
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVIII Nr 14 325 Vineri 9 septembrie 1988 6 PAGINI - 50 BANI

România, președintele Nicolae Ceaușescu 

promovează consecvent o politică de pace 

și colaborare în interesul popoarelor

ARTICOLE DIN PRESA EGIPTEANĂ

In pagina a Vl-a

Evidențiind largi posibilități pentru dezvoltarea și mai puternică, pe baze trainice,

a colaborării pe multiple planuri româno-tanzaniene, ieri a continuat

IN SPIRITUL ORIENTĂRILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA
• 1

COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. IN REPURLICA UNITĂ TANZANIA

Continuarea convorbirilor oficiale
Președintele Republicii Socia

liste România, t o v a r ă ș u i 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a avut, joi 
dupa-amiază, la Palatul Prezidențial 
din Dar es Salaam, o nouă rundă de 
convorbiri cu președintele Republicii 
Unite Tanzania, Ăli Hassan Mwinyi.

In timpul convorbirilor au fost 
examinate, in continuare, aspecte 
ale dezvoltării relațiilor româno- 
tanzaniene, precum și unele proble
me actuale ale vieții politice inter
naționale.

Conducătorii celor două state s-au 
informat reciproc asupra preocupări
lor actuale ale țărilor lor pe planul 
construcției economice și sociale. S-a 
apreciat că amplificarea continuă a 
conlucrării dintre România și’Tan
zania pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și in alte sec
toare de interes comun este în folo
sul ambelor țări și popoare, servește 
progresului și prosperității lor, cau
zei păcii, înțelegerii și cooperării în
tre națiunii

In cadrul schimbului de păreri in 
probleme ale vieții internaționale, 
care a pus in evidență identitatea 

sau apropierea punctelor de vedere 
ale celor două țâri, s-a subliniat că, 
deși in lume au avut loc unele evo
luții incurajatoare, situația continuă 
să se mențină deosebit de gravă și 
complexă. S-a arătat că se manifes
tă contradicții puternice — politice, 
economice și militare.— ca urmare a 
continuării cursei înarmărilor și 
creării de noi arme nucleare, a con
flictelor și stărilor de tensiune din 
diferite zone ale planetei, a crizei 
economice mondiale și agravă
rii. in acest context, a situa
ției țărilor in curs de dezvoltare. 
S-a subliniat necesitatea unirii efor
turilor tuturor popoarelor, ale for
țelor progresiste, democratice, anti- 
imperialiste de pretutindeni in lupta 
pentru oprirea cursului periculos ăl 
evenimentelor, pentru înfăptuirea 
dezarmării, și in primul rind a celei 
nucleare, pentru instaurarea unei 
păci trainice pe planeta noastră.

Relevindu-se că in unele zone ale 
lumii se manifestă tendința pentru 
soluționarea conflictelor și incordării 
pe cale pașnică, a tratativelor, s-a 
subliniat necesitatea de a se face to
tul pentru consolidarea' acestui nou 

mod de gindire, pentru eliminarea 
torței și amenințării cu forța din re
lațiile internaționale, pentru rezol
varea tuturor problemelor litigioase 
dintre state pe cale politică, prin ne
gocieri.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintei^ Aii Hassan Mwinyi au 
arătat că m Orrentul Mijlociu se im
pune urgentarea soluționării conflic
tului din regiune pe -calea tratative
lor. prin convocarea unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U.. la 
care să participe toate' părțile inte
resate. ■ inclusiv O.E.P..1 singurul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian. Israelul și membrii, per- 
manenți ai Consiliului de Securitate.

în cadrul convorbirilor, o atenție 
deosebită a ’ fost acordată situației 
de pe continentul african.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, solida
ritatea și sprijinul României față de 
lupta popoarelor africane pentru li
chidarea deplină a colonialismului și 
neocolonialismului, a oricăror forme 
de dominație și asuprire, pentru a- 
părarea și consolidarea independen
ței naționale, pentru dezvoltarea e

conomică și socială de sine stătă
toare.

Cei doi președinți și-au manifestat 
sprijinul activ față de lupta poporu
lui . namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru înfăptuirea as
pirațiilor sale legitime de libertate 
și independență, pentru aplicarea re
zoluției O.N.U. in această problemă, 
în același timp, au fost condamnate 
politica rasistă, de apartheid, măsu
rile de represiune ale autorităților de 
la Pretoria. Cei doi președinți s-au 
pronunțat pentru realizarea unui stat 
democratic in care populația de cu
loare. majoritară, din Africa de Sud 
să participe, cu drepturi egale, la în
treaga dezvoltare a țării.

în timpul convorbirilor, avîndu-se 
în vedere situația economică gravă, 
care afectează toate popoarele și, în
deosebi. țările in curs de dezvoltare, 
s-a reliefat necesitatea soluționării 
problemelor subdezvoltării și instau
rării unei noi ordini economice mon
diale. bazată pe deplina egalitate și 
echitâte in relațiile dintre state. In 

'acest sens, s-a subliniat insemnâta-
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Inalții soli 
ai poporului român 

- înconjurați 
cu căldură 
și prietenie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, joi. Fabrica de unelte agri
cole din Dar es Salaam.

în drumul spre această unitate e- 
conomică. pe arterele capitalei tan- 
zaniene. numeroși locuitori au salu
tat cu căldură și prietenie Pe dis
tinșii oaspeți din România socialistă.

Traseul străbătut a oferit prilejul 
cunoașterii susținutei activități pen
tru dezvoltarea edilitară a orașului 
Dar es Salaam, care, în cei 24 de ani 
ce au trecut de la proclamarea inde
pendenței, s-a modernizat și innoit 
continuu.

La sosirea în întreprindere, distin
șii oaspeți au fost intimpinati cu

(Continuare in pag. a V-a)

Pretutindeni - 
sentimente 

de aleasă stimă 
și considerație 

în cursul zilei de joi. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
oficialități tanzaniene, au. vizitat 
Centrul de artizanat din Dar es 
Salaam.

La sosire, inalții soli ai poporului 
nostru, au fost intîmpinați de Fatma 
Said Aii. ministrul pentru dezvol
tarea comunității, culturii, tineretu
lui și sportului, de guvernatorul o- 
rașului Dar es Salaam, care le-au 
adresat calde urări de bun venit.

Distinșii oaspeți au vizitat secții
le de creație și prelucrare, prilej cu 
care le-au fost înfățișate aspecte 
semnificative din activitatea Centru
lui de artizanat. S-a subliniat că 
prin rezultatele obținute în dezvol
tarea producției și prin munca de 
îndrumare și sprijinire a activității 

(Continuare in pag. a V-a)

Eficiența superioară 
-obiectiv fundamental
al activității economice

Reducerea costurilor de producție 
și creșterea neîntreruptă a eficientei 
activității se află permanent in cen
trul preocupărilor conducerii parti
dului și statului nostru. Astfel, in 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R, din 2 septembrie 
s-a cerut tuturor unităților din eco
nomie să acționeze in continuare cu 
hotărire pentru înscrierea tuturor 
produselor in costurile planificate și 
in nivelurile prevăzute in normati
vele economico-fihanciare, astfel in
cit toate produsele să fie realizate 
in.condiții de rentabilitate.

De asemenea, o reglementare de 
maximă importanță o constituie Le
gea privind perfecționarea mecanis
mului economico-financiar prin îm
bunătățirea sistemului de formare a 
prețurilor, adoptată în spiritul ori
entărilor și sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae C.eaușescu, al ho- 
tăririi Plenarei Comitetului Central 
al P.C.R. din martie 1988. Reamintim 
cîteva din principalele prevederi ale 
legii :

• Prețurile de producție se for
mează pe baza costurilor planifica
te. ca limită maximă ce nu poate fi 
depășită, la care se adaugă rentabi
lități diferențiate, în funcție de des
tinația produselor.

0 Față de produsele destinate 
consumului intern. rentabilitatea 
produselor de export este mai mare 
cu 10 la sulă pentru relația devize 
convertibile și cu 6 la sută pentru 
relația cliring țări socialiste.

0 Beneficiile realizate suplimentar 
pe seama reducerii costurilor de pro
ducție peste sarcina planificată ră- 
min integral la dispoziția întreprin
derii respective in primul an și in 
proporție de 50 la sută in următorii 
patru ani.

Așadar, prip prevederile sale, le
gea urmărește o. mai .bună cointe
resare a întreprinderilor in reduce
rea tot mai accentuată a costurilor 
de producție, in creșterea producți
ei pentru export. Totodată. este 
pusă in evidență mai exact contri
buția efectivă a colectivelor de oa
meni ai muncii la realizarea unei 
producții eficiente, prin încadrarea 
riguroasă in nivelul normat al cos
turilor. Pînă la aplicarea prevederi
lor legii existau unele întreprinderi 
in care, tocmai pentru faptul că

RECOLTAREA, PREGĂTIREA 

PRODUCȚIEI VIITOARE
Cu toate torțele, cu maximă răspundere, 

printr-o bună organizare a muncii!
• în fiecare localitate, în fiecare unitate agricolă 

să se acționeze cu fermitate în vederea mobilizării 
tuturor forțelor din agricultură la strînsul, transpor
tul și depozitarea întregii recolte

• Mecanizatorii, ceilalți lucrători din unitățile 
agricole au datoria de mare răspundere de a efectua 
pregătirea terenului și semănatul la un nivel agro
tehnic înalt, respectînd densitățile stabilite.

în aceste zile. în agricultură con
tinuă să se desfășoare cu intensi
tate lucrările agricole de sezon, 
îndeosebi cele legate de recol
tarea, transportul și depozitarea re
coltei. Peste tot. pe solele cultivate 
cu floarea-soarelui, porumb, sfeclă 
de zahăr, legume și cartofi, pe cele 
care urmează să primească sămința 
de grîu și orz se remarcă preocu
parea oamenilor muncii din agri
cultură ca, în lumina indica
țiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire pe probleme de agricultu
ră, să facă lucrări de bună calitate, 
astfel incit roadele acestui an să fie 
stnnse Ia timp și fără pierderi, să 
fie pusă o temelie puternică re
coltei anului viitor.

Să ne referim mai intii la condi
țiile climatice in care se desfășoa
ră lucrările agricole în toamna a- 
cestui an. Constituie un fapt pozi
tiv că. datorită mai ales ploilor din 
ultimele zile, au fost îmbunătățite 
condițiile de efectuare a lucrărilor 
de sezon. în această săptămină a 
plouat abundent in cea mai mare 
parte a țării, ploi bine venite. Din 
informațiile furnizate de Institutul 
de meteorologie și hidrologie re
zultă că solul a acumulat o canti
tate apreciabilă de apă. Astfel, in 
vestul, nordul și estul țării solul 
s-a umezit pe o adîncime de peste 
25 centimetri, iar în zonele din sud 
— pe 10—15 cm. întrucît, potrivit 
prevederilor meteorologilor. va 
ploua în continuare, se va îmbună
tăți si mai mult rezerva de apă din 
soi, creîndu-se astfel condiții dintre 
cele mai bune pentru pregătirea 
terenului si insămînțarea cerealelor 
de toamnă. Dar apariția ploilor in
fluențează intr-o oarecare măsură 
desfășurarea lucrărilor de recolta
re. cu deosebire la floarea-soare
lui. care în unele zone nu s-a copt 
pe toate suprafețele. în aceste con
diții se impune ca organele și or
ganizațiile de partid, consiliile 

realizau produse cu rentabilități 
foarte ridicate — de 50 la sută sau 
chiar mai mult —, scăzuse preocu
parea pentru reducerea costurilor și 
respectarea nivelului planificat al 
acestora. Prin faptul că,' in prezent, 
beneficiul cuprins in prețul de pro
ducție nu mai depășește 12' la sută 
pentru produsele destinate consumu
lui intern, toate unitățile economice, 
in egală măsură, sînt stimulate să 
se preocupe pentru a nu depăși ni
velul planificat al costurilor.

Există o paletă largă de posibili
tăți și de preocupări pentru reduce
rea costurilor in ritmul prevăzut 
prin plan, pornind de la respec
tarea riguroasă a disciplinei tehno
logice și utilizarea cu randament ri
dicat a .utilajelor, pină la reproiec- 
tarea produselor și reducerea consu
murilor specifice materiale și ener
getice. de la aprovizionarea tehnico- 
materială in strictă concordanță cu 
nevoile producției pînă la urmărirea 
zilnică, cu ajutorul calculatorului’ 
electronic, a încadrării în, niveiul 
normat al consumurilor și al chel
tuielilor. Această mare varietate de 
direcții de acțiune nu este intimplă- 
toare practic, nu există măsură 
tehnica sau organizatorică, de con-' 
cepție sau de execuție a produselor 
care să nu se reflecte în nivelul și 
structura costurilor de fabricație. 
Pornind tocmai de la această reali
tate. fiecare colectiv trebuie să-și 
concentreze cu prioritate atenția a- 
su.pra acelor măsuri care. în condi
țiile specifice din unitatea respecti
vă. conduc la un efect maxim în 
planul reducerii cheltuielilor de pro
ducție. De altfel. este în spiritul 
mecanismului economic bazat pe 
autoconducere și autogesțiune ca, 
pentru orice inițiativă, pentru orice 
nouă soluție tehnico-organizatorică 
propusă, să sg. urmărească în egală 
măsură implicațiile de ordin econo
mico-financiar.

încercînd o ierarhizare a măsuri
lor de reducere a cheltuielilor de 
fabricație, pe primul loc se pot si
tua în cele mai multe unități din 
economie acțiunile vizînd perfectio
narea organizării producției și mo
dernizarea fluxurilor, a tehnologii
lor și produselor fabricate. Nu este
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populare și conducerile unităților 
agricole să antreneze pe toți oame
nii muncii din agricultură, pe toți 
locuitorii satelor la efectuarea lu
crărilor agricole de toamnă. Care 
sînt prioritățile acestor zile ?

Principalele forte din agricultură 
este necesar să fie concentrate la 
strîngerea recoltei de floarea-soa- 
relui, porumb, sfeclă de zahăr, car
tofi, legume, la culesul strugurilor 
și fructelor. Pe primul plan se si
tuează, desigur, încheierea grabni
că a recoltării florii-soarelui. Potri
vit datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii, pină în seara zilei de 
7 septembrie recolta de floarea- 
soarelui a fost strinsă de pe 60 la 
sută din suprafața cultivată ; în 
sectorul agricol Ilfov această lucra
re s-a încheiat. De asemenea, în 
județele Mehedinți. Giurgiu. Teleor
man, Dolj și Constanța recolta a 
fost strinsă de pe 80—95 la sută 
din suprafață. în același timp, in 
numeroase județe din sudul tării 
se lucrează intens la culesul po
rumbului din hibrizii timpurii, 
începe și campania de pre
lucrare a sfșclei de zahăr, 
ceea ce presupune ca fabrici
lor să Ii se asigure, în mod rit
mic, materia primă necesară. Re
coltarea sfeclei de zahăr a inceput, 
dar această lucrare va trebui in
tensificată. respectindu-se întocmai 
graficele întocmite intre întreprin
derile prelucrătoare și unitățile a- 
gricole cultivatoare. De asemenea, 
este necesar să fie respectate întoc
mai graficele de recoltare și livra
re la legume si cartofi. Concomi
tent cu măsurile vizînd grăbirea 
lucrărilor de recoltare, se impune 
să se acționeze energic în vederea 
bunei organizări a transportului, 
astfel incit toate produsele să a- 
jungă în cel mai scurt timp din 
cîmp la locul de depozitare sau, la 
unitățile de prelucrare.

(Continuare in pag. a III-a)
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SPIRIT DE ANGAJARE ÎN ÎNDEPLINIREA
OBIECTIVELOR NOII REVOLUȚII AGRARE

Tinerețea, sănătatea și vigoarea
populației - expresie a umanismului

Aici Bărăganul se termină in Dunăre. Aici, pe harta precipitațiilor, 
este marcat unul dintre locurile in care cad, anual, cele mai mici canti
tăți de apă din intreaga țară. $i tot aici — da, aici, lingă Dunăre ! — 
este încercuită pe harta țării una din puținele suprafețe total lipsite de 
rețele hidrografice. In sfîrșit, aici se întîlnesc stepa și lunca, terenurile 
aride cu cele mlăștinoase, cele fertile cu sărăturile. Dar tot aici oamenii 
care lucrează pe cele aproape 30 000 hectare teren agricol al C.U.A.S.C. 
Stăncuța. județul Brăila, trebuie să 
ristici" geofizice pe care, intr-un 
adunat la un loc.

„facă față" tuturor acestor „caracte- 
mod atit de neobișnuit, natura le-a

Exigența sporite 
pantru activitatea 
politico-educativă

— Tocmai pornind de la condi
țiile date, in intreaga muncă de 
partid punem un accent deosebit 
pe formarea oamenilor, ne dezvol
tarea conștiinței, a spiritului de 
datorie și de răspundere, a ordinii 
și disciplinei, ne spune tovarășul 
Petre Candidatu, pe care, in cali
tatea sa de membru al biroului co
mitetului județean de partid Brăi
la. repartizat să răspundă de ac
tivitatea C.U.A.S.C. Stăncuța. l-am 
întîlnit ..la fața locului". împreună 
cu membrii consiliului de condu
cere. Pornind de la orientările to
varășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, care, 
la recenta Consfătuire de lucru 
pe probleme de agricultură, a 
subliniat din nou că înfăptuirea 
noii revoluții agrare pune cerințe 
deosebite in privința pregătirii, a 
felului de a gîndi și a munci al oa
menilor din agricultură, ne preo
cupăm ca organele și organizațiile 
ae partid ■ să acționeze pentru for
marea unor convingeri și trăsături 
înaintate, pentru dezvoltarea uneă 
gindiri și a unui mod de lucru ști
ințific. în acest ăcop, adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază, 
invățămintul politico-ideologic, cel 
agrozootehnic, informările politice, 
agitatorii, propaganda vizuală, ga
zetele de perete — ca să mă refer 
la principalele forme ale activită
ții politico-organizatorice — nu se 
mulțumesc doar să popularizeze si 
»ă dezbată bogăția de idei a Te
zelor din aprilie, ci definesc și sti
mulează modalități concrete de ac
țiune pentru înfăptuirea lor.

— V-am găsit aici îndrumind 
modul in care sint corelate progra
mele de activitate ale organisme
lor din cadrul C.U.A.S.C. : consi
liul de conducere, biroul executiv, 
biroul de coordonare a activității 
politice și organizatorice de partid, 
biroul de coordonare a activității 
consiliilor populare. Ce obiective

aveți in vedere si cum evitați pa
ralelismele și suprapunerile ?

— Obiective ? Unul singur : mu
tăm centrul de greutate al activi
tății politico-organizatorice în fer
mele și formațiile de lucru ale coo
perativelor agricole. Întreprinderi
lor de stat și asociațiilor economi
ce intercooperatiste pentru a asi
gura realizarea producției vegetale 
și animale la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare. Paralelisme si

— ...Bătălie în care ne străduim 
necontenit să ne perfecționăm sti
lul și metodele de 
Constantin. Ionescu. 
partid, președinte 
Stăncuța. Acționăm 
lor și orientărilor 
Tezelor din aprilie, 
rostite de secretarul general 
partidului la Consfătuirea de lucru 
pe probleme de agricultură, punind 
accentul pe implicarea concretă a 
tuturor comuniștilor in rezolvarea 
problemelor, pe răspundere și exi
gență in îndeplinirea atribuțiilor 
fiecărei verigi a procesului de pro
ducție.

— Vorbeați de îmbunătățiri, ale 
stilului de muncă...

— Am realizat o mai bună re
partizare a membrilor consiliului 
de conducere si biroului de coor
donare Pe organizații de partid si

muncă, afirmă 
organizator de 
al C.U.A.S.C. 

in lumina idei- 
novatoare ale 
ale cuvintării 

al

cuprindeam problemele, nu ne în
deplineam îndatoririle. Criticind a- 
semenea aspecte, existente 
alte locuri. Tezeie din 
ne-au ajutat, totodată, și 
să ne delimităm mai bine 
derile. să nu le dublăm pe ale al
tora, ci să exercităm controlul de 
partid asupra îndeplinirii lor.

spus că veniți de la o 
obiect a avut ?
împăcăm 
— deși 

o recoltă

și prin 
aprilie 
pe noi 

răspun-

politicii partidului nostru

• Experiențe • Dezbateri • Atitudini

ini' ?

— Ne-ați 
analiză. Ce

— Nu ne 
anul acesta 
s-a obținut 
și de orz — există 
între nivelul producțiilor diferite
lor unități și ferme. De pildă.. la 
ferma nr. 1 a C.A.P. Gropeni s-a 
realizat cu pește 2 000 kg mai pu
țin griu la hectar decit la fermele 
2 și 4 ale C.A.P. Tufești, Anali
zele la fata locului pun în evidență 
faptul că in vreme ce organizațiile 
de partid și șefi de fermă, cum sint 
comuniștii Olguța Jerlăianu și 
Stancu Epure de la Tufești, au a- 
sigurat calitatea tuturor lucrărilor, 
ing. Vașile Robu de la Gropeni a 
lucrat de mîntuială. dind dovadă 
de comoditate — venea adesea la 
ora 9 pe ogor ! —. a crezut că poa
te „salva" totul prin irigații exce
sive. ceea ce. bineînțeles, nu s-a 
putut întimpla.

cu situația că 
pe ansamblu 
bună de griu 
mari decalaje

suprapuneri ? Din păcate, mai e- 
xistă. Dar. mai mult decit pină 
acum, ne preocupă modul in care 
se desfășoară munca acolo, in te
ren. Adică pe ogor. în grădină, in 
grajd, pe tractor. Rezultatele ob
ținute acolo; modul de acțiune al 
oamenilor dau adevărata măsură a 
întregii munci de partid. îi confe
ră greutatea de centru vital al gin- 
dirii și acțiunii comuniste.

Stilul și metodele 
de muncă — în continuă 

perfecționare
Activitate febrilă din zori și pină 

noaptea tirziu. Măsuri luate ope
rativ în funcție de situație. Repar
tizarea cadreîpr acolo unde e mai 
greu, concentrarea mijloacelor ma
teriale intr-un loc sau altul, acolo 
unde e mai multă nevoie. Rapoar
te. situații operative, scurte ana
lize și hotărîri adoptate in conse
cință. comunicări lapidare, precise, 
clare. Toate acestea duc la asemă
narea cu acțiunile unui stat maior. 
Un stat maior al bătăliei pentru 
retfolte tot mai mari.

unități, analizăm amănunțit, la 
tervale scurte, rezultatele muncii, 
realizarea planurilor de măsuri, 
organizăm schimburi de experien
ță. in care îmbinăm analiza, con
trolul de partid și însușirea celor 
mai valoroase practici adoptate in 
funcție de condițiile pedoclimatice, 
învățăm și din rezultatele bune, și 
din neajunsuri. De pildă, deoarece 
in anii tre.cuti la C.A.P. Tufești au 
fost înregistrate rezultate mai sla
be. încercînd să ne implicăm mai 
mult in redresarea situației i-âm 
deprins pe cei de acolo cu o „tute
lare măruntă", cu „dădăceala" și 
i-am obișnuit să nu mai aibă „în 
vedere" perspectiva. Cei din con
siliul de conducere al C.A.P.-ului. 
in frunte cu președintele său. 
George Budur. se obișnuiseră ca 
noi să le facem treaba, ajungin- 
du-se intr-o vreme pină la situa
ția că noi asiguram mobilizarea 
de acasă a lucrătorilor de la iri
gații și-i repartizam pe aripi de 
udare.

— Consecința ?
— Nici cei din consiliul de con

ducere al C.A.P. și nici noi. cei 
din conducerea C.U.A.S.C.. nu ne 
exercitam adevăratele atribuții, nu

DEZVOLTAREA LOCALITĂȚILOR

PARTE INTEGRANTĂ A EDIFICĂRII SOCIALISTE A PATRIEIArgumentele modernizării într-o comună vîlceană
Comuna Costești. din județul Vil

cea, a pășit in ultimii ani pe calea 
dezvoltării și modernizării, păstrin- 
■du-și. in același timp, specificul, 
originalitatea. De fapt, același lu
cru se’ poate spune 
tregul județ — o zonă _ ..............
cărcată de istorie, cu vechi tradiții 
in civilizația materială și spirituala, 
dăruită de natură cu frumusețea 
cimpiilor și codrilor, cu riuri bogate 
în ape și binecunoscute izvoare dă
tătoare de sănătate. Tuturor acesto
ra, anii • socialismului și. îndeosebi, 
perioada celor 23 de ani de la Con
gresul al IX-lea le-au adăugat for
ță economică, reînnoire edilitară, mo
dernizare. Citeva date sintetice sint 
mai mult decit edificatoare: 35 000 
de apartamente noi in municipiul 
Rimnicu Vilcea. ca și in orașele Dră- 
gășani, Călimănești, Olănești, Govo
ra; în comunele vilcene s-au con
struit mii și mii de locuințe proprie
tate personală și peste 2 500 de apar
tamente din fondurile statului. Iar 
în prezent macaralele și constructo
rii sint in plină activitate, mai ales 
in centrele consiliilor unice agro
industriale Băbeni. Bâlcești. Alunu, 
Popești și altele. Există 8 asemenea 
centre cărora li se vor adăuga incă 
două in ’zona d» deal și dn munte, 
la Horezu și Călimănești. întărirea 
economică va fi însoțită, așa ' cum 
indica secretarul general al partidu
lui. do o dezvoltare edilitară cores
punzătoare: in fiecare reședință de 
C.U.A.S.C. vor exista un spital, un 
centru de cultură și creație ,,Cinta
rea României", 
sională, baie 
sportiv, piață 
altele.

condiții de munca și viata — 
CtT MAI APROPIATE DE CELE DE 
I.A ORAȘ. „De 1'apt. și la noi. ca și in 
fiecare localitate — ne spune prima
rul comunei, Gheorghe Istocescu, 
modernizarea a adus și aduce cu 
sine innoiri însemnate, asigurind ce
tățenilor condiții de muncă și viață 
superioare, beneficiind de atributele 
și confortul civilizației moderne”. în 
sprijinul afirmației sale, ne oferă 
citeva date: m fiecare din cele aproa
pe 1 200 de familii, cile numără loca
litatea, .există cel puțin o persoană 
care muncește in unitățile industria-’ 
le din comună. în ultimii ani aici 
s-a dezvoltat o industrie bazată pe 
valorificarea resurselor locale : cal
car și lemn. în aceste condiții se ex
plică de ce in comună sint doar 5 na
vetiști, in timp ce vreo 400 de oameni 
clin alte localități lucrează la Cos
tești. Practicînd meserii legate de 
industrie, locuitorii nu au uitat în
deletnicirile străbune: in fiecare gos
podărie se cresc animale, pămintul 
rodește bogat.

Valorificarea resurselor materiale, 
a forței de muncă ale comunei sta 
la baza dotării ei cu noi construcții: 
nouă blocuri de locuințe și altul 
aproape gata, un cămin cultural cu- 
prinzind o spațioasă sală de specta
cole, unde, din fotoliile de pluș roșu, 
sint urmărite spectacole (teatrele 
din Craiova, Pitești și București au 
aici un public constant), filme, apoi 
o elegantă sală de dans pentru cei 
tineri, bibliotecă, săli ce adăpostesc 
expoziții de pictură și sculptură, gră
dinițe, spații comerciale moderne, 
dispensare, alimentare cu apă. în
călzire centrală. Pentru a perpetua 
meseriile specifice satului, a fost 
amplasat aici un centru școlar 
— cu peste 400 de elevi, unde se inr

in- 
in-

liceu, scoală profe- 
comunală. complex 
agroalimentară și

3

Frumosul și modernul se împletesc armonios si in noul chip al așezărilor 
rurale vilcene. In imagine -.cladireo noului centru scoior din comuna Cos- 
testi - Vilcea, unde se pregătesc specialiștii viitorului ceniru agroindust'ial

vată 17 meserii — avind numeroase 
și moderne săli, de clasă.

APELIND LA TRADIȚIE. 
G1NDUL LA VIITOR.
perspectivele dezvoltării 
rii localității noastre 
mențează primarul — 
amănunt: Costeștiul va 
centru agroindustrial cu 
gativele și dotările prevăzute in pla
nuri și programe. Și tot ceea ce pro
iectăm. tot. ceea ce realizăm o fa
cem împreună cu oamenii, cu locui
torii comunei; folosind experiența 
de pină acum, valoril’icînd ideile, 
propunerile cetățenilor".

în acest sens, aflăm că despre 
proiectele viitoare de dezvoltare a 
comunei s-a discutat in adunările, 
populare', in intilnirile cu deputății, 
in cadrul „Tribunei democrației". Și 
nu in general, ci cu harta și ma
cheta in față, fiecare detaliu fiind 
stabilit împreună cu cetățenii. Fără 
sprijinul lor, practic, consiliul popu
lar nu întreprinde nimic. „Necesita
tea acestui dialog, a acestei colabo
rări permanente cu cetățenii se în
temeiază pe tot ceea ce am înfăptuit 
pină acum" — ține să amintească 
primarul comunei. Și 
plifice ni s-a relatat 
cuția în jurul satului

Pe tractoristul Vasile __
întilnit in fața casei lui. din satul 
Pietreni. „Că vrem sau nu. ne spu
ne el, satul a îmbătrînit. Nici o fa
milie tînără nu vrea să mai locu
iască aici. Chiar și copiii mei au 
plecat. Au rămas bătrinii și casele 
și. după cum vedeți, și casele min- 
cate de vreme. Sigur, putem rămiha 
aici cit dorim, că nimeni nu ne alun
gă din casele noastre. Daț nici nu 
putem aștepta prea mult, pentru că 
terenul este alunecos și nici nu știi 
cind îți -pleacă- ograda la vale, 
cum de altfel s-au și petrecut lu
crurile cu unii consăteni". Un alt 
locuitor al satului, profesorul Con
stantin Gorgan, are doi copii, dintre 
care unul a 
„Abia de erau 
clasă. A fost 
cite două clase

CU
„Cit despre 
și urbaniză-

— argu- 
un singur 
deveni un 

țoale prero-

ca să exem- 
despre dis- 

Pietreni.
Ligescu _l-am

absolvit clasa intii. 
4—5 copii in această 
nevoie să se adune 
pentru a fi mai mulți

școlari intr-o încăpere. In aceste 
condiții este clar că școaia nu poa
te funcționa așa cum o dorim, cu 
bune rezultate, decit in centrul co
munei. Este, cred, un argument in 
plus al necesității modernizării. De 
fapt, ideea organizării mai bune a 
comunei este o dorință mai veche 
a locuitorilor noștri". Aflăm astfel 
despre „reforma însurățeilor" din 
1897. Ce s-a intimplat de fapt atunci? 
Tinerii căsătoriți ai comunei nu au 
mai vrut să-și cațere gospodăriile pe 
coasta dealului — numele comunei, 
Costești, de aici, de la așezarea pe 
coastă se trage — ca înaintașii lor, 
ci să coboare la vale, lingă drum, în 
locul ce, pe atunci, se numea „La 

ulițe drep- 
în pătrate și 

s-au durat case 
mai exis- 

dezvolta- 
firește.

ferigi". S-au 
te. împărțind 
dreptunghiuri, 
noi. Vechiul 

noul 
a păstrat

trasat 
locul 
și 
„centru" 
plan de 

și preluat,
„croit" atunci,

tă, iar 
re 
ceea ce a fost bine 
adăugind construcții pe care tinerii 
„însurăței", cu tot entuziasmul 
nu le puteau ridica din lipsa 
loacelor materiale.

— Este un proces firesc, ne 
ne Mihai Crăciunescu. tehnician la 
centrul școlar din comună. Nimeni 
nu mai este dornic să locuiască 
pe o coastă in primejdie de alune
care, la 7 kilometri de șosea, unde 
medicul ajunge greu, fără nici o 
perspectivă de îmbunătățire a con
fortului; pentru că nu poți duce 
apa și asfaltul pină acolo, numai 
pentru a păstra citeva case vechi. 
Sint convins că nimeni nu mai do
rește atita... rusticitate. Moderniza
rea înlesnește accesul la civilizație 
și cultură al tuturor locuitorilor. Este 
un ciștig pe toate planurile.

Progresul, civilizația la care, mai 
ales cei tineri, aspiră nu pot fi 
oprite. Iar cetățenii Costeștiului au 
ambiția de a nu rămine in urma 
altora, cinstind trecutul de care sint 
mindri. pe bună dreptate, prin, ri
dicarea comunei la nivelul cerințelor 
civilizației socialiste contemporane.

1OÎ
mij

spu-

Rodica SERBAN

Intransigență 
față de manifestările 
de paradă, rutiniere

— Înțelegem că in cadrul anali
zelor concrete, operative, la obiect, 
ca modalitate permanență, de eva
luare a muncii, efectuate de orga
nizațiile de partid,'se ia atitudine 
hotărită împotriva superficialității, 
a lucrului de mîntuială..., '

— u.Și a spiritului de paradă, că
ruia nu trebuie să i se permită, in 
nici o situație, să se substituie a- 
devăratului spirit revoluționar. 
Iată, tot la C.A.P. Gropeni. comi
tetul de partid s-a angajat să 
transforme ferma zootehnică într-o 
fermă-model. Secretara comitetu
lui de partid, Marița Bîzîr, și alți 
comuniști cu munci de răspundere 
au vorbit in mai multe rinduri in 
această privință, s-a făcut mult 
tam-tam, s-a amenajat totul foar
te frumos, s-a vopsit și s-a 
lustruit, s-au afișat lozinci, s-au 
pus plăcute și s-a bătut in cuie 
inscripția : „Fermă-model'". Dar, 
din păcate, toate acestea n-au fost 
susținute de un real spirit de par
tid ih activitatea concretă. Sub 
lustru si sub snoiălă a acționat ru
gina comodității, a rutinei si a ne
păsării. S-au risipit furajele, ani
malele n-au fost îngrijite asa cum 
prevăd normele și drept urmare 
producțiile au' fost necorespunză
toare...

Sint fapte care relevă. încă o 
dată, valabilitatea cerinței ca or
ganizațiile de partid din agricul
tură să-și perfecționeze activitatea, 
să înțeleagă că unitatea de măsură 
a muncii lor o constituie,, ca în . 
toate domeniile, rezultatele -obținu
te in producție, capacitatea de a. 
mobiliza eforturile tuturor comu
niștilor pentru a fi ei înșiși exem
ple, de a controla cu exigență și 
răspundere — așa cum s-a subliniat 
și la recenta Consfătuire de lucru 
pe probleme de agricultură — acti
vitatea factorilor de conducere care 
sint chemați să acționeze perma
nent și eficient pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare.

înfăptuirea politicii demografice, 
asigurarea unui tot mai ridicat spor 
natural al populației, a tinereții și 
vigorii națiunii constituie obiective 
de cea mai mare însemnătate ale 
activității partidului și statului nos
tru. Este firesc : grandioasa operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate din țara 
noastră, ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație nu 
pot fi realizate decit in condițiile 
existentei unei populații tinere, 
viguroase, sănătoase și active, țelul 
suprem al activității multilaterale a 
partidului nostru fiind insăși ridi
carea continuă a nivelului de viață 
material și spiritual al întregului 
popor.

Grija și consecvența cu care parti
dul urmărește înfăptuirea acestei 
politici clarvăzătoare, profund uma
niste și patriotice sint ilustrate 
elocvent și de analiza efectuată in 
ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. pri
vind evoluția principalelor fe
nomene demografice în semes
trul I 1988. comparativ cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut.. Cu acest prilej s-a cerut 
Consiliului Sanitar Superior. 
Ministerului Sănătății, direc
țiilor sanitare și tuturor fac
torilor de răspundere din 
acest domeniu să analizeze 
concret, pe fiecare județ și 
localitate. modul in care se 
realizează acești indicatori și 
să se ia măsurile corespunză
toare pentru ocrotirea sănătă
ții tuturor cetățenilor, creș
terea mai puternică a natali
tății și diminuarea morbidi
tății generale și infantile, 
pentru mărirea sporului natu
ral al populației. S-a accen
tuat, totodată, asupra necesi
tății de a se organiza și des
fășura o mai intensă activitate 
politico-educativă pentru creșterea 
răspunderii tuturor cetățenilor, a 
tuturor celor ce iși desfășoară acti
vitatea in acest domeniu, față de 
asigurarea sănătății, vigorii și tine
reții poporului, față de viitorul na
țiunii noastre socialiste.

în spiritul acestor cerințe și exi
gențe formulate de conducerea 
partidului, comitetul județean, or
ganele și organizațiile de partid 
Îndrumă și urmăresc îndeaproape 
felul in care factorii de răspundere 
din acest important domeniu iși în
deplinesc atribuțiunile in asigurarea 
unor condiții tot mai bune de viață, 
a îngrijirii sănătății oamenilor, in 
creșterea sporuiui natural al "popu
lației. Sarcinile noastre sint cu atit 
mai mari cu cit Înregistrăm cel mai 
inalt indice de natalitate din țară, 
în acest amplu și continuu demers 
am pornit, desigur, de la crearea 
unei puternice baze materiale. 
În ultimele două decenii, in 
județul nostru au fost construite 
66 900 locuințe, din care 35 mii apar
tamente;, in prezent. peste 82 la 
sută din populația județului locuieș
te in case noi. Dispunem, de aseme
nea. de circa 1 600 unități comer
ciale, față de 570 in 1965, in cea 
mai mare parte noi, prin care se 
desfac anual mărfuri in valoare de 
mai multe miliarde lei. Au sporit 
permanent și s-au diversificat pres
tările de servicii in strinsă corelație 
cu cerințele 
ponulației.

Beneficiind 
de investiții, 
vățămintului 
bucură copiii, ce reprezintă la noi 
aproape b treime din populația ju
dețului, a fost dezvoltată și îmbo
gățită continuu. La. dispoziția aces
tora sint puse, in prezent, 2 450 săli

de clasă. 224 laboratoare. 138 ate
liere școlare. 28 internate. 30 săli 
de gimnastică etc. A fost dezvoltată, 
de asemenea, rețeaua unităților de 
cultură și artă, care cuprinde 229 
centre de cultură și creație „Cintarea 
României", un teatru de stat, 
7 muzee, 449 biblioteci, 172 unități 
cinematografice și altele.

Ne-am preocupat stăruitor pen
tru sporirea 
sanitare de toate 
mediul rural, cit 
Municipiile Vaslui 
și orașele Huși, _ .
citeva centre agroindustriale au 
acum spitale noi, cu toate secțiile, 
iar in fiecare comună, există dispen
sare medicale, dispunind de o dotare 
foarte bună și de cadre cu o cores
punzătoare pregătire profesională. 
Numai în ultimii ani s-au construit 
dispensare noi in mai multe comune, 
între care Văleni, Tanacu. Crețești,

numărului de 
profilurile 
și in cel 
și Bîrlad, 

Negrești

unități 
atit in 
urban, 

precum 
și alte

COPIII

VIITORUL ’4 A»
întregii țări ««

l

Gh. ATANASIU 
Candiano PR1CEPUTU

mereu crescinde ale

de importante fonduri 
baza materială a in- 
gratuit de care se

Lunca Banului. Lipovăț, Mălușteni, 
Pădureni. Tutova. Oșești ; s-au dat 
in folosință noi dispensare urbane, 
precum și două policlinici de zonă 
industrială și două policlinici stoma
tologice. Rețeaua de asistență me
dicală existentă asigură condiții 
tre cele mai bune 
activități de înaltă 
fesională, ea fiind 
total de 10 spitale 
paturi, din care . .
obstetrică și ginecologie. 958 paturi 
de pediatrie, 135 paturi in staționare 
pentru • copii, 240 in casele de naș
tere. 1 270 in creșe. 241 in leagăne 
de copii etc. De remarcat, in ace
lași timp, că toți copiii din județ 
intre. 3 și 6 ani sint cuprinși in 
grădinițe.

în cadrul îmbunătățirii asistenței 
medicale a populației, o atenție cu 
totul specială au acordat ’ organele 
și organizațiile de partid, organele 
sanitare, prin măsurile intreprinse, 
familiei, femeii-mamă, educării tine
retului pentru viața de familie, în 
spiritul dragostei și răspunderii pa
triotice. pentru a da viață, a creste 
și educa cit mai mulți copii. Au 
fost. prganizate mai bine, de către 
cadrele, sanitare din. fiecare Ideali
tate,' luarea în evidență a gravide
lor, asistența medicală, pe bază de 
fișe și registre, in diverse stadii ale 
sarcinii, și mai ales îngrijirea copii
lor mici, intre 0—.1 an. atit în fa
milie. cit și in instituțiile sanitare. 
Tradițiilor sănătoase ale familiilor 
din localitățile vasluiene. de a avea 
cit mai muiți- copii, le-am asociat o 
activitate deosebită pentru crearea 
unor 
bune, 
mamă și a familiilor 
Organizațiile " ~
comitetele de femei, 
organele sanitare, inițiază

condiții 
de

din- 
unei 
pro-

desfășurării 
competentă 

reprezentată in 
insumind 4 115 

818 paturi de

de viață tot mai 
sprijinire a femeii- 

numeroase. 
U.T.C. și de sindicat, 

împreună cu 
constant

Un ecou favorabil și un răspuns promițător
Ca și in alte domenii ale acti

vității economico-sociale. și in pre
să eficiența este scopul tuturor 
eforturilor. Fiecare articol sau re
portaj. fie că demonstrează valoa
rea unei experiențe pledind pentru 
generalizarea ei, fie că aduce, in 
fața factorilor de răspundere, anu
mite aspecte critice, spre a se lua 
măsuri de Înlăturare a lor, scopul 
declarat este eficiența, ecoul in rin- 
dul opiniei publice.

Iată de ce reproducem, în cele 
ce ' urmează, scrisoarea 
cititor din Pitești. „Sint 
la ziarul „Scînteia", pe 
citesc zilnic, și apreciez modul 
deschis de a pune problemele in 
multe din articolele apărute, ne 
scrie cititorul piteștean. Am in 
față, două articole care se referă la 
munca unor activiști de partid și 
de stat dih județul Argeș : „Răs
punderea comunistă — o îndatori
re de onoare, o realitate a muncii 
de fiecare zi", din 15 iunie a.c„ și 
„Timpul trece, micile afaceri pros
peră. dar măsurile se lasă aștepta
te". din 17 iunie, acesta din urmă o 
revenire la altele pe aceeași ternă, 
cu . semnale ce nu s-au făcut 
auzite de către cei. vizați, intre care 
și , organisme de stat argeșene. 
(Era vorba despre ineficiența mă
surilor luate pentru stirpirea așa- 
zisei producții de „podoabe" și a 
comercializării lor pe bază de 
autorizații emise de consiliile popu
lare — n.n.).

Ca cetățean al acestui județ, imi 
pun întrebarea : cum este posibil 
ca activiști cu funcții de răspun
dere. pe linie de stat, să 
cu atita indiferență problema ridi
cată de ziar in 1986, 1987 și din nou 
în 1988, fără a se lua măsurile de 
rigoare, în timp ce „bișnițarii" iși 
fac de cap in toate orașele și tîrgu- 
rile din județ ?

Sint absolut convins că activiștii 
de partid ai comitetelor municipal 
Pitești, orășenești Cimpulung, 
Curtea de Argeș, Costești, Topolo- 
veni. cei din comunele unde se țin 
tirguri au de rezolvat probleme 
mari și importante pentru viața 
economică și socială a localităților, 
că atenția lor este concentrată spre 
acestea. Dar de cele mai mărunte, 
insă cu atitea implicații economice 
și etice, cine să se ocupe ? Eu nu 
cred că acești activiști nu au văzut, 
in mai toate locurile aglomerate, 
acele tarabe cu mărunțișuri, in spa
tele cărora se află, de fapt, niște 
paraziți care, sub paravanul auto
rizației eliberate de un consiliu 
popular, vind la preț de speculă fel 
de fel de produse de proveniență 
dubioasă, unele introduse fraudu
los in țâră. Fără nici o teamă, a- 
cești „comercianți" își expun 
„marfa" în locuri deosebit de vizi-

unui 
abonat 
care-1

trateze

a- 
de 
ce 
de

bile și intens frecventate : în fața 
magazinului „Premial 11“ din stra
da Exercițiu, in piața autogării 
de sud, ca și in piețele Războieni, 
Găvana II, Trivale, Prundu și unde 
te aștepți mai puțin.
O adevărată plagă a societății. 

Ceea ce aș dori să relev este faptul 
că între aceste tarabe care oferă 
fleacuri de prisos meșterite din 
materiale obținute ilegal există 
o strinsă legătură. Ele fac parte 
dintr-o adevărată rețea organizată, 
cu șefi și subalterni, cu mașini ce 
fac deplasări la Turnu Severin sau 
Timișoara, de unde aduc cantități 
apreciabile de mărfuri destinate 
speculei. Comerțul ambulant nu 
este reprezentat, așa cum s-ar cre
de, de persoanele, cu înfățișare 
desea umilă, de la tarabă, ci 
adevărați „patroni” din umbră, 
se joacă cu banii agonisiți atit 
lesne, pe căi necinstite, ilegale.

în ochii unora acestea sint sim
ple „găinării", ce nu merită atenția 
unor organe de partid. Firește, ele 
trebuie să-și concentreze atenția 
spre obiectivele majore. Dar nu pot 
fi de acord cu nepăsarea (sau poate 
obișnuința ?) cu care unii activiști 
de partid și de stat tratează 
acest fenomen de parazitism și 
speculă ce proliferează văzind cu 
ochii și care stirnește indignarea 
tuturor acelora care-și ciștigă exis
tența prin muncă cinstită și 
doresc,, pe bună dreptate, ca loca
litatea, județul să fie curățate de 
asemenea elemente antisociale. Pă
rerea mea este că, alături de orga
nele locale, trebuie să ia o atitu
dine fermă, in această privință. Co
mitetul pentru Problemele Consili
ilor Populare și Ministerul Finan
țelor. Iar cei care, pină acum, au 
dovedit toleranță și nepăsare să fie 
trași la răspundere, atit pe linie 
de partid, cit și de stat, pentru 
lipsa de reacție față de semnalele 
critice ale presei, in conformitate 
cu prevederile Legii 3 din 1974. 
Totodată, aș sugera organelor co
merciale să studieze posibilitatea 
de a contracara „concurența" ne
loială a ambulanților, ieșind in in- 
timpinarea cererii cumpărătorilor, 
chiar prin comerțul stradal, cu pro
duse din categoria celor oferite de

aceștia, aflate în magazine într-o 
gamă infinit mai bogată, de o cali
tate net superioară.

In încheiere, aș dori să-mi ex
prim aprecierea față de perseve
rența redacției în urmărirea efi
cienței celor publicate, în reluarea 
temelor, pină la rezolvarea definit 
tivă a problemelor ridicate".

între timp, am primit un răspuns 
din partea Consiliului popular al 
județului Argeș referitor la an
cheta intitulată „Timpul trece, mi
cile afaceri prosperă, dar măsuri
le se lasă așteptate", in care se 
confirmă justețea constatărilor. „A- 
cest lucru a determinat factorii de 
resort să analizeze cu mai mult 
simț de răspundere modul in care 
posesorii de autorizații emise de 
către comitetul executiv al consi
liului popular 
tă .............
să 
rea 
speculei, a agoniselii fără sudoa
re. a poluării străzii cu tot felul 
de mărfuri de proveniență dubioa
să. Afirmațiile de mai sus sint con
cretizate în reducerea permanen
tă a numărului celor autorizați de 
la o perioadă la alta ; astfel, dacă 
în anul 1984 in cadrul județului e- 
rau autorizați un număr de 61 co- 
mercianți, la ora actuală numărul 
acestora . s-a redus la 29, urmind 
ca in viitor să orientăm această 
activitate spre unitățile din cadrul 
cooperației". (In articolul nostru 
publicat in 1986 arătam că exis- 

autorizații. 
s-a redus 
puține din 
poartă ca 
1988. Așa-

obligațiile 
acționeze 
cazurilor

județean își respec- 
pe care le au, 
pentru elimina- 
de practicare a

tă 31 de asemenea 
Deci. în doi ani cifra 
cu numai două, iar nu 
cele aflate in vigoare 
dată a eliberării anul... 
dar, ținind seama de acest ritm, 
putem spera ca in zece ani să scă
păm. în acest județ, și de ultimii 
afaceriști cu- autorizație).

în vederea respectării stricte a 
prevederilor legale, se spune mai 
departe : „Comitetul executiv al 
Consiliului popular al județului 
Argeș a aprobat constituirea unor 
colective complexe de control for
mate din reprezentanți ai inspec
ției financiare și comerciale, ai or
ganelor' de ordine care au rolul de 
a urmări și verifica săptămînal în 
piețe, tîrguri și oboare pe acești 
comercianți, luind operativ măsuri
le ce se’ impun, inclusiv propune
rea de anulare a autorizației. Vom 
acționa cu mai multă fermitate în 
vederea lichidării cazurilor de co
mercializare a unor produse fără 
justificarea provenienței lor, popu- 
larizind asemenea aspecte prin in
termediul presei locale și prin alte 
miiloace de

Răspunsul 
faptele.

educație vizuală", 
este clar. Așteptăm

Ș. RODI CA

diferite acțiuni educative — întil- 
niri, concursuri,
tuiri și altele, cu teme ca : „Bucuria 
de a fi mamă", 
suprem al vieții", 
și altele, activitate 
editarea unor foi volante și flutu
rași, de broșuri cu întrebări și răs
punsuri privind legislația sanitară 
și asistența socială, legislația refe
ritoare la ocrotirea mamei și copi
lului și altele.. Pentru a da forță de 
convingere acestor acțiuni, expune
rile 'sint întărite prin exemple con
crete. din viața,, munca și activitatea 
femeilor-mamă, de argumente pri
vind-atenția de care se bucură ele 
din partea organelor de partid și 
de stat, a concetățenilor. Iată, avem 
in județ 27 733 mame ce au născut 
și au in îngrijire trei sau mai multi 
copii în. virstă de pină la 18 ani, 
care beneficiază de ajutoare de la 
stat insumind 12 464 900 Iei lunar.

Tot. in fiecare lună, unui nu
măr de aproape 90 000 copii 
li se plătesc alocații de stat 
in valoare de 28 420 000 lei. 
Acestora li se adaugă acor
darea de asistentă medicală 
și medicamente gratuite ma
mei și copilului, invățămintul 
de toate gradele gratuit și. 
de la I august a.c„ sporirea 
veniturilor reale ale familii
lor prin recenta și substan
țiala majorare a retribuțiilor 
personalului muncitor de care 
beneficiază, lucru iarăși sem
nificativ, incă din prima etapă 
— tinerii.

O recentă analiză în bi
roul comitetului județean de 
partid arată că. urmare fi
rească a condițiilor tot mal 
bune de viață, a preocupări
lor organelor și organizațiilor 
de partid in conducerea si în
drumarea factorilor de răs

pundere — consilii populare, or
gane sanitare și altele — in 
Înfăptuirea indicatorilor demogra
fici, rezultatele obținute în primul 
semestru al acestui an sint bune, 
înregistrăm, astfel, un indice de na
talitate de 21,9 la mia de locuitori, 
superior celui pe țară, situindu-ne, 
din acest punct de vedere, la nivelul 
perioadei corespunzătoare a anului 
trecut. Sint insă foarte multe lo
calități, între care și orașe, cu o 
natalitate mult mai mare (22—26 la 
mie). Un. fenomen pozitiv este fap
tul că, pe primele șase luni, morta
litatea infantilă a fost redusă cu 
aproape 50 la sută față de aceeași 
perioadă a anului 1987, iar cea ge
nerală diminuată simțitor, ceea ce a 
făcut ca sporul natural al populației 
județului să se ridice la 12,1 la. mia 
de locuitori, de asemenea superior 
celui de anul trecut și mediei pe 
țară.

Cu toate acestea, biroul comite
tului județean de partid, , analizind 
cu exigență și răspundere, in spirit 
critic și autocritic evoluția demo
grafică in primul semestru al anu
lui, în lumina orientărilor și indica
țiilor recentei ședințe a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a desprins concluzia că mai există 
încă destule neajunsuri și lâ noi, 
că activitatea poate fi și trebuie mult 

Pentru că, in pofida 
i acest do- 

mulțumi- 
sînt unele 

i principalii 
i sint satis- 
deși a fost

dialoguri, consfă-

„Copiii — scopul 
„Școala mamei" 

• sprijinită de

îmbunătățită. F . .1, 
unei bune experiențe în 
meniu și a unei situații 
toare pe ansamblu, mai 
localități din județ unde 
indicatori demografici nu 
făcători. De asemenea, t.... _......
redusă față de anul trecut, mortali
tatea infantilă poate fi și mai scă
zută, ca și numărul avorturilor. 
Identifieind cauzele acestor neimpli- 
n-iri, au fost luate o serie de măsuri 
de perfecționare, in continuare, a 
activității de asistență medicală a 
gravidelor, ca și a copiilor, precum 
și a activității medicilor in general. 
In același timp, stăruim ca progra
mele existente in acest domeniu, al 
căror conținut îl vom. îmbunătăți. 
Să fie duse la Îndeplinire cu mai 
multă rigurozitate și fermitate, in- 
tensificindu-ne eforturile pentru o 
mai mare antrenare a organizațiilor 
de masă și obștești la o activitate 
politico-educativă continuă, substan
țială și mai eficientă. Sintern hotăriți 
să valorificăm din plin 
materiale tot mai bune 
dispunem și să acționăm 
tor pentru extinderea 
pozitive pe care o avem 
calitățile județului.
Georqeta TAMAȘ 
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R.

condițiile 
de care 

mai stărui- 
experienței 

in toate lo-

Noi unități prestatoare 
de servicii

In paralel cu înregistrarea unor 
ritmuri inalte în construcția de 
locuințe, in județul Dolj se ex
tinde rețeaua unităților presta
toare de servicii, îndeosebi in 
noile cartiere din Craiova, Ca
lafat, Filiași, Segarcea și Băi- 
lești. Astfel, în perioada ce a 
trecut din acest an, in cadrul 
Uniunii județene a cooperative
lor meșteșugărești, au fost date 
in folosință 21 noi unități pres
tatoare de servicii pentru 
populație. Astfel, prestările de 
servicii către populație au fost 
depășite cu peste 9 milioane lei, 
in timp ce in unitățile de se
rie ale uniunii s-a obținut, peste 
prevederile de plan la zi, un 
spor de producție-marfă in va
loare de 8 milioane lei. (Ni- 
colae Băbălău).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
De curind au fost relansate con

cursurile Pronosport din noul sezon 
menite să ofere participanților fru
moase și variate șanse de reușită. 
O acțiune notabilă este tragerea 
„multiplă" Pronoexpres olimpic, 
care evocă cea mai mare comoeti- 
ție sportivă a anului în curs. Cu o 
formulă tehnică de mare atractivi- 
tate (48 de numere, in două faze), 
tragerea respectivă atribuie o 
gamă de ciștiguri în care sint 
cuprinse autoturisme, excursii pes
te hotare și importante sume de 
bani, de valori fixe și variabile. 
Cu un bilet in valoare de 25 de lei 
se poate asigura narticiparea la 
toate extragerile. Ultima zi pentru 
alegerea numerelor favorite est» 
simbătă. 10 septembrie. Se poate 
cîștiga si cu 4 numere extrase. Pre
cizăm insă că șansele- cresc direct 
nroporțional cu numărul variante
lor jucate.
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CLUJ:

Furaje de bună calitate la baza 
sporirii producției zootehnice

■------- Ancheta „Scînteii"
In această perioadă, una din sarcinile economice 

de cea mai mare însemnătate și răspundere o con
stituie sporirea continuă, susținută a producției de 
cărbune eocsificabil și energetic. Și aceasta, deoare
ce rezultatele obținute in unele unități din industria 
extractivă in perioada care a trecut din acest an nu 
pot fi apreciate ca mulțumitoare. în principal, res
tanțele acumulate se datorează indicelui scăzut de fo
losire a utilajelor din marile cariere, ca și unor nea
junsuri în organizarea muncii. Așa cum s-a subli
niat la recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., este necesar ca în toate uni
tățile industriale, la fiecare loc de muncă și, în mod

în unități miniere -------
special, în sectorul minier, în centrul preocupărilor 
colectivelor de oameni ai muncii, ale organelor și 
organizațiilor de partid trebuie să stea realizarea pla
nului la descopertă și extracție, recuperarea restan
telor acumulate. '

Cum s-a acționat ieri pentru sporirea producției de 
cărbune ? Care sint problemele cu care se confrun
tă unitățile miniere ? Ce măsuri tehnice și organi
zatorice s-au luat pentru recuperarea restantelor ? 
Iată întrebări la care am căutat răspuns in sonda
jul de astăzi al „Scînteii", efectuat în unele unități 
miniere

£E^ REZULTATE AȚI OBTINUT IERI 1N PRODUCțIE?
VOIVOZI

Dovezi că angajamentul va fi respectat
Raportul de dimineață se apropia 

de final. Nu se desfășurase insă ca 
de obicei. îndeobște, această „ope
rativă" aduna întregul stat major al 
întreprinderii, care analiza : cine tre
buia să facă ceea ce nu s-a făcut, 
cine trebuia să stabilească măsurile 
ce se impuneau, răspunderile, ter
menele de îndeplinire. Exigența a 
rămas, desigur, aceeași. De astă dată 
însă, cadrele de bază din conducerea 
întreprinderii raportau direct din 
sectoarele miniere. Inginerul-șef 
Emil Pătruică, secretarul comitetu
lui de partid, informa, bunăoară, 
asupra pulsului lucrărilor de extrac
ție a lignitului de la Jurdeana III. 
Viorel Molnar, directorul adjunct, se 
afla la sectorul Vărzari. Nicolae 
David, șeful serviciului tehnic, ra
porta de la Jurdeana II. iar Kuji 
Francisc. șeful serviciului producție, 
de la sectorul Suplac. Adică de acolo- 
de unde era nevoie de sfatul și de 
fapta lor. Acest mod de lucru fusese 
instituit incă din prima zi a acestei 
săptămîni. Motivul ? In primele zile 
ale lunii producția fizică nu a fost 

‘ integral realizată. Situație ce s-a 
■ menținut pe toată durata săptămîmi. 
, inclusiv ieri. 8 septembrie.

în drum spre statia de sortare 
Voivozi, inginerul Mihai Iosub, direc
torul intreprinderii. face calcule după 
calcule. Zice cîteva clipe mai tirziu, 
parcă mai mult pentru el : ..Pînă 
la sfirsitul lunii sint mai bine de 
trei săptămîni, Nu se poate să ne 
dăm bătuți. De duminică intrăm pe 
plan. Nici nu încape îndoială, planul 
junii va fi depășit. Pentru -aceasta 
insă, zilnic, va .trebui să dăm in plus 
250—300 tone lignit. Este acesta an
gajamentul nostru ferm".

Nimeni nu se poate împăca nici

MEHEDINȚI

In curind, la nivelul
Ce înseamnă pentru economie o zi 

de muncă la întreprinderea minieră 
Mehedinți ? Sub raport statistic — o 
producție de aproape 10 000 tone 
cărbune ; sub raport organizatoric — 
un efort susținut pentru înlăturarea 
unor rămineri in urmă și realizarea 
integrală a planului. Aceste obiecti
ve au fost urmărite și ieri 8 septem
brie atit in abataje, cit și în carieră.

Mina Zegujani. înainte de primul 
schimb. intr-o ordine și disciplină 
specifice acestei activități, formațiile 

decum aici, la Voivozi, cu rămine- 
rile în urmă. Titlul de fruntaș obligă, 
i-am auzit spunind pe multi dintre 
cei cu care am discutat. La raport, 
nici o vorbă de prisos. Comunicări și 
solicitări lapidare : „La Cuzap. aba
tajul 6 515 a intrat in producție din 
plin. Vom finaliza azi și 6 522. Miine 
vom și constitui brigada de exploa
tare pentru el". De la Jurdeana II 
și Jurdeana III se raporta că pregă
tirea altor două abataje va fi finali
zată înainte de termen, pînă în 20 
septembrie.

Nerealizarea ritmică, integrală, a 
producției fizice in perioada care a 
trecut din această lună a constituit 
obiectul unor aprofundate analize la 
fata locului. întreprinse de comite
tul de partid, Împreună cu consiliul 
oamenilor muncii. Concluziile des
prinse ? Posibilitatea de a pune in 
exploatare. în această lună. 6 noi 
abataje, suplinindu-le astfel pe cele 
epuizate. Prin intensificarea ritmu
lui lucrărilor de descopertare, du
minică vor începe să producă și cele 
două cariere de la Vărzari. cu un 
aport zilnic de 800—1 000 tone lignit 
pe zi.

Pe opt luni, cota producției supli
mentare realizate la Voivozi se ridică 
la 46 000 tone lignit. Hotărirea fermii 
a minerilor de aici este de a da tării 
cit mai mult cărbune. Astfel, fiecare 
brigadă este ferm angajată in utili
zarea la un nivel superior a tehnicii 
din dotare, a experienței de care 
dispune. De fapt, pe acest spirit de 
angajare comunistă, de autodepășire 
.șe. bizu.ie colectivul de aici, care este 
ferm h’otărit să-și îndeplinească an
gajamentul asumat — realizarea în 
acest an peste plan a 100 000 tone 
lignit. (Ioan Laza).

ritmurilor stabilite
de muncă, complete, preiau activita
tea in ritmul producției. Notăm : 
nici o absentă nemotivată. Pină ieri, 
minerii de aici au extras, peste pre
vederi, 62 600 tone cărbune. „Așa 
cum sintem organizați — ne spune 
inginerul Mihai Popa, șeful minei — 
astăzi nu numai că vom realiza 
sarcina de plan, dar vom adăuga la 
sporul de pină acum focă 400 tone 
cărbune. Adică, vom ajunge la o 
depășire de 63 000 tone".

Cum a fost posibilă obținerea

INTEGRALĂ A PLANULUI

unui asemenea spor de producție ? 
Iată două explicații : 1) s-a obținut 
un substanțial avans in deschiderea 
noilor fronturi de lucru : 2) de la 
începutul anului și pină in prezent, 
productivitatea muncii a fost depă
șită, realizindu-se un inalt randa
ment pe fiecare schimb.

La sfirșitul zilei de muncă — cînd 
ne aflam in alte mine din acest pe
rimetru — am primit prin telefon de 
la Zegujani confirmarea că minerii 
de aici și-au Îndeplinit angajamen
tul. încă o dovadă că acest destoi
nic colectiv este hotărît să-și înde
plinească intocmai obiectivul pro
pus : realizarea pină la finele anu
lui a unei producții suplimentare de 
100 000 tone cărbune.

în minele Husnicioara I. II și III 
minerii depun aceleași eforturi sus
ținute pentru realizarea planului. La 
fel și in mina de la Livezile. Alte 
formații de muncă grăbesc, in ace
lași ritm intens, punerea pe poziție 
a unor complexe mecanizate moder
ne, de mare randament, adaptate 
condițiilor de aici, care vor duce in 
scurt timp la creșterea producției de 
cărbune. Trebuie să facem insă o 
precizare : sint aici. în perimetrul 
Husnicioara, condiții mai dificile de 
lucru — infiltrații de apă și „pungi" 
de nisip care nu permit, pină la a- 
ceastă dată, realizarea ritmului zil
nic de extracție din subteran. > Ca 
dovadă, la cele trei mine de aici, 
ieri. 8 septembrie, s-a realizat cu 
410 tone mai puțin față de sarcina 
de plan stabilită.

Cea mai mare nerealizare de pînă 
acum, ca și in cursul zilei de ieri, 
se înregistrează in carieră, cu toate 
că sint asigurate largi fronturi de 
lucru. Numai că cele trei excava
toare gigant cu rotor nu funcționea
ză la intreaga capacitate, inregis- 
trind frecvente întreruperi. Apar 
defecțiuni; m continuare, la apara
tura de comandă și la instalația 
electrică, aspect semnalat de ziarul 
nostru. Nici pină la această dată, 
furnizorul general — Centrala in
dustrială de utilaj minier și mașini 
de ridicat din Timișoara — nu a so
luționat problemele cu care se con
fruntă minerii mehedințeni în ex
ploatarea excavatoarelor gigant și 
cu rotor. Se impune deci — cel pu
țin după acest semnal repetat — o 
intervenție energică pentru a se 
pune capăt tergiversărilor și promi
siunilor de tot felul, care nu fac 
decît să deregleze ritmul producției 
de cărbune in bazinul Mehedinți. 
Bilanțul zilei de 8 septembrie arată 
că s-au extras din subteran și ca
rieră cu 1 810 tone cărbune mai pu
țin față de sarcina prevăzută.

„Pină la finele lunii — ne spune 
inginerul Gheorghe Dumitru, direc
torul întreprinderii — vom reuși să 
recuperăm o parte însemnată din 
restanța acumulată. Cind spunem a

ceasta avem în vedere faptul că, de 
două săptămîni, o brigadă a comi
tetului județean de partid ne spri
jină direct in soluționarea tuturor 
problemelor cu care ne confruntăm. 
Rezultatele nu întîrzie să apară. 
Astfel, în ultimele zile ritmul de ex-

SĂRMĂȘAG

Din nou un bilanț fructuos
Ieri. în abatajele și carierele între

prinderii miniere Sărmășag — așa 
cum ne spunea tovarășul Aurel 
Sarea, directorul intreprinderii — s-a 
acționat cu precădere pentru creș
terea vitezelor de înaintare în sub
teran. asigurarea funcționării la în
treaga capacitate a mașinilor și uti
lajelor tehnologice, realizarea volu
mului planificat la lucrările de pre
gătire și îmbunătățirea continuă a ca
lității cărbunelui extras.

Organizarea corespunzătoare a ac
tivității a permis colectivului de aici 
să înregistreze ieri o depășire cu 20 
tone la extracția de cărbune, să rea
lizeze peste prevederi 3 metri liniari 
la lucrările de pregătire si un metru 
liniar la deschidere. Cumulat de la 
Începutul anului pînă în prezent, co
lectivul de la întreprinderea minieră

UN PUNCT DE VEDERE AL MINISTERULUI MINELOR
De la începutul anului și pină în 

prezent, oamenii muncii din industria 
extractivă a cărbunelui au extras din 
cariere și abataje peste 40 milioane 
tone de cărbune. Cantitate mult su
perioară celei extrase in aceeași pe
rioadă a anului trecut, dar carp nu 
se ridică la nivelul planului. Dar să 
vedem cu ce rezultate concrete s-a 
încheiat ziua de ieri, 8 septembrie. 
Amănunte despre modul cum s-a ac
ționat in acest sector prioritar al 
economiei ne oferă inginerul Gheor
ghe Vasilc, directorul direcției plan- 
urmărire-producție. din cadrul Minis
terului Minelor.

—r S-a muncit bine, mai bine decît 
în primele zile ale lunii septembrie, 
în majoritatea bazinelor carbonifere 
producția a crescut, cele mai bune 
rezultate inregistrindu-le întreprin
derile miniere din Cîmpulune. Că- 
peni. Lonea. Sărmășag. Filipeștii de 
Pădure. Sotinga. microcarierele de la 
Motru. unități care au extras peste 
planul zilei circa 7 000 tone de căr
bune. Cu toate acestea, planul nu a 
fost îndeplinit, inregistrindu-se o 
restanță de citeva zeci de mii de tone. 
Cauza restantelor ? Activitatex.neco- 
respunzătoare din marile cariere de 
la Motru și Rovinari. unde excava
toarele cu rotor de mare capacitate 
nu sint întotdeauna folosite la indi
cii extensivi și intensivi planificați.

— Cu ce probleme deosebite s-au 
confruntat in ziua de ieri colectivele 
din minerit 2

— Aș începe cu Valea Jiului, prin
cipalul bazin al țării în producția de 
cărbune eocsificabil. în majoritatea 
minelor din Valea Jiului intîmpinăm 
dificultăți atit din cauza condițiilor 
de extracție, cit și datorită lipsei 
unor utilaje și a lanțului și covoru
lui de cauciuc pentru transportoarele 
tip minier. în ce privește activitatea 
in cariere, aceasta s-a desfășurat mai 
anevoios, ca urmare a ploilor căzute. 
Restantele la cărbunele energetic se 
datorează nerealizării planului la 
descopertă in vederea creării liniei, 
de front necesare îndeplinirii pianu
lui. în acest sens.. rămineri in urmă 
sint în bazinele Motru. Mehedinți, 

tracție a început să crească simți
tor. Măsurile pe care le întreprin
dem, sprijinul concret pe care-1 pri
mim ne vor permite ca în scurt 
timp să ajungem la ritmul zilnic 
planificat". (Virgiliu Tătarul.

Sărmășag a extras peste prevederi 
mai bine de 7 000 tone cărbune.

între probleme deosebite în ac
tivitatea productivă, amintim presiu
nile excesive ale roților in galeriile 
4 857 la sectorul minier Sărmășag II 
și galeriile 4 843 și 4 842 de la secto
rul minier Sărmășag III. în aceste 
locuri de muncă au fost plasate echi
pe specializate de întreținere pentru 
menținerea acceselor, activitatea de 
exploatare desfășurindu-se normal.

O problemă cu care minerii de aici 
se confruntă in mod deosebit și de 
a cărei soluționare depinde in bună 
măsură realizarea investițiilor se re
feră la necesitatea livrării cit mai 
urgente a complexului de tăiere- 
susținere și transport CMA-3 de la 
întreprinderea de utilaj minier Fi- 
lipeștii de Pădure. (Eugen Teglaș).

Rovinari. Totodată, trebuie spus că 
și in activitatea unităților miniere 
din subordinea ministerului mai per
sistă neajunsuri in. ceea ce privește 
organizarea activității privind plasa
rea numărului de posturi planificate 
in abataje si. in special, la cele cu 
front lung dotate cu utilaje.de mare 
productivitate.

în spiritul adevărului, trebuie ară
tat că unele dificultăți ne pricinuiesc 
furnizorii de utilaje miniere, in mod 
deosebit întreprinderile din subordi
nea Centralei industriale de utilaj 
minier și mașini de ridicat din Ti
mișoara. Un calcul sumar arată că 
dacă ar fi fost livrate la termen 
complexele mecanizate, transportoa
rele miniere și grijizile pentru abataj, 
producția zilnică de cărbune ar fi 
fost cu circa 40 000 tone mai mare. 
Una dintre marile probleme care 
stau in atenția ministerului, a con
ducerii combinatelor și unităților mi
niere o constituie asigurarea și pre
gătirea forței de muncă necesare in 
soecial pentru fronturile de laicru 
direct productive.

---- Ce măsuri au luat conducerea 
minte wLui,r consiliile <>a>pf.’ni[Qr 
muncit' t/ftr ibiitâii in vedereft‘•recit-1 
perării restantelor, a sporirii produc
ției de cărbune ?

—> în primul rind, circa 2 500 de 
oameni din activitățile auxiliare ale 
minelor au fost trecuti in locuri de 
muncă direct productive. Specialiști 
din minister au fost detașați în co
lective de sprijin la unitățile minie
re care se confruntă cu dificultăți 
serioase in realizarea planului. De 
asemenea, s-a luat legătura cu prin
cipalii furnizori pentrti urgentarea li
vrării utilajelor care au termen de 
punere in funcțiune in acest an. în 
cariere s-au inițiat acțiuni menite să 
ducă la creșterea indicilor de folo
sire a excavatoarelor prin organiza
rea mai bună a muncii pe liniile teh
nologice de cărbune și haldare.

Anchetă realizată de
Gheorqhe IONITA

Creșterea efectivelor și a produc
țiilor animaliere, pe măsura condi
țiilor bune și a experienței de care 
dispun unitățile agricole din județul 
Cluj, constituie o preocupare perma
nentă în activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid, a organelor 
agricole, conducerilor unităților și 
specialiștilor din acest sector 
de bază al agriculturii. Și in 
acest an în unitățile agricole unde 
s-a acționat cu răspundere pentru 
realizarea efectivelor de animale, 
asigurarea furajelor, respectarea nor
melor de organizare a procesului de 
producție, unde specialiștii și cadre
le din zootehnie s-au implicat direct 
in realizarea măsurilor preconizate și 
a programelor stabilite. realizările 
sint pe măsură. Astfel, au crescut 
efectivele de animale, au sporit pro
ducțiile și livrările de produse ani
maliere ia fondul de stat șl o dată 
cu acestea și veniturile unităților și 
ale lucrătorilor din acest sector.

O bună experiență in ce privește 
sporirea producției zootehnice oferă 
cooperativa agricolă „înfrățirea" din 
consiliul agroindustrial Cluj, unitate 
distinsă pentru realizările deosebite 
obținute in 1987, cu Ordinul „Meritul 
Agricol" clasa a IlI-a. „Unitatea 
noastră are 260 vaci de lapte — ne 
spune inginerul Nicolae Giurgiu, 
președintele cooperativei. Furajate și 
îngrijite corespunzător dau în pre
zent producții mai mari decit in anii 
anteriori. în luna august s-a ajuns 
și la 15 litri de la fiecare vacă fu
rajată. Pină acum s-a obținut de la 
fiecare vacă, în plus, 650 litri și sint 
condiții să realizăm. în acest an, in 
medie, de la fiecare vacă furajată 
peste 4 300 litri lapte, față de 4 000 
litri cit a fost producția anului tre
cut. La acest rezultat nu s-a ajuns 
intîmplător. Este urmarea unei preo
cupări permanente de a valorifica 
experiența fruntașilor și a cuceriri
lor științei". Din cele discutate cu 
președintele și cu specialiștii uni
tății a rezultat modul în care s-a 
acționat in vederea creșterii produc
ției de lapte. în anul 1982, cooperati
va agricolă obținea. în medie, doar ’ 
1 600 litri lapte de la o vacă. Și nu 
intîmplător unitatea nu avea animale 
corespunzătoare, nici îngrijitori care 
să se ocupe cu răspundere de creș
terea vacilor. De asemenea, produce
rea furajelor se situa pe un plan 
secundar al preocupărilor conducerii, 
grajdurile nu ofereau condiții adec
vate pentru adăpostirea animalelor, 
în numai cîțiva ani. printr-o muncă 
făcută cu pasiune și răspundere, pro
ducția de lapte a crescut de 2,5 ori. 
Și unde sint producții mai mari și 
veniturile crescătorilor de animale 
sint pe măsură și stimulează efor
turile acestora. Acum, rnulți îngriji
tori ciștigă pe lună 4 000—4 500 iei 
și chiar mai mult. Cum spunea ingi
nerul zootehnist, Florian Stîrica, p>pți- 
obtine rezultate bune numai in 
măsura în care, pe lingă animale 
bune, se asigură furaje de calitate și 
in cantități corespunzătoare, există 
îngrijitori pricepuți, stabili. Iată de 
ce, în cooperativa agricolă „înfrăți
rea". asigurarea furajelor constituie 
o problemă hot.ărîtoare. Pentru pe
rioada de stabuiație au fost depozi
tate 860 tone fin de calitate bună, 
cu 100 tone mai mult decit in aceeași 
perioadă a anului trecut. în prezent, 
se cosesc pentru a treia oară trifo- 
lienele. în final vor fi depozitate 
peste 1 000 tone fin, din care 80 la 
sută fin de trifoliene. bogat in sub
stanțe nutritive. La acestea se adaugă 
furajele grosiere, iar ulterior sfecla 
furajeră și porumbul furajer din 
cultură dublă. Deci furaje vor fi din 
abundentă. Ca urmare, producțiile 
vor crește la peste 4 300 litri lapte 

de la fiecare vacă furajată, depășin- 
du-se și livrările la fondul de stat.

Rezultate bune, superioare anului 
trecut au și alte unități agricole. Ca 
urmare, producțiile de lapte și carne, 
livrările la fondul de stat sint mai 
mari decît în 1987. în întreprinderile 
agricole de stat din județ producția 
medie de lapte este cu 140 litri su
perioară celei realizate in perioada 
corespunzătoare din anul anterior, 
iar in cooperativele agricole — cu 
90 litri.

In zootehnia județului Cluj există 
încă mari rezerve de sporire a pro
ducției. Spunem aceasta întrucît în 
aproape fiecare consiliu agroindus
trial sint unități în care realizările 
obținute în acest sector nu sint pe 
măsura posibilităților. Iată de ce, la 
indicația comitetului județean de 
partid, organele agricole sprijină în
deaproape aceste unități în ce pri
vește creșterea efectivelor de anima
le, selecția și îngrijirea acestora, 
asigurarea furajelor in sortimentele 
și cantitatea necesare pentru fiecare 
fermă. Detaliem acest ultim aspect
— furajele.

Sint posibilități pentru recoltarea 
și depozitarea unor cantități mari de 
furaje. Pină acum s-au depozitat 
peste 130 000 tone fin. cantitate ce 
reprezintă aproape 80 la sută din 
programul anual. Trebuie arătat 
că unele unități agricole au 
depozitat cantități mai mici decît s-a 
prevăzut în plan, fapt ce obligă la 
măsuri în vederea completării nece
sarului de furaje. Este cazul coope
rativelor agricole din Tritenii de Jos, 
Satu Lung, Călățele. Dîrja. Mica, 
Unguraș și altele. „Cu toate 
că pe ansamblul județului se 
realizează și se depășesc în acest an 
prevederile programului de asigurare 
a furajelor, a spus inginerul Augus
tin Todea, directorul general al 
direcției agricole județene, nu pier
dem nici o clipă din vedere necesi
tatea ca fiecare fermă să dispună, la 
intrarea in iarnă, de cantități de fu
raje care să asigure o hrănire cores- ; 
punzătoare a animalelor. Am luat 
măsuri ca in toate cooperativele a- ; 
gricole să fie acoperit nece
sarul de fin. iar la altele — Pădureni. 
Bogata. Cuzdrioara. Căpușu, Stoiana '
— de suculente. Stringerea tuturor ; 
resurselor de furaje, depozitarea și 
gospodărirea lor constituie principa
la garanție, alături de celelalte mă
suri. pentru realizarea sarcinilor din 
zootehnie".

Așa cum se știe, continuă recolta
rea și depozitarea furajelor. Trebuie 
încheiată coasa a III-așiapoia IV-a S 
la lucerna, in județ urmind să fie 
realizată această lucrare pe 6 000 hec
tare de pe care se pot aduna cam ; 
tități mari de furaje de bună calitate. .■ 
Baza furajeră trebuie întregită in ■■ 
țicest an cu rădăcinpase de pe cele ' 
2 052 ha, a' culturilor anuale de siloz 
de pe 6 900 ha, a otavei de pe fînețe- 
le naturale. Peste tot trebuie să fie 
luate măsuri ca însilozările să se 
desfășoare în mod exemplar, să se 
lucreze în flux continuu, astfel incit, 
așa cum recomandă specialiștii, um
plerea unei celule de siloz să se în
cheie în 4—5 zile. Tot atit de im
portant este ca în fiecare unitate să 
fie adunate din cimp și depozitate 
toate resursele de furaje — cocenii 
de porumb, frunzele și coletele de 
sfeclă. Experiența unităților cu [re
zultate bune în zootehnie recomandă ? 
ca peste tot să se realizeze inventa
rierea tuturor furajelor din stoc, 
care să fie date în gestiunea șefilor Ș 
de ferme, luindu-se măsurile nece- j 
sare pentru evitarea risipei.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

0 experiență care demonstrează 

cum se asigură competitivitatea la export

Eficiența superioară - obiectiv
fundamental al activității economice

(Urmare din pag. I)

Mai Intii o precizare — întreprin
derea de articole metalice pentru 
mobilă și binale din Arad este sin
gura unitate cu acest profil din țară. 
Altfel spus, aici se realizează fero
neria necesară tuturor unităților 
producătoare de mobilă, inclusiv 
pentru producția de export. Avînd 
în vedere aceste considerente, am 
pus in fața unor factori cu respon
sabilități in activitatea întreprinde
rii următoarea întrebare : ce măsuri 
întreprindeți pentru a realiza pro
duse de un înalt nivel tehnic și ca
litativ. cu un design cit mai plăcut ?

Pentru început ne-am oprit la ate
lierul de proiectare, „laboratorul" 
noului in orice întreprindere. „Rea
lizarea unor produse de inaltă cali
tate. menite să ridice competitivi
tatea mobilei la export, a devenit, 
încă de la începutul anului 1987, 
principala noastră preocupare — ne 
spune inginerul Petru Todea, șeful 
atelierului. Desigur, nici înainte nu 
era neglijat aspectul calitativ, dar 
adeseori ne scăpa cite un amănunt. 
Primeam reclamații de la beneficia
rii interni, iar clienții fabricilor de 
mobilă își aduceau ei feroneria, ceea 
ce scădea valoarea mobilei exportate, 
în urma unor analize intreprin.se pe 
această temă, inclusiv la nivelul co
mitetului județean de partid, atelie
rului nostru i-a revenit sarcina de 
a face primul pas spre calitate, in 
cel mai strict sens al termenului. Și 
am început cu reproiectarea produ
selor care ridicau probleme de fia
bilitate și nu rezistau ciclurilor de 
funcționare impuse de normative. 
Pe baza studiilor întreprinse de co
lective speciale din întreprindere și 
a sesizărilor primite de la benefi
ciari. in 1987 și în perioada care a 
trecut din acest an am reproiectat 
peste 140 de produse". Practic, s-au 
formulat un număr important de 
propuneri care au fost analizate, se
lectate și avizate de către comisia 
tehnico-economică din întreprindere.

Se cuvine menționat că reproiec
tarea produselor s-a făcut ținîn- 
du-se seama de necesitatea reduce
rii consumului unor materiale defi
citare, cum sint zamacul și alama. 
Preocupările de acest gen au făcut 
ca azi consumul de zamac să fie de

trei ori mai mic decît în urmă cu 
2—3 ani,, in timp ce producția de 
feronerie a crescut, iar calitatea a 
•făcut și ea saltul așteptat — produ
sele întreprinderii au fost acceptate 
la export de majoritatea firmelor ce 
importă mobilier din țara noastră. 
Mai mult, in prezent, întreprinderea 
exportă direct feronerie unor par
teneri străini.

Pe lingă reproiectarea produselor, 
o atenție deosebită s-a acordat asi
milării de noi produse. In acest sens, 
pe baza unor programe întocmite de 
Ministerul Industrializării Lemnului 
și Materialelor de Construcții, în ul
tima perioadă au fost asimilate in 
fabricație 86 de produse noi, ceea ce 
a ridicat gradul de înnoire a pro
ducției la aproape 60 la sută, depă- 
șindu-se indicele planificat.

O a doua cale de îmbunătățire a 
calității produselor o constituie mo
dernizarea activității’ productive, 
promovarea unor tehnologii moder
ne. de mare productivitate. Este ca
zul tehnologiei de execuție a unor 
piese din mase plastice cu filet cu 
cochilie cu deșurubare automată, de 
cea de filetare multiax, de sudarea 
prin presiune a unor repere etc. „In 
perioada care a trecut din acest an 
am introdus in procesul de produc
ție mai multe tehnologii noi decit 
am făcut-o in ani de zile — ne pre
cizează tovarășul Iosif Retezar, in
ginerul-șef al intreprinderii. In pre
zent ne preocupăm de punerea la 
punct a tehnologiei de metalizat ma
se plastice, cu o instalație proiec
tată și executată la noi în țară. 
Aceasta se află deja în probe tehno
logice și, prin intrarea ei în func
țiune, intr-un viitor apropiat, pro
dusele noastre se vor realiza ințr-o 
gamă mult diversificată, la un inalt 
nivel calitativ. Un efect direct asu
pra sporirii calității produselor și, 
firește, asupra creșterii productivi
tății muncii l-au avut reorganizarea 
fluxurilor tehnologice pentru pro
ducția de serie mare, precum și mo
dernizarea majorității utilajelor, în
tre care toate mașinile de injectat 
și turnat sub presiune".

Pe lingă aceste acțiuni, în între
prindere au fost organizate formații

specializate pentru producția de ex
port și de serie mare, s-a acordat o 
atenție sporită activității laboratoru
lui de încercare a fiabilității, s-au 
executat, cu forțe proprii, nume
roase standuri de probă pentru toa
te grupele de produse funcționale 
— pe care se verifică piesele la asi
milare și, apoi, pe fluxurile de 
fabricație. Pentru creșterea efi
cienței controlului de calitate, toți 
C.T.C.-iștii au fost testați la în
ceputul lunii iunie a.c., răminind in 
funcție doar cei care au trecut tes
tul respectiv.

Eficiența programului de măsuri 
aplicat se regăsește in aceea că, în 
acest an. n-au mai fost formulate 
reclamații referitoare la calitatea 
produselor de export. De asemenea, 
faptul că unitatea și-a realizat lună 
de lună indicatorii planificați arată 
că lucrurile merg pe un drum bun. 
O problemă totuși se ridică. Prin în
locuirea unor materiale deficitare 
datorită reproiectărilor efectuate în 
întreprindere a crescut consumul de 
benzi de oțel. „Cantitatea de tablă 
de care avem nevoie nu este prea 
mare — ne spune tovarășul Dimitrie 
Laza. directorul comercial al intre
prinderii. dar apar adesea probleme 
in aprovizonare. Cauza principală 
este că nu am fost asigurați cu re
partițiile necesare. Astfel, deși con
sumul este, în acest an, mai mare cu 
500 tone, repartiția a rămas la ni
velul anului 1987. Cu sprijinul co
mitetului județean de partid am gă
sit ințelegere la Combinatul siderur
gic din Galați, dar aprovizionarea se 
desfășoară neritmic. în prezent, bu
năoară. ne lipsește tabla de 2, 2,5 
și 3 milimetri. Un lucru este cert : 
pe lingă perturbarea activității în
treprinderii din Arad, nelivrarea rit
mică de către C.S. Galați a cantită
ților de tablă subțire poate produce 
mari dificultăți in derularea ritmică 
a activității întreprinderilor produ
cătoare de mobilă și care, este știut, 
au sarcini importante la export".

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii"

vorba humai de faptul că. in 
general, aplicarea în producție a 
Celor mai moi cuceriri tehnico-științi- 
fice reprezintă principala sursă de 
îmbunătățire a performanțelor pro
duselor, de sporire a competitivită
ții. Este insă o realitate că in nu
meroase intreprinderi se produce 
incă scump, după tehnologii învechi
te, mari consumatoare de materiale 
și de energie, că introducerea nou
lui in producție se face in ritm prea 
lent. Oricît ar părea de surprinză
tor, există incă unități economice in 
care se fabrică produse după tehno
logii neschimbate de decenii. în care 
piesele prelucrate ajung să cintă- 
rească numai 15—20 la sută din greu
tatea pieselor brute, în care consu
mul de energie pe unitatea de venit 
realizat depășește de cîteva ori ni
velul mediu din ramura respectivă. 
Cu atit mai mult, în asemenea uni
tăți este posibil de atins un ritm mai 
înalt de înnoire a producției și de 
reducere a costurilor, printr-un efort 
conjugat al întregului colectiv, sub 
conducerea organizației de partid și 
a consiliului oamenilor muncii, pen
tru perfecționarea organizării și mo
dernizarea fabricației.

Desigur, programele de moderni
zare nu sint un panaceu pentru re
ducerea costurilor. Există numeroa
se alte pîrghii de acțiune, dintre 
care un rol de prim ordin — nu în
totdeauna înțeles în adevărata lui 
dimensiune — revine preocupărilor 
pentru îndeplinirea integrală — can
titativă, sortimentală și calitativă — 
a obligațiilor asumate de fiecare u- 
nitate prin contracte economice. 
Astfel, o aprovizionare tehnico-ma- 
terială adecvată nevoilor producției 
permite o bună organizare a fluxu
rilor de fabricație, utilizarea eficien
tă a fondurilor materiale și bănești 
ale unităților. Apariția unor „sinco
pe" în aprovizionare conduce. de 
cele mai multe ori. la înlocuiri de 
materiale — „derogări tehnologice" 
care afectează nivelul consumurilor 
și al costurilor — și chiar la stagnări 
ale producției, repercutate’ în lanț 
asupra beneficiarilor.

Un alt factor de reducere a cos
turilor il constituie ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al

producției — acțiune cu profunde 
implicații asupra nivelului costuri
lor de fabricație. Pentru producător, 
a realiza produse la nivelul calitativ 
solicitat, departe de a majora chel
tuielile. conduce la reducerea semni
ficativă a costurilor. Așa cum se 
poate lesne constata din datele fur
nizate de gestiunea calității — in
strument de conducere prin costuri 
a producției — creșterea cheltuieli
lor de prevenire a defectelor este 
supracompensată prin reducerea 
cheltuielilor legate de defectele pro
duse.

Efectul cel mai semnificativ al 
calității se va regăsi însă la bene
ficiarii produsului, ale căror costuri 
vor fi mult diminuate. în fiecare 
unitate, practic, se pot găsi multiple 
exemple in acest sens, ca și. din pă
cate. suficiente alte exemple ce 
demonstrează elocvent că realizarea 
unor produse necorespunzătoare ca
litativ generează risipă, un lanț de 
consumuri materiale, energetice și 
de muncă inutile, costuri umflate 
nejustificat. De aceea, in condițiile 
convergenței fundamentale a intere
selor pe care o generează societatea 
socialistă, calitatea muncii, calitatea 
produselor trebuie să devină o preo
cupare fundamentală pentru fiecare 
om al muncii, pentru fiecare unitate 
economică, în beneficiul colectivului 
în cauză și al societății in ansamblu. 
Numai astfel un factor potențial de 
superioritate .devine real. conduce 
la un spor de venit național.

Desigur, in funcție de condițiile 
concrete din intreprinderi, reducerea 
accentuată a costurilor de producție 
se realizează prin pirghii specifice. 
Esențial este ca. la nivelul organe
lor și organizațiilor de partid, al 
consiliilor oamenilor muncii să exis
te o concepție unitară, fundamentată 
științific pentru a găsi verigile slabe 
ale lanțului aprovizionare-producție- 
desfacere și a acționa pentru elimi
narea lor. Sarcinile sint deosebite, 
dar printr-o mobilizare exemplară a 
tuturor resurselor, a competenței și 
energiei creatoare a colectivelor, re
zultatele pot fi intr-adevăr cele aș
teptate.

Eugen RADULESCU

RECOLTAREA, PREGĂTIREA 
PRODUCȚIEI VIITOARE

Cu toate forțele, cu maximă răspundere, 
printr-o bună organizare a muncii!

(Urmare din pag. I)

Din aceste zile încep însămin- 
tările de toamnă, lucrări care tre
buie să se desfășoare pretutindeni 
sub semnul exigentelor formulate 
la recenta Consfătuire de lucru pe 
probleme de agricultură. Așa cum 
s-a arătat, datorită ploilor din ul
timele zile, solul s-a umezit pe o 
adincime apreciabilă. Ca atare, 
arăturile și pregătirea patului ger
minativ pot fi efectuate in condiții 
mult mai bune. Potrivit datelor 
furnizate de ministerul de resort, 
arăturile de vară, din care bună 
parte sint destinate insămințărilor 
de toamnă, au . fost efectuate pe 62 
la sută din suprafața prevăzută, 
lucrările fiind avansate în județele 
Călărași, Giurgiu, Dolj, Mehedinți, 
Timiș, Dîmbovița, Vilcea, Bistrița- 
Năsăud și sectorul agricol Ilfov. 
Se înregistrează rămineri în
urmă la efectuarea arăturilor în 
județele Alba, Covasna. Harghita. 
Maramureș, Mureș, județe unde în- 
sămințările de toamnă incep mai 
devreme. întrucit floarea-soarelui, 
fasolea și alte culturi premergă
toare pentru cerealele de toamnă 
au fost strînse de pe suprafețe 
mari, s-au creat condiții ca ritmul 
de efectuare a arăturilor pentru 
insămințările de toamnă să fie 
mult intensificat. Aceasta presupu
ne ca, printr-o temeinică organi
zare a muncii. în schimburi pre
lungite și de noapte, să fie realizate 
și depășite vitezele zilnice prevă
zute la arat. De asemenea, este 
necesar să fie recoltate cu priori
tate culturile de pe suprafețele 

■ prevăzute a se însămînța în această 
toamnă, asigurîndu-se astfel front 
de lucru mecanizatorilor repartizați 
la arat.

încadrarea insămințărilor în li
mitele timpului optim constituie 
una din condițiile esențiale pentru 
obținerea de recolte mari la griu. 
orz și la celelalte culturi de toam
nă. Așa cum s-a stabilit Ia recenta 
Consfătuire de lucru pe probleme 
de agricultură, semănatul orzului

trebuie să se încheie pe toate su
prafețele pină la 1 octombrie. De 
asemenea, pină la această dată tre
buie să se incheie și semănatul 
griului in .județele din zona a doua 
agricolă, iar in restul țării — pînă 
Ia 10 octombrie. Aceasta presupu
ne ca fără întirziere să se treacă 
la semănat, începind cu plantele 
furajere, orzul și continuînd apoi 
cu griul.

Pentru efectuarea insămințărilor 
în termenele stabilite și la un nivel 
calitativ ridicat se impune ca, din 
aceste zile, specialiștii din unitățile 
agricole și din cadrul organelor 
agricole să-și mute centrul activi
tății in cimp, acolo unde se pun 
bazele recoltei anului viitor. In mod 
deosebit, ei au datoria ca prin lu
crări de bună calitate la pregăti
rea terenului și semănat să se 
asigure, așa cum a indicat conduce
rea partidului, realizarea unei den
sități dc cel puțin 600—700 de plante 
la metru pătrat, cantitatea de să- 
mintă de griu și orz stabilită pe 
hectar asigurind această desime. 
Este condiția hotăritoare pentru 
obținerea a cel puțin 4 000 kg griu 
și 4 500 kg orz la hectar in toate 
județele. Important este ca in fie
care unitate agricolă specialiștii să 
asigure aplicarea unitară a tehno
logiilor, astfel incit pe întreaga su
prafață să fie obținute recolte 
mari.

Organele și organizațiile de partid 
au datoria ca, o dată cu mobiliza
rea puternică a tuturor forțelor de 
la sate la stringerea, transportul și 
depozitarea recoltei, să acționeze 
ferm pentru a imprima în rindul 
mecanizatorilor și specialiștilor o 
înaltă răspundere în vederea efec
tuării insămințărilor la timp și de 
inaltă calitate. întreaga campanie 
agricolă de toamnă trebuie să se 
caracterizeze printr-un spirit de 
ordine și disciplină in muncă, astfel 
incit stringerea recoltei și însămîn- 
tările să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.

1
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
— program revoluționar de mancă pentru partid, pentra popor

Omul nou, omul conștiinței înaintate,

al
Au trecut 44 de ani de la 

23 August 1944. România s-a 
transformat din temelii in acest 
timp, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului. A fost înfăp
tuită industrializarea țării, moderni
zarea tuturor domeniilor vieții eco- 
nomico-sociale, s-a trecut activ la 
îndeplinirea obiectivelor noii revo
luții tehnico-științifice, noii revolu
ții agrare, revoluției pentru dezvol
tarea intregii societăți. Dar. mai cu 
seamă, s-au transformat in mod 
radical oamenii, s-a afirmat o nouă 
condiție umană, proprie societății 
noastre socialiste.

In Tezele din aprilie, document 
programatic în care sint trasate noi 
căi de fperfecționare, în continuare, 
a intregii vieți economico-sociale din 
patria noastră, în expunerea la con
sfătuirea de lucru cu activul și ca
drele de bază din domeniile activi
tății organizatorice, ideologice și po
litico-educative, desfășurată în pre
gătirea plenarei C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a re- 

f ferit pe larg la cerințele dezvoltării 
conștiinței înaintate, revoluționare, 

j ale dinamizării muncii de formare a 
: omului nou in actuala etapă, pe 
î temelia cunoașterii științifice, a asi

milării științei celei mai înaintate. 
; Secretarul general al partidului a 
‘ pus in lumină adevărul că în pre- 
■ zent, in condițiile afirmării puterni- 
! ce a noii revoluții tehnico-științifice, 

a noii revoluții agrare și a revolu
ției pentru dezvoltarea societății, ca 
părți integrante ale procesului re
voluționar aflat în continuă desfă
șurare. este necesară intensificarea 
revoluției in gindire.

De fapt, în nici o perioadă isto
rică realizările dintr-o societate nu 
au fost despărțite de oameni, de 
forța gindirii lor creatoare, de ca
litatea muncii lor. Mai mult _decît îri 
oricare alt timp, in era nouă, socia
listă — și cu atit mai mult in ac
tuala etapă, la care se referă Te
zele din aprilie — mărețele înfăp
tuiri din patria noastră nu pot fi 
despărțite de oameni, de eroismul, 
abnegația, devotamentul, patriotis
mul revoluționar ce se dovedesc a 

’ fi trăsături esențiale pentru milioane 
‘ de oameni crescuți in rindurile 
! Partidului Comunist Român, pentru 
f milioanele de constructori ai noii so- 
| cietăți, care au trasat și trasează în 
t continuare, prin munca lor, prin 
? voința lor, noul chip al patriei, 
i’ In momentele de început ale ac- 
t, tualei epoci de transformări revO- 
?. luționare radicale in întreaga viață 
ieconomico-socială a patriei noastre, 

secretarul general al partidului sub
linia : „Noi ne propunem să per- 

r fecționăm produsul cel mai înalt al 
i naturii — omul, creatorul a tot ceea 
' ce există în societate".
8 Imaginea omului nou. prefigurată 
f în documentele partidului nos- 
t tru, în vasta și strălucita operă 
i șocial-politică a tovarășului 
• Nicolae Ceaușescu, departe de a fi 
' o proiecție pentru citeva individua- 
f lități, se raportează la toți membrii 
' societății pe care o edificăm in pa

tria noastră, la întregul nostru po
por.

Desigur. procesul construcției 
omului nou este de largă 
perspectivă, cu ample deschideri și 
cu desfășurare neîntreruptă, dobîn- 
dind noi dimensiuni in lumina Teze
lor din aprilie, a recentelor expu
neri și cuvîntărî rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și are profunde 
semnificații faptul că partidul, se
cretarul său general prefigurează un 
model ai omului nou corespunzător 
actualei etape de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării. Acest model 
are rădăcini adinei în istoria po
porului român, in îndelungata ex
periență pe care istoria omenirii a 
acumulat-o timp de mai multe mi
lenii. F.I este raportat, totodată, la 
întregul curs al existenței umane.

Istoria românească a devenit nu 
numai o temă producătoare de li
teratură, o redescoperire a lumii 
arhaice închise în anotimpurile ei, 
ci un spațiu fecund de meditație, 
al ideilor, al faptelor purtind cu 
sine o experiență cu valoare de 
simbol, dar mai ales un teritoriu 
al actualității trăind sub zodia a- 
devărului. un dialog cu spiritul de 
continuitate, de confruntare, făcînd 
posibilă o sinteză de viață trăită 
in contact cu imaginația roman
cierului, o permanentă lecție de 
patriotism. Teritoriile romanului 
contemporan ne restituie adevăru
rile istoriei definite cu ochii ac
tualității. momen
tele și mutațiile 
ei fundamentale. 
Romancierii noș
tri ii actualizează 
îndeosebi valori
le morale, rein- 
vie mai cu sea
mă o lume avind 
și păstrînd o pu
ternică și infle
xibilă conștiință 
a identității noas
tre naționale. Fe
nomenul este bine 
cunoscut și el co
munică, ori de cite ori îi reanali- 
zăm orizontul de semnificații, o 
nețărmurită dragoste pentru un 
trecut care ne definește fiziono
mia spirituală, idealurile pentru 
care au luptat înaintașii și în care 
se mențin vii in memoria națio
nală faptele cărora le datorăm a- 
firmarea noastră ca popor, stat, na
țiune. Romanul românesc de azi 
năzuiește să-i creeze istoriei oglin
zile narative, șansa de a recuceri 
un model de existență care nu și-a 
devalorizat structurile morale și so
ciale : viața o dată reînviată in 
scenarii epice definește destinul 
personajelor, epicul își ridică ari
pile la înălțimea faptelor, eveni
mentelor, ideilor. Istoria ni se în
fățișează ca o angajare în viața 
cetății contemporane. Conștiința 
romancierului iși asumă un eve
niment cunoscut din istoria națio
nală. El este interogat, transfigu
rat. restituit prezentului în acord 
cu perspectiva unei viziuni noi. ac
tuale asupra istoriei românilor în 
context european. Imaginația ro
mancierului actualizează eveni
mentul, ii creează o nouă identi
tate. îl definește în raport cu e- 
voluția gindirii istorice, acordîn- 
du-i noi semnificații. Esențială e 
actualitatea ideii de univers ro
manesc căruia i se recunoaște din-

convingerilor științifice
din cele mai vechi timpuri șl pînă 
în prezent, cu scopul declarat al 
situării sale pe o treaptă superioară
— corespunzătoare esenței societă
ții socialiste pe care o edificăm în 
România contemporană. La fel ca in 
întreaga operă de făurire a socia
lismului în România, de perfecțio
nare a activității economico-sociale, 
partidul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează și pen
tru formarea omului nou in temeiul 
concepției înaintate potrivit căreia pe 
acest plan nu se poate vorbi de dezvol
tare. de perfecționare fără a se ține 
seama de principiile învățăturii re
voluționare despre lume și viață, 
fără a se asigura îmbogățirea con
tinuă a acestor principii cu uriașele 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii.

Dar prin ce se definește omul 
nou. în actuala etapă ? Răs
punsul pe care partidul nostru 
l-a dat la această întrebare izvo
răște din viață, din cerințele con
crete ale construcției prezentului și 
viitorului patriei. De altfel, întreaga 
muncă politico-educativă de formare 
a omului nou, ce se desfășoară in 
societatea noastră, este racordată la 
cerințele vieții, la exigențele trasate 
de programele adoptate de Congre
sul al XIII-lea, ce prevăd ca Româ
nia să devină, pînă în anul 
1990, țară mediu dezvoltată din punct 
de vedere economic și social, iar 
pină in anul 2000 să se integreze in
tre țările dezvoltate ale lumii. Din 
această perspectivă, activității de 
formare a omului nou. in actuala 
etapă, îi sint încorporate obiective, 
practici, inițiative ce reies din do
cumentele Congresului al XIII-lea și 
ale Conferinței Naționale, din Te
zele din aprilie, din expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Lecțiile istoriei reliefează cu pu
tere rolul modelului in formarea 
OMULUI NOU. Dintotdeaupa oame
nii au avut nevoie de modele. Din- 
totdeauna rnodelfele s-au înscris în
tre factorii care au determinat cu
getarea unor epoci, modul deagîndi 
și de a fi al oamenilor. Orice epocă 
și-a avut propriile ei modele — mo
dele ideale, spre care oamenii au 
tins cu dorința firească de a ajunge 
la înălțimea lor, dar și modele reale
— care au imprimat in mod practic 
o anumită conduită în muncă.' în 
viață. Dar viața, istoria au arătat 
că un model — modelul ideal — nu 
poate deveni real deeît in anumite 
condiții economice, ideologice, poli
tice și morale existente la scara 
unei întregi societăți. Este cunos
cută febra cu care propaganda oc
cidentală fabrică idolii. Este, de a- 
semenea. cunoscut faptul că, in con
dițiile societății capitaliste, se con
turează și modele umane de o fru
musețe deosebită, dar ele nu pot 
deveni reale la nivelul unei întregi 
societăți. Pentru că o societate care 
conservă relații economice discrimi
natorii și restrictive pe criteriul pro
prietății, al averii — in locul com
petiției muncii, al pregătirii și com
petenței reale — se dovedește inca
pabilă să asigure afirmarea reală 
a omului. Dimpotrivă, o astfel de 
societate se confruntă inevitabil cu 
o criză a omului, a condiției umane.

Omul societății noastre socialiste 
are toate condițiile de a se mani
festa pe o scară foarte largă. Dar și 
în socialism trăsăturile înaintate îm
bracă, mai întii, forma unor modele. 
De fapt, formarea omului nou de
pinde de mulți factori — econo
mici. politici, ideologici. Nevoia de 
modele rămine însă o realitate. Mo
delele pot fi și oameni despre care 
citim in cartea de istorie, dar ale 
căror trăsături sint de mare actua
litate. Modelele pot fi și oameni vii
— eroi ai muncii pe care îi întil- 
nim în fabrici, pe ogoare, pe șan
tiere, in institute de cercetări. Mo
dele pot fi create de artă și litera

tr-o dată o durată istorică, speci
ficul național, o existentă vie, 
reală, un orizont de valori mora
le vorbind de atitudinea, scriitoru
lui. de angajarea lui nemijlocită in 
destinul neamului nostru. Lumea 
este chemată să se dezvăluit in 
raport cu memoria ei, cu înțelesul 
faptelor care au supraviețuit 
timpului, devenind modele ale 
unei civilizații. Rostindu-se in fața 
istoriei, interpretindu-i ființa, iden- 
tificindu-se cu ritmurile ei, cu con
știința că este vocea ei autentică, 
a destinului ei, angajat să-i ac
tualizeze spațiile ei memorabile, ro
manul istoric creează un univers

Actualitatea literară 
și trecutul eroic al patriei

original, o sinteză oglindind ciclu
rile existențiale ale unei umani
tăți.

Istoria cu eroii ei, înfățișați in 
lumina adevărului, evenimentele 
prin care am trecut, luptele pe 
care le-am dat, momentele cru
ciale prin care ne-am ciștigat inde
pendența, dreptul de a fi noi în
șine. sacrificiile unor generații de 
luptători pentru dreptate naționa
lă și socială, marile mutații ale 
epocii socialiste — iată tot atitea 
subiecte, teme creative care au 
căpătat un loc consistent, bine
meritat, necesar in literatura con
temporană.

Ființa istoriei este, evident, in
terogată cu privirea zilei de azi. 
Istoria nu mai este doar descrisă, 
povestită, „explicată", ci trăită ca 
experiență de viață, existențială. 
Romancierul îi descoperă o nouă 
formă de a învinge efemerul : arta 
romanescă, realismul vieții. Istoria 
va cunoaște, de aceea, impactul 
imaginației, al judecății retrospec
tive. Fenomenul a condiționat a- 
pariția unor romane care dovedesc 
că istoria românească e re-con- 
struită sub semnul autenticității 
prezentului, al continuității valori
lor noastre. Noile romane istorice 
restituie această continuitate de 
spirit românesc, de voci interioa

tură. Menirea lor este aceea de a 
contura idealuri, aspirații, de a di
namiza disponibilități de gindire, de 
acțiune.

Construcția umană — operă de 
vaste proporții, domeniu adeseori 
mai complex decit cel al activității 
economice — are la bază o concep
ție revoluționară atotcuprinzătoare, 
pe deplin corespunzătoare cerințelor 
aetuale și de perspectivă, elaborată 
intr-un spirit profund științific de 
secretarul general al partidului. 
Această concepție novatoare porneș
te de la înțelegerea superioară a 
adevărului că unul dintre factorii 
transformatori fundamentali ai so
cietății îl reprezintă conștiința înain
tată, revoluționară. Este semnifica
tiv, în acest sens, faptul că Tezele 
din aprilie pledează pentru o acti
vitate politico-educativă cu o efi
ciență mereu sporită, care sâ-i ajute 
pe oameni să înțeleagă mai bine rea
litățile din țară și din lume, să de
termine transformarea lor în factori 
activi ai Sistemului democrației mun- 
citorești-revoluționare. Pledează, de 
fapt, pentru dezvoltarea unei noi 
conștiințe a muncii, racordate atit 
la cerințele construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate, cît și 
la exigențele noii revoluții tehnico- 
științifice mondiale. Pentru afirma
rea puternică a spiritului de iniția
tivă, de inventivitate, a geniului 
creator propriu poporului român. 
Pentru ca întregul popor să-și asu
me răspunderi tot mai mari, să de
termine, prin gindire novatoare, 
prin efort creator, o și mai puter
nică dezvoltare a forțelor de pro
ducție, participarea tot mai activă a 
științei, invățămintului și culturii la 
sporirea avuției naționale. Pentru 
generalizarea, in întreaga activitate 
economico-socială, in întreaga socie
tate, a noii calități a muncii și a 
vieții.

In actuala etapă, așa cum a 
subliniat recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, progresul mul
tilateral al țării depinde intr-o 
tot mai mare măsură de eduoația re
voluționară și patriotică a oamenilor. 
Azi, în societatea noastră socialistă, 
educația revoluționară asimilează tot 
ceea ce a creat mai bun omenirea 
în toate sferele cunoașterii, atît în 
științele tehnice, cit și în cele uma
niste. Pentru că numai revoluționa
rul cu o temeinică pregătire științi
fică și culturală se va putea situa 
pe poziții înaintate in toate împre
jurările vieții, va dobindi clarviziu
ne în întreaga sa activitate. In con
cepția partidului nostru, a secreta
rului său general, „comunismul în
seamnă știință, cultură, un înalt ni
vel de cunoaștere a legilor dezvol
tării sociale și ale naturii". Ceea ce 
înseamnă că la baza întregului pro
ces de construcție umană. în actua
la etapă, trebuie să se afle știința, 
cultura, cunoașterea in general, ca/ 
trainice temeiuri ale modului înain
tat revoluționar de .a gindi și de a 
munci al omului erei socialiste.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in tezele pentru 
plenara C.C. al P.C.R., in expunerea 
la Consfătuirea pe problemele mun
cii organizatorice, ideologice și po
litico-educative, în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului au 
fost obținute importante realizări în 
activitatea ideologică și politico-edu
cativă. in intreaga muncă desfășu
rată pe planul formării omului nou. 
în toți acești 23 de ani, ce au trecut 
din 1965 și pină in prezent, ideile, 
concepțiile revoluționare, atitudinea 
înaintată în muncă, în Viață s-au 
afirmat, în întreaga noastră socie
tate. ca o puternică forță transfor
matoare. cu O mare influență pozi
tivă în asigurarea progresului multi
lateral al patriei. Dar, în același 
timp, așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, se constată și o 
anumită răminere în urmă în acest 

re ale adevărului, ale permanen
ței sufletului național (Camil Pe
trescu). De la „Delirul" lui Marin 
Preda ori de la masivul ciclu „Ză
pezile de acum un veac" al lui 
Paul Anghel și pînă la „Corinda" 
lui Mircea Vaida, istoria româ
nească și-a redescoperit o viață de 
o mare complexitate, o voință de 
a fi în lume, de a se comunica cu 
mai multă persuasiune prezentului, 
ca sinteză. Trebuie să spunem că 
romanul istoric românesc nu își 
creează identitatea artistică prin- 
tr-o formulă „textualistă", ci prin 
angajarea conștiinței in ființa mo
rală a realității, a vieții rememo

rate din documente, a mentalită
ților. Un roman ce pune in evi
dență structuri sociale și morale, 
o filozofie, un eroism refuzînd de- 
clarativismul, o societate trăindu-și 
la scenă deschisă destinul, dove- 
dindu-ne că voința de a crea du
rabil in istorie i-a fost steaua po
lară a existenței ei neîntrerupte.

Contribuțiile tinerilor scriitori la 
dezvoltarea acestui gen de o mare 
vitalitate se datorează unor autori 
ca. Dana Dlmitriu, Mihail Diaco- 
nescu. Maria-Luiza Cristescu. Eu
gen Uricaru, Viorel Știrbu, Vasile 
Sălăjan, Horia Bădescu, Vasile 
Andru, Alexandru Vlad, Mircea 
Nedelciu ș.a. Să deschidem două 
romane recent apărute și care 
confirmă, alături de celelalte, o 
viziune nouă, originală în valori
ficarea datelor istoriei de către li
teratura de azi : „Sărută pămintul 
acesta" de Ileana Vulpescu și „Co- 
rinda" de Mircea Vaida. Valoarea 
romanului Ilenei Vulpescu stă în 
arta de a actualiza chipul peren al 
istoriei naționale cu ochii memo
riei faptelor. Autoarea interpre
tează istoria românească din per
spectiva eroilor reali și imaginari, 
cunoscuți și dăruiți cu harul înte
meierii. Romanul său e și o lecție 
de etică, de sacrificiu în numele 
ideii de neam, de istorie ritmin- 

domeniu, mai cu seamă în activita
tea ideologică. Intre cauzele care au 
determinat această stare de fapt, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu men
ționează atit concentrarea cu precă
dere a principalelor forțe ale parti
dului, ale societății către soluționarea 
problemelor economico-sociale, ale 
dezvoltării generale a patriei, cît și 
impresia creată, in fața marilor rea
lizări, că ele pot să fie obținute și 
fără un efort de intensificare a ac
tivității politico-educative. în aces
te condiții, Și-a făcut loc chiar o 
subapreciere a acestui domeniu, o 
anumită delăsare în munca activu
lui care răspunde de problemele 
ideologice și politico-educative. Men
ținerea, în conștiința unor oameni, 
a unor concepții învechite, mani
festarea unor fenomene de lipsă 
de răspundere, de nesocotire a legi
lor tării, a principiilor eticii și echi
tății socialiste reflectă această rea
litate.

Este de reținut, cu deosebire, pre
cizarea făcută în acest sens de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și anu
me că tabloul acestor cauze ale rămi- 
nerii în urmă a activității ideologice 
și politico-educative, față de dezvol
tarea forțelor de producție, nu este 
complet, că un răspuns mai cuprin
zător va fi dat la plenara C.C. al 
P.C.R.. care va dezbate Tezele din 
aprilie. Se desprinde, de aici, cerința 
ca această analiză să fie continuată 
în cadrul organelor și organizațiilor 
de partid, pentru a se detalia, nu 
numai la nivelul general, ci și local, 
în colectivele oamenilor muncii, cau
zele care au determinat răminerile 
în urmă pe planul conștiinței și a 
găsi — în raport cu condițiile spe
cifice din unități economice, științi
fice, de învățămînt și cultură, din 
alte domenii — noi căi și mijloace 
pentru perfecționarea activității de 
formare a omului nou. O astfel de 
cerință are o însemnătate cu atit 
mai mare în etapa actuală, cu cit, 
așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „activitatea ideo
logică, politico-educativă, nivelul ge
neral de cultură reprezintă un fac
tor de importantă deosebită in în
treaga noastră activitate de partid și 
de stat, pentru însăși opera de fău
rire cu succes a societății socialiste**.

Adrian VASILESCU

Vitalitatea tradițiilor 
folclorice

Toamna culturală românească a 
debutat la Botoșani prin „Serbările 
pădurii" . — tradițională sărbătoare 
folclorică organizată in decorul pi
toresc al codrului de la Vorbita — 
desfășurindu-se sub auspiciile Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". Pe estradele „Serbărilor 
pădurii" au evoluat circa 30 
formații artistice folclorice de 
la Centrul de cultură și crea
ție „Cîntarea României" al sin
dicatelor din Botoșani, întreprin
derea textilă „Moldova", „Electro- 
contact". Întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locati- 
vâ. Trustul de antrepriză generală 
construcții-montaj, din localitățile 
Flăminzi, Tudora. Vorona. Corni, 
Vorniceni, Călărași, Victoria. Fun- 
du Herții, Trușești. o formație a 
Teatrului de păpuși „Vasilache" 
etc. Reprezentînd o grăitoare do
vadă a vitalității folclorului româ
nesc din aceste plaiuri, „Serbările 
pădurii" s-au bucurat de o mare 
popularitate, atrăgînd zeci de mii 
de oameni din orașele și satele 
botoșănene. (Eugen Hrușcă).

du-și profețiile cu destinul, cu a- 
devărul. E, de fapt, o frumoasă 
carte de învățătură. Memoria tre
cutului eroic reînsuflețește cu ri
goare o lume ce nu și-a înstrăinat, ' 
falsificat secole de-a rîndul ființa, 
morala, legile, valorile, cintecul 
inimii, spiritul de sacrificiu și de 
măreție. E lumea originilor daco
române în ale cărei oglinzi ne re
cunoaștem și astăzi.

Romanul lui Mircea Vaida — 
„Corindâ" — este o vastă construc
ție epică, inspirată de nașterea noii 
noastre societăți. Fenomenul isto
ric și social este reconstituit sub 
lumina conștiinței și adevărului 

epocii, . faptele' 
judecate din per
spectiva actuali
tății. Autorul pri
vește procesul 
nașterii lumii noi 
din anii ce au 
urmat zilei de 
23 August 1944 cu 
ochii scriitorului 
angajat pe de-a-n- 
tregul în desti
nul ei. Romanul 
relevă spiritul 
revoluționar, mo
delarea unui am 

nou care să înțeleagă istoria, fluxu
rile și refluxurile ei. lecția de uma
nitate și curaj, de demnitate și an
gajare. Față în față cu istoria și 
destinul, cu revoluția, neamul Co- 
rinda trebuie să opteze, să răspun
dă și să se adapteze din mers noilor 
relații sociale, să se angajeze în 
dialog cu evenimentele, cu mutați
ile de natură ideologică, politică ce 
au loc in conștiința oamenilor. în 
modul lor de a fi, de a participa la 
viața cetății. încercarea autorului 
de a cuprinde într-o viziune unita
ră un asemenea proces complex, nu 
lipsit de sinuozități și contradicții, 
ni se pare demnă de tot interesul, 
vădind vooație constructivă, anga
jare matură.

Noutatea romanului istoric ro
mânesc este condiționată de voca
ția scriitorului de a privi și retrăi 
istoria ca pe un fenomen durabil, 
esențial, care întreține dialogul cu 
imediatul, cu actualitatea. Căci, în 
esența lui, romanul istoric nu poa
te fi despărțit de actualitate după 
cum, la rindu-i, literatura inspira
tă de actualitate vede faptele în 
perspectiva durabilității lor isto
rice.

Zaharfa SÎNGEORZAN

Recepție cu prilejul Zilei naționale a R.P.D. Coreene
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ambasado
rul acestei țări la București, Zo Iăng 
Guk, a oferit, joi, o recepție.

Au luat parte tovarășii Ion Dîncă, 
membru el Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Radu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R.. 
miniștri, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, membri ai conducerii Asocia
ției de prietenie româno-coreeană, 
activiști de partid și de stat, oameni 
de știință, artă și cultură, generali, 
ziariști.

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR

Cadru perfecționat pentru instruire 
și activitate practică

Unitățile de învățămînt din ju
dețul Olt. de la orașe și sate, 
începînd de la Corabia, de pe malul 
Dunării, și pînă la Vitomirești, la 
extremitatea nordică, sint gata să-și 
deschidă larg porțile pentru a primi 
elevii în noul an școlar. Colectivele 
de îndrumare și control alcătuite de 
inspectoratuț, școlar au efectuat de-a 
lungul vacanței minuțioase analize, 
controale și îndrumări pretutindeni, 
în fiecare unitate școlară din județ. 
S-au avut în vedere, pe lingă orga
nizarea optimă a petrecerii vacanței 
copiilor, perfecționarea cadrului de 
instrucție școlară și educație, patrio
tică a elevilor, instruirea metodică 
și, prin urmare, perfecționarea cu
noștințelor cadrelor didactice. întă
rirea bazei didactico-materiale a 
școlilor in general, a cabinetelor și 
laboratoarelor.

în timpul vacantei de vară, clădiri
le au fost renovate, iar incintele re- 
amenajate. De asemenea, cabinetele 
pe discipline de invățămint și labo
ratoarele au fost puse la punct, do- 
bîndind un plus de prospețime, de
venind mai primitoare și totodată 
mai funcționale, mai utile în pro
cesul instructiv-educativ. Ne referim 
la acestea, întrucît noțiunea de clasă, 
de sală de clasă, și-a pierdut vechiul 
conținut, aici. în județul Olt, invăță- 
mintul desfășurîndu-se in exclusivi
tate in cabinete și laboratoare, cu 
excepția instruirii practic-aplicative. 
Materialul didactic a fost refăcut și 
completat pretutindeni, oferind o 
gamă bogată și diversificată, de la

- - - - - - - - - - - O INIȚIATIVA EDUCATIVA:------------------

„Cea mai frumoasă clasă“
Cum se gospodăresc cei 

peste 2 200 elevi ai școlii, 
cum învață ei, cum folo
sesc materialul didactic din 
cabinetele metodice, cum 
arată „cea mai frumoasă 
clasă" ? Un răspuns la 
aceste întrebări îl oferă o 
Vizită la Școala nr. 309 din 
Capitală, școală in „virstă" 
de doi ani. La intrare, în 
hol, o frumoasă vitrină 
găzduiește diplomele ele
vilor școlii, care au ciști
gat locuri fruntașe la nu
meroase concursuri și între
ceri sportive, printre care 
locul I, la faza pe sector, 
Ia concursul „Cinstire îna
intașilor, omagiul contem

Elogii pentru echipele de fotbal românești
Comentarii ale agențiilor de presă internaționale

în comentariile pe marginea primei 
manșe din primul tur al cupelor 
europene de fotbal, corespondenții 
sportivi ai agențiilor de presă sub
liniază. între altele, buna prestație a 
echipelor românești.

în comentariile referitoare la 
„Cupa campionilor europeni" se 
apreciază că performera zilei a fost 
Steaua București, care a surclasat la 
Praga cu scorul de 5—1 formația 
locală Sparta. „Intrecind cu 5—1 pe 
Sparta Praga în deplasare, după un 
veritabil recital fotbalistic, echipa 
Steaua București confirmă că este un 
„superstar» al. fotbalului european și 
mondial" — notează corespondentul 
agenției D.P.A. Hamburg.

Este remarcată victoria formației 
Oțelul Galați (debutantă în aceste 
întreceri) obținută in fața celebrei 
echipe italiene Juventus Torino în 
cadrul „Cupei U.E.F.A.". Astfel, 
agenția A.N.S.A. scrie : „Oțelul 
Galați a pus deseori in dificultate 
formația torineză, așa cum s-a în- 
timplat în minutul 33 cînd. la o lovi
tură de colț, Agiu a expediat balonul 
cu capul în bara porții lui Taccom. 
La începutul reprizei secunde, Juven
tus părea mai vivace, dar totul s-a 
dovedit a fi un simplu „foc de paie" 
și in minutul 59 Profir a înscris golul 
victoriei, transformind o lovitură de 
la 11 m dictată de arbitru ca urmare 
a unui fault in careu comis de De 
Agostini asupra lui Drăgoi".

La rîndul său, agenția A.P.A. Viena 
menționează victoria clară realizată 
in „Cupa cupelor" de Dinamo 
București, care a ciștigat cu 3—0 
meciul disputat pe teren propriu cu 
formația finlandeză Kuusysi Lahti.

De asemenea, se remarcă și 
succesul obținut în deplasare de 
echipa Victoria București, învingă
toare cu 2—0 în partida cu formația 
malteză Sliema Wanderers.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 septembrie, ora 20 — 12 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi răcoroasă, chiar rece noaptea șl 
dimineața, iar cerul variabil, mal mult 
noros, la Începutul intervalului, in zo
nele estice. Vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de aversă la începutul 
intervalului în regiunile estice și izo
late In rest. Vint sJab pină la moderat.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București, 
membri aî corpului diplomatic.

★

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, la Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a fost deschisă, joi, 
o expoziție de fotografii din R.P.D. 
Coreeană, organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și 
Asociația de prietenie româno-co
reeană.

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă si cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Zo Iăng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

numeroasele planșe, scheme, repre
zentări grafice, mulaje, ierbare pină 
la materialele de laborator și apara
tura electrotehnică și electronică. In 
privința asigurării manualelor, rechi
zitelor și uniformelor școlare, s-au 
luat măsuri din vreme, împreună cu 
centrul de librării și direcția comer
cială, astfel că acestea au fost echi
librat distribuite atit in Slatina, Balș, 
Caracal, Corabia, Drăgănești. Scorni- 
cești, cit și în rețeaua rurală.

S-a acționat susținut, din vreme, 
așa cum se obișnuiește de cîțiva ani 
încoace, pentru acoperirea tuturor 
catedrelor și disciplinelor cu cadre 
dintre cele mai competente, cu un 
temeinic potențial instructiv-educa
tiv. Nu există unitate școlară în oare 
să .nu se fi analizat minuțios cadre
le și rezerva de cadre, folosindu-se 
tot ceea ce este mai bun, mai util in
strucției școlare in zonă. Intre timp, 
au avut loc și continuă să se desfă
șoare reciclări și instruiri ale în
tregului personal.

Instruirea practico-aplicativă a. ti
neretului școlar constituie o a doua 
latură, căreia îi este acordată o aten
ție deosebită și în județul Olt. în 
acest sens, este încetățenită măsura 
ca practica școlară să se desfășoare 
comasat, intreaga perioadă prevăzută 
pentru un trimestru desfășurîndu-se 
în flux continuu. Colaborarea cu uni
tățile industriale — cum ar fi în
treprinderile de aluminiu, de prelu
crare a aluminiului, de piese turnate 
din aluminiu și pistoane auto. de 
produse cărbunoase și „Textila" —

poranilor" și locul I pe Ca
pitală la diferite întreceri 
sportive. Vizitatorul va a- 
corda o atenție aparte ca
binetelor metodice de isto
rie, geografie, matematică 
și română unde materia
lele didactice sint pregăti
te pentru... cursuri. Și tot 
aici, o surpriză plăcută : 
cabinetul metodic pentru 
ciclul primar, unul dintre 
puținele de acest gen din 
Capitală. „Semaforul". în 
haină de sărbătoare, are 
rubricile încărcate de nou
tăți din toate clasele șco
lii. Acum, la inceput de an 
școlar, elevii au pregătit 
la stația de amplificare.

mai multe emisiuni pentru 
„pauza mare". Gazetele 
micilor geografi, matema
ticieni, istorici, reporteri, 
panourile ce ilustrează co
pilăria fericită a copiilor 
din țara noastră sînt rodul 
activității și hărniciei ca
drelor didactice și elevilor 
de aici. Clasele sînt atit de 
curate și împodobite de 
sărbătoare, îneît concursul 
„celei mai frumoase clase" 
va avea, desigur, și probe 
de baraj ! Jardiniere mo
derne și exuberante te în- 
timpină la tot pasul. De la 
profesoara Alexandrina 
Apolzan, ghidul nostru

Alte rezultate mai importante : 
„Cupa campionilor europeni" : F.C. 
Porto — H.J.K. Helsinki 3—0 ; 
Honved Budapesta — Celtic Glasgow
1— 0 ; Rapid Viena — Galatasaray 
Istanbul 2—1 ; F.C. Bruges — 
Brdndby 1—0 ; Real Madrid — F.K. 
Moos 3—0. „Cupa cupelor" : Borac 
Banja Luka — Metallist Harkov
2— 0 ; I.F.K. Norrkoping — Sampdo- 
ria 2—1 ; F.C. M.etz — Anderlecht 
Bruxelles 1—3 ; F.C. Malines — 
Avenir Beggen 5—0 ; Fram Reykja
vik — F.C. Barcelona 0—2 ; „Cupa 
U.E.F.A." : V.F.B. Stuttgart — Ta- 
tabanya 2—0 ; Bayern Miinchen — 
Legia Varșovia 3—1 ; Servette Gene
va — Sturm Graz 1—0 ; Malmo — 
Torpedo Moscova 2—0; F.C. Gronin
gen — Atletico Madrid 1—0 ; F.C. 
Aarau — Lokomotiv Leipzig 0—3; 
Montpellier — Benfica Lisabona 
0—3 ; Napoli — PAOK Salonic 1—0 ; 
Real Sociedad — Dukla Praga 2—1 ; 
Glasgow Rangers — G.K.S. Ka
towice 1—0 ; Sporting Lisabona — 
Ajax Amsterdam 4—2.

ȘAH. In runda a 3-a a Campiona
tului republican feminin de șah, ce 
se desfășoară in aceste zile la Pre
deal. Emilia Chiș a ciștigat la Edith 
Cozma, Gertrude Baumstark a în
vins-o pe Mariana Ionită, Luminița 
Radu a pierdut la Otilia Ganț, în 
timp ce partidele Mădălina Stroe — 
Mariana Duminică, Cristina Bâdu- 
lescu — Cristina Stanca și Margare
ta Mureșan — Gabriela Stanciu s-au 
încheiat remiză.

Rezultate din campionatul mascu
lin : Ionescu — Biriescu remiză ; 
Ștefanov — Marin 0—1 ; Foișor — 
Tacaks remiză ; Armaș — Nicolaide 
0—1 ; Stoica — Negulescu 0—1 ; Mă- 
rășescu — Dumitrache remiză ; 
Pavlov — Grunberg remiză.

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 3 șl 13 grade, mai scăzute pină în 
jur de zero grade în depresiunile 
intramontane în nordul și centrul țării, 
unde condițiile atmosferice vor fi fa
vorabile brumei. Valorile maxime se 
vor situa, în general, între 16 și 24 de 
grade. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață, mai ales în vestul și 
centrul țării și la munte. In București: 
Vrenje răcoroasă, chiar rece noaptea și 
dimineața. Cerul va fl variabil, cu 
înnorări la începutul intervalului. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
s și io grade, iar cele maxime între 
17 și 20 de grade.

Cronica zilei
în perioada 5—8 septembrie s-au 

desfășurat, la Costinești, lucrările 
Școlii de toamnă, organizată de Aso
ciația Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite 
(ATSRNU) și Mișcarea Interna
țională a Tineretului și Studenților 
pentru Națiunile Unite (ISMUN).

Avind ca temă „Tineretul, știința 
și tehnologia pentru pace — spre o 
lume mai bună și mai dreaptă", 
manifestarea a reunit reprezentanți 
ai unor asociații membre ale ISMUN, 
ai altor organizații de tineret și 
studenți din numeroase țări ale 
lumii, precum și din partea unor 
organizații regionale și internaționa
le cu preocupări în domeniul tine
retului.

Dezbaterile au prilejuit un larg 
schimb de opinii și experiență pe 
probleme privind rolul și contribuția 
tinerei generații la promovarea pro
gresului in știință și tehnologie, la 
lupta generală a popoarelor pentru 
edificarea unui climat de pace, secu
ritate. înțelegere și colaborare inter
națională. (Agerpres)

Slatina, de osii și boghiuri, mecanică 
pentru agricultură și „Jiul“-Balș, de 
conserve, de vagoane, de cauciucuri 
și tricotaje Caracal. „Filatura"-Dră- 
gânești și de fibre sintetice Corabia 
— este dintre cele mai bune, elevii 
găsind aici, cu sprijinul personalu
lui didactic și al celui din întreprin-, 
deri, un cadru fertil de educație, de 
formare prin muncă și pentru 
muncă.

Pentru practica agricolă s-au luat 
din timp măsuri ca elevii de la toate 
nivelurile să participe la recoltarea 
produselor agricole. începînd cu 1 
septembrie, pe bază de contracte 
cu unitățile agricole cooperatis
te și de stat, conform cărora elevii 
participanți la muncile agricole sînt 
retribuiți potrivit volumului de lu
crări desfășurat.

Efectuarea practicii productive 
direct în unități industriale și agri
cole, comasat, integrarea elevilor în 
colective muncitorești, în echipe și 
formații de lucru din uzine, ateliere, 
ferme zootehnice și agricole, familia
rizarea cu gama diversă de mașini 
și unelte, in specificul muncii, înțe- ; 
legerea sensului înalt al finalității 
producției în asigurarea prosperității 
și înflorirea localității, a județului și 
a țării au devenit elemente perma
nente și necesare In pregătirea pen- 
tru muncă și viață a tinerei generații i 
din județul Olt.

Mihai GRIGOROSCUȚA J
corespondentul „Scinteii" 

prin școală, aflăm că toți 
elevii acestei școli și-au 
propus să obțină titlul de 
„campion al hărniciei" : 
clasa a Vl-a A, cea mai 
bună clasă la învățătură, 
va chema la întrecere toa
te clasele din școală. Cite 
clase fruntașe va avea 
Școala nr. 309 din Capitală 
în acest ah școlar ? Este 
greu de spus de pe acum. 
De aceea le urăm tuturor 
mult succes in această în
trecere ce va începe în 
curind, o dată cu primul 
sunet de clopoțel.

Liliana IVAN

tv
20,00 Telejurnal.
20,25 La zi în agricultură.
20,45 Sistematizarea localităților în stra

tegia dezvoltării economico-so
ciale a patriei noastre (color). • 
Cadru generos de apropiere a 
condițiilor de viață de la sate de 
cele de la orașe.

21,05 Cadran mondial. România socia
listă — contribuții inestimabile la 
edificarea unei lumi a păcii și 
colaborării.

21,20 Republica Populară Bulgaria. 
Secvențe contemporane (color). • 
Imagihi ale dezvoltării socialiste
• Cîntece și dansuri populare
bulgare • Muzică ușoară.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului

ROMÂNIA-FILM prezintă 
„NOVĂCEȘTI1"

O producție a Studioului 
„Animafilm"

Scenariul : Mihai Opriș, Constan
tin Păun. Muzica : Călin Ioachi- 
mescu. Decorurile : Dana Dămă- 
ceanu. Radu Dămăceanu. Redac
tor : Irina Horea. Grafica : Iuliu 
Simpetru. . Bob Nicolescu, Livia 
Martin, Constantin Păun. Anima
ția : Iuliu Simpetru, Bob Nicolescu. 
Constantin Păun, Valentin Baciu, 
Mihai Șurubaru, Mihai Raț, Ceci
lia Cristian, Monica Moldoveanu, 
Laura Jianu, Mihai Simpetru. Mi- 
haela Mihăiasa. Sunetul : ing. Erica 
Nemescu. Regia muzicală : Rodica 
Popa Pușcoiu. Imaginea : Roxana 
Mihalcea, Gheorghe Roșu. Monta
jul : Ariana Roșea. Șef de produc
ție : Florica Sittner, Magda Ște
fan. Regia : Constantin Păun. 
Vocile personajelor : Ion Co
lan, Magda Cemat, Radu Stoenes- 
cu, Vasile Murariu, Niculina Du- 
mitriu.

în completare : 
„PE COPOU, 

LA SADOVENI" 
O producție a Studioului 

„Alexandru Sahia"
Scenariul : Constantin Mitru, 

Gheorghe Horvat. Redactor : Doina 
Bunescu. Imaginea : Otto Ur- 
banschi. Montajul : Maria Visu. Co
loana sonoră : Radu Zamfirescu. 
Producția : Șerban Ceaușeanu.
Regia : Gheorghe Horvat.
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NI»CEflOSESCO, ÎMPREUNA CU TOVARĂȘII 

ELENA CEAUSESCU, IN REPIIBIICA ONHĂ TANZANIA
Continuarea convorbirilor oficiale
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tea organizării unei conferințe inter
naționale, in cadrul O.N.U.. la care 
să participe, cu drepturi egale, toate 
țările in curs de dezvoltare și țările 
dezvoltate, pentru a se ajunge la so
luții acceptabile, pentru toate părțile, 
inclusiv in ceea ce privește datoriile 
externe deosebit de mari ale țărilor 
în curs de dezvoltare. S-a apreciat 
că rezolvarea globală a problemelor 
economico-financiare, instaurarea 
noii ordini constituie o cerință impe

Spectacol de gală în onoarea 
distinșilor oaspeți

în onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a avut loc, joi 
seara. în parcul Palatului Preziden
țial, un spectacol de gală.

Președinții Nicolae Ceaușescu și. 
Aii Hassan Mwinyi, tovarășă Elena 
Ceaușescu și doamna Sitti Mwinyi 
au fost salutați cu multă căldură de 
cei prezenți, care au dat expresie 
sentimentelor de profundă stimă și 
deosebit respect față de inalții soli 
ai României socialiste, dorinței ca 
prietenia și colaborarea româno-tan- 
zaniană să se dezvolte continuu in 
Interesul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii în lume.

La spectacol au participat per

PRETUTINDENI - SENTIMENTE
DE ALEASĂ STIMĂ

j, (Urmare din pag. I)
creatorilor din domeniu, această in- 

!, stituție își aduce o însemnată con- 
i tributie la stimularea și valorificarea 

resurselor de creație ale poporului 
1 tanzanian, la dezvoltarea culturii și 
! civilizației țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au sem
nat in cartea de onoare și au avut

„Un important moment în dezvoltarea 
relațiilor și conlucrării multilaterale 

prietenești româno-tanzaniene"
Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Tanzania, la invitația președintelui Aii Hassan Mwinyi, a fost așteptată 
cu deosebit interes la Dar es Salaam, fiind pe larg prezentată de mijloa
cele de informare din această țară.

In capitala tanzaniană — se reflectă in ziare — este unanim împăr
tășită convingerea că actuala vizită, cea de-a doua pe care șeful statului 
român o efectuează pe pămintul Tanzaniei, este de natură să confere 
noi dimensiuni conlucrării bilaterale, să contribuie la întărirea și dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Organul de presă central, de 
limbă swahili. al Partidului Revo
luționar din Tanzania. „UHURU“, 
și „DAILY NEWS" salută cu căldu
ră prezența la Dar es Salaam a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în articolele publicate. însoțite de 
portretele distinșilor oaspeți, sint 
prezentate date biografice ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. de 
numele și activitatea căruia se lea
gă perioada cea mai bogată in 
realizări din întreaga istorie a 
României. Sint înfățișate, de ase
menea. personalitatea tovarășei 
Elena Ceaușescu. aportul de mare 
însemnătate la înfăptuirea planu
rilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, la înflo
rirea științei, culturii și artei româ
nești.

în comentariile lor. cotidianele 
„Uhuru" și „Daily News" exprimă 
convingerea că actuala întâlnire la 
nivel înalt româno-tanzaniană va 
marca, prin rezultatele sale, un nou 
și important moment in intensifi
carea legăturilor, pe multiple pla
nuri. dintre România și Tanzania.

„Daily News" publică, de ase
menea, un articol consacrat po
liticii externe a României so
cialiste, conceptelor, inițiative
lor și demersurilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu in direcția asi
gurării păcii, dezvoltării colaboră
rii intre popoare, soluționării ma
rilor probleme ale lumii contem
porane.

Acțiunile pe plan internațio
nal ale României, vasta operă teo
retică și practică a președintelui 
Ceaușescu au drept caracteris
tică dominantă un înalt simț 
al responsabilității față de soarta 
păcii. Salvgardarea păcii prin 
oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării — problemă 
majoră a lumii în care trăim —• 
constituie ideea fundamentală a 
politicii externe românești. Recu
noașterea dreptului suprem al po
poarelor la pace, Ia viață — idee 
ce guvernează toate inițiativele ro
mânești — iși găsește rațiunea și 
motivarea în întreaga strategie a 
politicii externe a acestei țări.

Cu ocazia vizitei, mijloacele de 
informare in masă — presa, postul 
de radio — au inserat ample co
mentarii și articole ce au pus în 
evidență realizările obținute de 
poporul român in dezvoltarea eco
nomico-socială a țârii, politica sa 
de pace, de largă colaborare cu 
toate națiunile lumii. Astfel, 
„Daily News" subliniază profunde
le transformări înnoitoare care au 

rioasă pentru depășirea crizei ac
tuale, pentru stabilitatea și dezvol
tarea armonioasă a economiei mon
diale, pentru progresul economic și 
social al fiecărui popor, pentru po
litica de destindere, colaborare și 
pace in lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Aii Hassan Mwinyi au 
apreciat, de comun acord, că solutio
narea problemelor complexe din 
viata internațională impune parti
ciparea activă, in condiții de depli
nă egalitate, a tuturor țărilor, și în

soanele oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român în vizita in 
Tanzania.

Erau prezenți membri ai guvernu
lui tanzanian. alte persoane oficiale.

Prin cintec și dans, renumite for
mații artistice au transpus in scenă 
frumoasele tradiții tanzaniene, grăi
toare mărturii ale geniului creator, 
ale civilizației și culturii acestui 
popor. Au fost oglindite momente 
semnificative ale' luptei poporului 
tanzanian pentru libertate și inde
pendență, pentru o viață nouă, do
rința de a trăi intr-o lume a păcii 
și înțelegerii.

La încheierea spectacolului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au felicitat pe 
artiști.

cuvinte de apreciere la adresa ac
tivității întregului colectiv, căruia 
i-au urat să obțină noi și tot mai 
însemnate rezultate pe linia valo
rificării tradițiilor străvechii creații 
artizanale.

Gazdele au exprimat distinșilor 
oaspeți întreaga gratitudine pentru 
aprecierile făcute, salutindu-i la 
despărțire cu deosebită căldură și 
cordialitate.

avut loc în țara noastră în anii ce 
au trecut de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. în proce
sul revoluționar care a urmat actu
lui istoric de acum 44 de ani, in 
special în ultimii 23 de ani — scrie 
ziarul — România a obținut rezul
tate remarcabile la nivelul întregii 
societăți. Partidul comunist, de 
guvernămînt, a elaborat principiile 
politice ale făuririi unui nou sis
tem social, desfășurînd o vastă ac
tivitate organizatorică, ideologică 
și politico-educativă. Partidul a

REVISTA PRESEI TANZANIENE

acționat, totodată, pentru con
struirea unei industrii naționale 
cit mai puternice, pentru dez
voltarea și modernizarea agricul
turii, precum și pentru progresul 
viguros al științei, educației și cul
turii.

Ca rezultat al acestei politici ști
ințifice aplicate de partid in do
meniul economic, relevă ziarul, 
producția industrială a României 
este acum mai mare de 120 ori 
comparativ cu anul 1945, producția 
agricolă — de peste 9 ori, venitul 
național — de peste 33 de ori, iar 
retribuțiile personalului muncitor 
au crescut de peste 13 ori.

La rindul său, ziarul „Uhuru" 
subliniază că, o dată cu dezvoltarea 
generală a țării, România și-a ex
tins continuu relațiile comerciale 
și de cooperare economică, astăzi 
ea întreținind legături cu 150 de 
state, față de 98 în 1965. România
— scrie ziarul — urmărește ampli
ficarea. în continuare, a schimbu
rilor comerciale cu toate statele, 
indiferent de orinduirea lor socia
lă, fiind preocupată de partici
parea largă la cooperarea și spe
cializarea in producție cu alte țări, 
de realizarea de acorduri care să 
ofere dezvoltării cooperării per
spectivă și stabilitate.

„Una dintre componentele esen
țiale ale întregii politici externe 
a României, arată „Daily News", 
este afirmarea și concretizarea ce
rinței ca toate conflictele și pro
blemele litigioase dintre state să 
fie soluționate numai pe cale paș
nică. prin tratative", tn concepția 
și practica României — scrie ziarul
— politica dialogului se înfățișea
ză ca fiind singura cale pentru 
rezolvarea nu numai a probleme

deosebi a celor mici și mijlocii, a 
statelor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a țărilor lumii și 
sint direct interesate într-o politică 
de pace, de independență și largă co
laborare.

A fost reafirmată și cu acest pri
lej voința României și Tanzaniei de 
a întări conlucrarea lor pe arena 
mondială, in cadrul O.N.U. și al in
stituțiilor sale specializate, pentru a 
aduce o contribuție activă la soluțio
narea marilor probleme ale contem
poraneității, . pentru înfăptuirea as

Inalții soli ai poporului român - 
înconjurați cu căldură și prietenie
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deosebit respect și înaltă considera
ție de Daudi N. Mwakawago, minis
trul comerțului și industriilor, de 
membri ai conducerii unității, care 
le-au adresat un cordial bun venit 
și au mulțumit pentru onoarea ce 
le-a fost făcută prin această vizită.

Formații corale de tineri muncitori 
și elevi au interpretat cîntece de
dicate vizitei solilor poporului ro
mân, prieteniei româno-tanzaniene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
informați de gazde despre activita
tea fabricii, care se înscrie printre 
unitățile reprezentative ale acestei 
ramuri industriale, despre rezultate
le obținute în asigurarea uneltelor 
necesare agriculturii — sector de 
bază al economiei Republicii Unite

Semnarea unui acord de colaborare 
româno-tanzanian

în conformitate cu înțelege
rile la care au ajuns președinții 
Nicolae Ceaușescu și Aii Hassan 
Mwinyi, la Dar es Salaam s-a sem
nat Acordul general privind coope
rarea economică și tehnică intre Re

lor internaționale în dispută, dar 
și pentru convenirea unor soluții 
echitabile, care să permită edifi
carea, prin eforturi unite, a unei 
lumi a păcii și dreptății. Faptul 
acesta a avut și are o largă rezo
nanță pe plan mondial, constituind 
unul din izvoarele prestigiului și 
considerației de care România, 
președintele ei se bucură în lume. 
Sublinierea acestui imperativ în 
cadrul tuturor contactelor și con
vorbirilor la nivel înalt avute de 
șeful statului român, în țară sau 
peste hotare, înscrierea sa in tra
tate, declarații solemne, declarații 
și comunicate comune, activitatea 
consecventă desfășurată în cadrul 
O.N.U. și al altor organizații in
ternaționale, în vederea înrădăci
nării trainice a metodei tratative
lor, reliefează cu prisosință că 
acest mare deziderat al lu
mii contemporane are in Româ
nia, in persoana președinte
lui Nicolae Ceaușescu promotori 
înflăcărați.

Acțiunile consecvente ale Româ
niei vizind lichidarea subdezvoltă
rii sint puse in evidentă de ..Daily 
News", care scrie : Conturind o 
structură închegată si unitară, 
conceptul românesc asupra lichidă
rii subdezvoltării argumentează 
atit necesitatea, cit și posibilitatea 
înfăptuirii acestui deziderat arzător 
al popoarelor, avansînd propuneri 
privind căile și mijloacele practice 
pentru traducerea lui în viață. In 
ziar este citată aprecierea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu re
feritoare la eradicarea acestui fe
nomen ce afettează vaste regiuni 
ale globului — inclusiv rezolvarea 
problemei datoriilor externe — si 
la necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice mondiale, care 
apar în zilele noastre drept o ce
rință imperioasă pentru asigurarea 
progresului întregii omeniri. La 
soluționarea acestui mare dezide
rat trebuie să participe toate sta
tele. printr-o largă colaborare si 
conlucrare internațională. Această 
problemă trebuie să-și găsească so
luționarea pe baza unei politici noi. 
care să susțină efectiv cauza dez
voltării economico-sociale indepen
dente a popoarelor, accesul neîn
grădit al țărilor in curs de dezvol
tare la cuceririle științei si tehni
cii, înlocuirea vechilor raporturi de 
inechitate dintre state cu relații 
noi. bazate pe egalitate șl ajutor 
reciproc.

Presa tanzaniană de joi a publi
cat. pe prima pagină, ample rela
tări și comentarii cu privire la 
prima zi a vizitei oficiale pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

pirațiilor de libertate și independen
ță ale popoarelor, pentru afirmarea 
in lume a politicii de destindere, 
securitate, pace, încr,edere și largă 
colaborare între națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă.

In legătură cu rezultatele acestui 
nou dialog la nivel înalt și cu înțe
legerile la care s-a ajuns a fost adop
tat un Comunicat comun care se va 
da publicității.

Tanzania. Au fost vizitate unele 
secții de producție ale unității.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a felicitat 
colectivul tinerei întreprinderi, an
gajat in marele efort național pen
tru realizarea planului de dezvoltare 
econom ico-socială a tării, si i-a a- 
dresat urări de succese tot mai mari 
în munca pe care o desfășoară pen
tru sporirea și modernizarea pro
ducției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au semnat 
in cartea de onoare a fabricii.

Pe întregul parcurs al vizitei, înal- 
ții oaspeți români au fost înconju
rați de muncitorii întreprinderii cu 
deosebită prietenie, cu sentimente 
de aleasă stimă și considerație, ex
presie a bunelor relații de colaborare 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
între țările și popoarele noastre.

publica Socialistă România și Re
publica Unită Tanzania.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de tovarășul Ștefan 
Andrei, viceprim-ministru al guver
nului, iar din partea tanzaniană de 
D. Lubuva, ministrul justiției.

nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. o efectuează in Repu
blica Unită Tanzania. Articolele sint 
ilustrate cu fotografii de la ceremo
nia primirii oficiale.

Cotidianul de limbă engleză 
„DAILY NEWS" deschide pagina 
intii cu editorialul zilei, consacrat 
vizitei inalților oaspeți români, în 
care subliniază că „vizita este o ex
presie a solidarității și dorinței po
porului român de a sprijini preo
cupările poporului tanzanian in 
direcția dezvoltării. emancipării 
economice. Tanzania și România, 
scrie ziarul, intretin de multă vreme 
relații de cooperare in domeniile 
politic, economic și cultural. Le
găturile dintre cele două țări au 
fost stabilite imediat după indepen
dența dobindită de Tanganyka și 
Zanzibar și a fost ridicată pe un 
plan superior după unirea acestora 
in Republica Unită Tanzania.

Bazate pe principiile respectării 
independentei și suveranității, ega
lității depline in drepturi, neames
tecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, relațiile dintre ță
rile noastre s-au dezvoltat, s-au 
materializat intr-un număr de 
acorduri de cooperare economică și 
comercială. lehnico-științificâ si 
culturală". Intilnirile la cel mai 
inalt nivel au avut un rol impor
tant în dezvoltarea și consolidarea 
conlucrării româno-tanzaniene pe 
multiple planuri. „Avem, așadar, 
convingerea sinceră că vizita in 
Tanzania a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. va des
chide noi căi de dezvoltare a 
cooperării dintre România și Tan
zania".

în aceeași pagină, ziarul publică 
un articol in care se reliefează 
primirea călduroasă făcută to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu de popu
lația capitalei tanzaniene. Sint pre
zentate principalele idei cuprinse 
in toasturile rostite la dineul ofi
cial de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mwinyi.

La rindul său. cotidianul de 
limbă swahili „UHURU" („Inde
pendența") publică, de asemenea, 
un amplu reportaj cu privire la mo
mentele de bază ale primei zile a 
vizitei oficiale, ilustrat cu imagini 
de la primirea făcută distinșilor 
oaspeți români.

POSTUL DE RADIO TANZANI
AN a prezentat, de asemenea, pe 
larg momentele vizitei.

în comentariile lor. ziarele si 
postul de radio au relevat aprecie
rea deosebită de care se bucură 
în Tanzania politica externă a 
României, demersurile si acțiunile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu con
sacrate înfăptuirii dezarmării, in
staurării unui climat de destin
dere. securitate. înțelegere și co
operare internațională.

Marea sărbătoare națională 
a poporului bulgar prieten

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, ' 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria 

Tovarășului GHEORGHI ATANASOV 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Stimați tovarăși.

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a victoriei revo
luției socialiste în Bulgaria, vă adresăm, in numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Bulgaria, precum și poporului bul
gar prieten, un cald salut tovărășesc și cele mai cor
diale felicitări.

Actul revoluționar de la 9 Septembrie 1944 a creat 
condiții pentru edificarea noii orinduiri în patria dum
neavoastră, pentru profunde prefaceri sociale și eco
nomice.

Poporul român urmărește cu viu interes și se bucură 
sincer de realizările remarcabile obținute de poporul

SOFIA 
bulgar, sub conducerea partidului său comunist, în dez
voltarea economică și socială a țării, in ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual, în edificarea societății 
socialiste in Bulgaria.

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția deosebită 
pentru evoluția favorabilă a raporturilor tradiționale de 
prietenie și colaborare rodnică dintre partidele și țările 
noastre și sintem ferm convinși că acestea vor cunoaște 
un curs mereu ascendent, in spiritul convorbirilor și în
țelegerilor la care am ajuns cu prilejul frecventelor noas
tre intilniri, in interesul și spre binele celor două 
popoare, al cauzei socialismului, independenței, păcii și 
cooperării internaționale.

De ziua sărbătorii naționale, vă dorim dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor și întregului popor bulgar noi suc
cese in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Bulgar, in edificarea societății socia
liste in patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 44-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, președintele Marii Adu
nări Naționale si ministrul afaceri
lor externe au adresat telegrame de

Poporul Bulgariei vecine si prie
tene sărbătorește împlinirea a 
44 de ani de la memorabilul act 
revoluționar din 9 septembrie 1944, 
cind forțele patriotice și progresis
te, organizate și conduse de parti
dul comunist, au înlăturat regimul 
monârho-fascist. creind astfel con
dițiile pentru instaurarea puterii 
populare. Victoria revoluției socia
liste a deschis calea împlinirii as
pirațiilor de progres ale maselor 
de oameni ai muncii, calea con
struirii societății socialiste.

tn anii edificării vieții noi pe 
pămîntul Bulgariei au fost obținu
te remarcabile1 realizări în toate 
domeniile de activitate. Depășind 
în scurt timp stadiul de țară agra
ră cu economie Înapoiată, Bulga
ria se înfățișează astăzi ca un stat 
socialist înfloritor, cu o economie, 
știință și cultură in plin avînt, ca 
un factor activ al progresului, pă
cii și colaborării internaționale.

Despre dinamica dezvoltării eco
nomice vorbește de la sine faptul 
că, față de nivelul antebelic cel 
mai inalt. volumul producției in
dustriale este de aproape 90 de ori 
mai mare ; că venitul național a 
sporit, in aceeași perioadă, de pes
te 13 ori. Industrializarea a schim
bat din temelii fața tuturor zone
lor țării. Regiuni întregi. aflate 
timp de veacuri in stare de stag
nare, au fost înscrise rind pe rind 
în circuitul progresului. Au apărut 
ramuri moderne ale economiei, 
cum sint construcțiile de mașini și 
construcțiile navale, chimia, elec
trotehnica și electronica. Un pu
ternic avînt a cunoscut și agricul
tura socialistă, care, incorporind 
tot mai mult realizările științei și 
tehnicii, și-a sporit producția de

sofia: RITMUL înnoirilor
Puține capitale se bucură de 

împrejurimi comparabile cu cele ale 
Sofiei. Aici, a respira aer de mun
te este un lucru la îndemina ori
cui. Destul să urci intr-un autobuz 
ca in scurt timp să te afli pe ma
sivul Vitoșa. Pentru cei din car
tierele ce se mărginesc cu mun
tele sau chiar se insinuează pe 
costișele lui, nici de atita nu e 
nevoie : ozonul și, vara, răcoarea 
sînt servite, cum s-ar spune, la 
domiciliu. Unii au ajuns să afir
me — preluind o antică zicală des
pre Egipt — că Sofia este un dar 
al Vitoșei. Expresia apare mai 
puțin exagerată dacă ne gîndim că 
pentru viața unei așezări, a unei 
comunități umane, muntele în
seamnă totdeauna ceva mai mult 
decît loc de recreare. Probabil că 
fără pădurile Vitoșei, ca spațiu de 
refugiu în vremuri de restriște, 
n-ar fi avut această așezare o tra
iectorie atit de lungă. mai 
ales că se afla situată la răscru
cea unor drumuri intens bătăto
rite de pașii istoriei și frecvent 
pirjolite de focurile ei. Straturi 
succesive de civilizație s-au supra
pus la poalele muntelui ocrotitor, 
care acum a ajuns el însuși să aibă 
nevoie de ocrotire in fața puho
iului de turiști dornici să lase și 
să ducă amintiri de neșters.

Afecțiunea față de acest falnic 
jalon orografic se vede și din mul
țimea lucrurilor ce-i poartă nume
le : întreprinderi industriale sau de 
servicii, străzi, sortimente de 
mărfuri diverse și altele. Același 
nume îl poartă la Sofia o moder
nă arteră comercială, una din do
vezile silinței arhitecților de a in
dividualiza edificiile din panouri 
prefabricate.

In genere, în peisajul urbanistic 
al Sofiei este vizibilă grija pen
tru armonizare intre vechi și nou. 
Desigur, ca și în alte părți, peri
feriile înseamnă și aici cartiere noi, 
răsărite pe fostele locuri ale căsu
țelor precare de la margini sau ale 
satelor apropiate. Mai fiecare din 
ansamblurile mari de locuințe 
poartă marca unei anumite peri
oade a evoluției în sfera construc
țiilor. de la monumentalitatea rece 
din anii ’50 pină la locuințele 
proaspăt înălțate, funcționale și cu 
fațade in culori pastelate.

Cu toată amploarea de pină a- 
cum a construcțiilor, nevoile im
pun incă sporirea ritmului de ex
pansiune. In actualul cincinal se 
construiesc la Sofia circa 20 000 de 
locuințe pe an, față de 14 000 pe 
an in cincinalul precedent. Se are 
in vedere ca în viitorii 12 ani fie
cărei familii să i șe asigure în 
medie un apartament cu 3 came
re. Fie că e vorba de blocurile din 
zonele rezidențiale, fie de edificii
le publice, se observă lesne preo

felicitare omologilor lor din această 
tară.

Cu aceeași ocazie. Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste. Consiliul Central al 
U.G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., 

peste trei ori. Realizări de seamă 
s-au obținut, de asemenea, in dez
voltarea științei și invățămintului. 
în ridicarea nivelului profesional 
și de cultură al întregii populații 
de la orașe și sate.

Sărbătoarea de astăzi este mar
cată de poporul bulgar prin noi și 
importante succese obținute in în
făptuirea hotăririlor celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar și Conferinței Na
ționale a partidului din ianuarie 
a.c. Clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea din tara vecină au 
ca preocupare majoră ridicarea la 
un nivel superior a întregii opere 
de construire a socialismului, o- 
biective prioritare în acest sens 
constituindu-le sporirea producti
vității muncii, introducerea largă 
a celor mai noi cuceriri tehnico- 
științifice in producția de bunuri 
materiale, perfecționarea continuă 
a conducerii politice și sociale.

Poporul român urmărește cu in
teres și caldă simpatie rezultatele 
eforturilor desfășurate de poporul 
bulgar pentru propășirea patriei 
sale, activitatea acestuia pe linia 
perfecționării in continuare a so
cietății socialiste dezvoltate. Priete
nia tradițională dintre cele două 
popoare, solidare de-a lungul isto
riei in lupta îndelungată pentru 
scuturarea jugului străin, pentru 
libertate și o viață mai bună, și-a 
găsit o dezvoltare firească în re
lațiile noi, superioare, statornicite 
între țările noastre in anii con
strucției socialiste. Raporturile de 
strînsă prietenie si colaborare din
tre România si Bulgaria au cunos-* 
cut de-a lungul anilor o dezvoltare 
puternică în toate sferele de inte
res comun, constituind o cucerire 
de seamă a popoarelor noastre.

cuparea de a evita stridențele, pre
ferința pentru îmbinări armonioa
se ale liniilor, culorilor sau di
mensiunilor. Pină și Palatul Cul
turii, una din clădirile de marcă 
ale Sofiei, de un modernism re
marcabil, nu face excepție de la 
regulă.

Dar Sofia veche ? Evident, ea a 
făcut loc in bună măsură noilor 
clădiri. In genere însă, în partea 
centrală innoirile arhitecturale au 
pătruns mai mult sub formă de 
„plombe", iar construcțiile trecu
tului, mai îndepărtat sau mai a- 
propiat-, au făcut și fac obiectul 
unor ample lucrări de restaurare.

Da, pe lingă aerul Vitoșei, la 
Sofia se respiră și istorie, cul
tivată cu grijă, ca o componentă 
prețioasă a neostenirii spirituale 
bulgare. însă densitatea monumen
telor de acest gen nu lasă nici o cli
pă senzația de muzeu. Dimpotrivă, 
traficul urban — deocamdată supra
solicitat in lipsa metroului, aflat in 
construcție — tumultuos mai cu sea
mă in orele critice, cînd populația 
pleacă la muncă sau se întoarce 
acasă, forfota piețelor și magazi
nelor ne dau măsura unui prezent 
trepidant. Cum ii șade bine unei 
capitale cu circa 1 200 000 locuitori, 
reprezentînd cam 13 la sută din 
populația țării și unde se realizează 
o cincime din producția ei industria
lă. Peisajul Sofiei nu etalează însă 
decît prea puțin din ceea ce poate 
sugera, în viziune tradițională, 
condiția sa de „vioara întîi" a in
dustriei naționale. Coșurile fume- 
ginde de fabrici și munții de steril 
rămin mai degrabă elemente mar
ginale, tonul fiind dat de indus
triile electronică și constructoare 
de mașini. Ele realizează o variată 
gamă de mașini automate cu co
mandă electronică, agregate ener
getice de mare putere, mașini și 
aparate pentfu automatizarea pro
ducției și altele. In anii din urmă 
s-au adăugat întreprinderi chimice 
— cu accent pe chimia de mic to
naj — de cauciucuri, de confecții, 
alimentare etc.

Pulsul înnoirilor în sfera econo
miei și a vieții sociale, ca și in do
meniul conducerii politice, care se 
desfășoară in întreaga țară ca ur
mare a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al P.C. Bulgar și ale Con
ferinței Naționale din ianuarie a- 
nul curent, se simte cu deosebire 
in viața capitalei, unde acest pro
ces a dobindit de acum materiali
zări sub diverse aspecte. Evident, 
mersul înnoirilor formează subiec
tul principal al discuțiilor cu gaz
dele bulgare. Cum mi s-a spus, e- 
forturile pe plan economic sint în
dreptate in prezent spre atingerea 
unei noi calități a dezvoltării prin 
„intelectualizarea producției", ca și 
a celorlalte tipuri de activități, in 

alte organizații de masă și obștești, 
instituții centrale au trimis tele
grame de felicitare organizațiilor si 
instituțiilor similare din R.P. Bul
garia.

(Agerpres)

Factorul dinamizator al extinde
rii și adincirii colaborării rodnice 
româno-bulgare îl constituie rela
țiile de prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar. Un 
rol de excepțională însemnăta
te îl au, in acest cadru, in
tilnirile si convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov. care, prin 
frecvența și caracterul lor siste
matic. prin bogăția problematicii 
abordate și amploarea înțelegeri
lor convenite, au impulsionat pu
ternic. de fiecare dată, ansamblul 
conlucrării dintre cele două parti
de, țări și popoare.

Relațiile de colaborare priete
nească româno-bulgară curoosc un 
curs continuu ascendent, tn ritm 
susținut s-a dezvoltat conlucrarea 
Pe plan economic, înregistrîndu-se, 
ca o trăsătură caracteristică, creș
terea ponderii cooperării și spe
cializării in importante ramuri ale 
producției. Cu rezultate pozitive 
se dezvoltă legăturile in domeniul 
tehnicorștiințific, în sfera culturii 
și invățămintului. Tabloul bogat al 
legăturilor româno-bulgirve este 
întregit de colaborarea îri dome
niul vieții internaționale, in lupta 
jicritru "pace si dezarmare, pentru 
destindere, înțelegere si cooperare 
în Balcani, in Europa si in în
treaga lume.

Poporul român nutrește convin
gerea că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală româno- 
bulgare vor cunoaște și pe viitor o 
continuă dezvoltare, în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării între toate po
poarele.

conformitate cu imperativele revo
luției tehnico-științifice. Se fac 
pregătiri pentru trecerea hotărită 
la o renovare tehnologică și o re
structurare de ansamblu a produc
ției unităților industriale. Unele în
treprinderi — spun gazdele — au 
făcut pași însemnați în această di
recție, în altele avansul nu este 
incă perceptibil din diverse moti
ve, deseori din pricina tendințelor 
moștenite de la sistemul extensiv 
de dezvoltare. Ca factori de frîna- 
re acționează și limitele în ce pri
vește resursele de materii prime și 
materiale, de valută etc. Ținînd 
seama de complexitatea prefaceri
lor. deviza este că ele trebuie rea
lizate treptat, cu suficientă grijă 
pentru trăinicie.

Una din opțiunile vizînd obține
rea unor noi parametri de calitate 
și eficiență privește încurajarea 
creării unor întreprinderi mici și 
mijlocii — numeroase unități de 
acest fel se află de acum in func
țiune Ia Sofia și în alte orașe — 
avind fiecare doar cîteva zeci de 
muncitori. Ele au menirea de a li
vra produse, inclusiv bunuri de 
larg consum, de care economia na
țională are la un moment dat stric
tă nevoie, dar a căror fabricare 
în marile uzine nu este rentabilă. 
Asemenea unități mai au și avan
tajul mobilității : ele se pot adapta 
rapid la nevoile pieței, element pe 
care se pune astăzi mare preț. De 
altfel și in agricultură s-a optat 
pentru redimensionarea formelor 
de organizare, pentru trecerea de 
la gigantismul complexelor agro
industriale la miza pe brigada a- 
gricolă, cu suplețe incomparabilă, 
actualelor complexe rezervindu-li- 
se rolul de uniuni economice care 
să se ocupe exclusiv de latura teh- 
nico-științifică, de politica comer
cială, de activitățile sferei sociale.

Pe aceeași linie a procesului de 
restructurare, organele de partid și 
de stat, conducerile întreprinderi
lor și instituțiilor sînt angajate în 
prezent în măsură mai mare in re
zolvarea unor importante probleme 
sociale, cum ar fi asigurarea de lo
cuințe, sănătatea publică, venitu
rile bănești și multe altele.

Sint multiple aspectele vieții po- 
litico-sociale care ne vorbesc eloc
vent, la Sofia, ca și în alte părți, 
despre eforturile poporului vecin și 
prieten îndreptate spre înflorirea 
multilaterală a patriei sale. Iar 
rodnicia acestor eforturi este pro
bată o dată în plus de cotele înal
te la care s-a desfășurat bătălia 
pentru progres in cinstea sărbă
torii naționale. Rezultatele concrete 
ale acestei angajări — în uzine, pe 
ogoare, în școli — vin să confere 
vigoare sporită politicii de înnoire, 
deschizîndu-i largi perspective.

Vasile OROS
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România, presoOMo Nicolae Ceausescu 
promovează consecvent o politică de pace 
si colaborare m interesul popoarelor

ARTICOLE DIN PRESA EGIPTEANĂ

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA SOFIA

cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria

SOFIA 8 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 44-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste in Bulga
ria. la Sofia a avut loc joi o aduna
re festivă.

•Au luat parte Todor Jivkov. secre
tar general al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, alți conducători de 
partid și de stat.

în cuvintarea rostită. Grișa Fili- 
pov, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P. C. Bulgar, a re
liefat semnificațiile evenimentului 
aniversat, a evocat realizările obți
nute in anii construcției socialiste și 
sarcinile ce stau in prezent in fața 
poporului bulgar, a vorbit despre 
politica de pace prortiovată de Bul
garia.

ADUNAREA SOIEMNA CONSACRATA CELEI DE-A 40-A 
ANIVERSĂRI A PROCLAMĂRII R. P. D. COREENE 

Raportul prezentat de tovarășul Kim Ir Sen

Presa egipteană consacră spații largi prezentării 
politicii externe, dinamice și constructive, promovate 
cu consecvență de România socialistă, de președin
tele Nicolae Ceaușescu. Sînt evidențiate inițiativele, 
pătrunse de o înaltă răspundere pentru destinele în

tregii umanități, vizînd oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, pentru soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a situațiilor conflictuale, a tu
turor problemelor litigioase dintre state.

NICOSIA : Conferința miniștrilor
---------------------------------- 5 7

afacerilor externe ai țărilor nealiniate

Cotidianul de mare tiraj „LE 
JOURNAL D’EGYPTE" publică un 
articol in care, referindu-se la po
ziția României in problema dezar
mării. evidențiază caracterul con
structiv al propunerilor prezentate 
de tara noastră in vederea opririi 
cursei înarmărilor și înlăturării pe
ricolului unei dis
trugeri nucleare, 
propuneri Înte
meiate pe o ana
liză aprofundată 
a situației actua
le din viața inter
națională. Româ
nia consideră — 
se arată in arti
col — că situația 
mondială prezen
tă reclamă din 
partea tuturor 
factorilor respon
sabili — a guver
nelor. forțelor 
politice si socia
le, a popoarelor
— să acționeze 
cu cea mai înal
tă responsabilita
te pentru oprirea 
cursului primej
dios al încordă
rii. al înarmări
lor. pentru in
tensificarea dia
logului. a nego
cierilor și solu
tionarea pe cale 
politică a tuturor 
litigiilor dintre- 
state, pentru re
luarea și conti
nuarea politicii 
de destindere, 
respect al inde
pendenței națio
nale, de pace, în
țelegere și cola
borare.

în actualul con
text internațional, 
minat de divergente si de o peri
culoasă stagnare a cursului spre 
destindere, o ingrijorare deosebit 
de puternică provoacă intensifica
rea cursei înarmărilor, îndeosebi a 
cjelei nucleare.. Prin proporțiile, sale 
uriașe, această veritabilă competi
ție spre distrugere si neant consti
tuie o povară insuportabilă pe 
umerii tuturor popoarelor, adîn-I 
cește dificultățile generate de cri
za economică, alimentează politica 
de confruntare și sporește grav 
amenințarea unui război pustiitor.

„în actualele împrejurări — spunea 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
— cînd problema centrală a epocii 
pe care o trăim este aceea a păcii 
sau războiului, este mai imperios 
ca oricind ea popoarele să-și 
unească eforturile și să conlucreze 
tot mai strins pentru oprirea agra
vării încordării internaționale, pen
tru reluarea și continuarea politicii 
de destindere si pace".

Pornind de la- o analiză profundă 
și realistă a situației internaționale 
actuale. România consideră că 
astăzi, mai mult ca oricind, se im
pun cu tărie colaborarea si unita
tea de acțiune a tuturor forțelor 
iubitoare de pace, a tuturor oame
nilor de bună credință, botăriți să 
militeze pentru promovarea obiec
tivelor comune, de importantă pri
mordială. cum sint independenta, 
securitatea, dezarmarea. înțelegerea 
reciprocă, pacea. De aceea, politica 
externă a României este călăuzită 
de ferma convingere a președinte
lui său că stă in puterea popoare
lor ca, acționind unite, să oprească 
accentuarea încordării internațio
nale. să asigure soluționarea pe ca
lea tratativelor politice a proble
melor litigioase, să înfăptuiască 
politica de destindere, pace și co
laborare in întreaga lume.

Ultimele confruntări militare 
izbucnite in diverse puncte ale glo

bului nu au făcut decit să demon
streze — dacă mai era nevoie — 
că, departe de a contribui la so
luționarea divergențelor ce le-au 
generat, ele au agravat și mai mult 
tensiunea, soldindu-se cu mari 
pierderi umane și materiale pentru 
statele și popoarele direct implica

UNE ASPIRATION VITALE 
VERS LA PAIX ET 
LE DESARMEMENT

te. Renunțarea la calea periculoa
să a armelor se impune cu atit 
mai mult astăzi, cind eforturi
le de înarmare ale unor state 
constituie, de departe, scopul esen
țial al activităților de cercetare, 
cînd peste 100 milioane de oameni 
sint implicați, direct sau indirect, 
in angrenajele cursei înarmărilor, 
cind investițiile in domeniul mili
tar cresc anual intr-un ritm de 
9-^10 la sută, adică de 3—4 ori mai 
mult decît in sectorul civil al eco
nomiei.

Analiza lucidă a situației con
temporane impune — in opinia 
României — acțiuni hotărîte pentru 
implinirea aspirației majore spre 
pace și dezarmare, dat fiind că 
megatonele atotdistrugătoare acu
mulate in arsenalele marilor puteri 
reprezintă principala amenințare ce 
planează asupra dreptului funda
mental al popoarelor la libertate si 
pace.

Conștientă de primejdia pe care 
o implică această stare anormală de 
lucruri si din dorința de a contribui 
la mobilizarea tuturor energiilor 
vitale pentru stăvilirea unei noi 
conflagrații mondiale — arată in 
continuare ziarul — România a ela
borat un program cuprinzător de 
acțiune pentru dezarmare, care de
finește măsuri menite să ducă trep
tat la înfăptuirea dezarmării gene
rale. in primul rind nucleare, de 
care depinde însuși viitorul planetei 
noastre. Reducerea cheltuielilor mi
litare. utilizarea fondurilor* astfel 
economisite in scopul progresului și 
dezvoltării, folosirea cuceririlor ge
niului uman exclusiv in slujba 
păcii, trecerea la măsuri concrete 
de eradicare a armelor — tot atâtea 
obiective fundamentale ale vremii 
în care trăim — constituie osatura 
tuturor inițiativelor de pace ale 
României — se subliniază in in
ch ei ere.

Revista egipteană „AKHER SAA" 
publică, la rindul ei. un articol de
dicat relațiilor tării noastre cu ță
rile nealiniate, cu tarile in curs de 
dezvoltare.

i Promotoare stăruitoare a inde

pendenței și suveranității tuturor 
națiunilor lumii, a unui nău tip de 
relații internaționale, România a 
acordat o atenție deosebită rapor
turilor de prietenie și colaborare 
cu țările nealiniate, cu statele in

curs de dezvoltare. România a 
dezvoltat in mod constant relațiile 
sale cu țările nealiniate, manifes- 
tind interes și sprijin pentru miș
carea de nealiniere, pe care a con- 
șiderat-o și o consideră ca o con
tribuție valoroasă la democratiza
rea vieții internaționale, la consoli
darea cauzei păcii, dezvoltării 
libere, independente a tuturor 
națiunilor lumii.

Drept urmare a colaborării în
delungate și tot mai strinse dintre 
România și țările nealiniate. a 
contribuției ei la promovarea idea
lurilor de pace, colaborare și pro
gres, la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, la Con
ferința ministerială de la Lima, din 
1975, s-a decis invitarea unei dele
gații române, iar. ulterior, la Con
ferința la nivel înalt de la Colombo, 
din 1976. s-a acordat României 
statutul de invitată la activitățile 
mișcării de nealiniere.

România, ea însăși țară in curs 
de dezvoltare, și statele nealiniate, 
care in marea lor majoritate sint 
țări in curs de dezvoltare, cunosc 
experiențe istorice, politice și eco
nomice asemănătoare. Majoritatea 
statelor nealiniate, ca și România, 
au apărut pe scena istoriei ca 
entități de sine stătătoare in urma 
luptei de eliberare de sub domina
ția străină și asuprirea imperialis
tă. Un alt factor de legătură ti 
constituie solidaritatea României 
cu eforturile statelor nealiniate de 
a-și asigura și consolida indepen
dența națională, de a depăși starea 
de subdezvoltare său slaba dezvol
tare. Toate acestea fac să existe 
o mare apropiere intre pozițiile 
românești și cele ale țărilor neali
niate in multe din problemele car
dinale ale contemporaneității.

România a elaborat și prezentat, 
la O.N.U. și in alte foruri interna
ționale, un program cuprinzător 
privind lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale, avansind numeroa
se propuneri concrete privind căi
le și mijloacele pentru traducerea 
lui in viață. In opinia României, 
această problemă trebuie să-și gă
sească soluționarea pe baza unei 
politici noi,, care să susțină efectiv 
cauza dezvoltării economico-socia- 
le independente a popoarelor, ac
cesul neîngrădit al țărilor in curs 
de dezvoltare la cuceririle științei 
și tehnicii, înlocuirea vechilor ra
porturi de inechitate dintre state 
cu relații întemeiate pe egalitate și 
ajutor reciproc.

între România și țările nealinia
te — se arată in continuare — 
există și se dezvoltă importante 
contacte politice, economice și pe 
diverse alte planuri, ca și un dia
log activ, fertil, in cadrul 
O.N.U., al altor organizații in
ternaționale. De o însemnătate 
hotărîtoare în întărirea și adin- 
cirea acestor raporturi sint in- 
tUnirile și convorbirile președinte
lui NICOLAE CEAUȘESCU cu șefi 
de stat, de guvern și de partid, 
cu alți conducători dintr-un număr 
mare de state nealiniate, vizitele 
efectuate de șeful statului român 
in numeroase țări din Asia. Africa, 
America Latină. „Promovind o 
politică activă de pace și colabo
rare internațională. bazată pe 
principiile deplinei egalități, inde
pendenței și suveranității naționa
le. neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, se 
sublinia in Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat celei 
de-a VllI-a Conferințe la nivel 
inalt a țărilor nealiniate de la 
Harare, din 1986, România — ea 
insăși țară socialistă in curs de 
dezvoltare — acționează in consens 
cu obiectivele principale ale miș
cării de nealiniere, este solidară 
cu acțiunile și eforturile țărilor 
nealiniate și in curs de dezvoltare 
pentru depășirea problemelor cu 
care sint confruntate, pentru con
solidarea independenței naționale 
și dezvoltarea lor economică și so
cială de sine stătătoare".

România — se subliniază în în
cheiere — este hotărită să dezvol
te și in viitor relațiile sale de co
laborare și solidaritate cu țările 
nealiniate, să lărgească necontenit 
conlucrarea cu aceste state, cu con
vingerea că aceasta servește pe 
deplin intereselor tuturor popoare
lor. cauzei independenței, păcii și 
progresului in întreaga lume.

NICOSIA 8 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor conferinței miniștri
lor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale mișcării de nealiniere, 
de la Nicosia, joi au început dezba
terile generale. - Majoritatea vorbito
rilor au subliniat rolul și contribuția 
pe care țările nealiniate trebuie să 
le aibă in soluționarea marilor pro
bleme ale omenirii, cum sint dezar
marea, rezolvarea prin negocieri a 
stărilor conflictuale, eradicarea co
lonialismului și rasismului. In legă
tură cu problemele economice ale

lumii contemporane, a fost scoasă 
in evidență nocivitatea menținerii și 
adîncirii decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace, a perpetuării 
practicilor protecționiste. De aseme
nea, s-a subliniat ' că datoriile ex
terne reprezintă o povară foarte 
mare pentru țările in curs de dez
voltare și o piedică tn calea progre
sului lor economic și social.

Paralel, cu dezbaterile generale, 
se desfășoară lucrările in Comitetul 
Politic și în cel economic ale con
ferinței, care pregătesc proiectele 
documentelor finale.

PHENIAN, 8 (Agerpres). — Joi s-a 
desfășurat la Phenian adunarea so
lemnă consacrată celei de-a 40-a ani
versări a proclamării R.P.D. Co
reene.

Cu acest prilej, tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a prezen
tat raportul „Să infăptuim cauza 
socialismului și comunismului sub 
stindardul revoluționar al Ideii 
Ciuce". in care a făcut o amplă ana
liză a eforturilor depuse în ultimele 
patru decenii pe calea apărării cuce
ririlor revoluției, in activitatea ne
întreruptă de edificare a socialismu
lui și comunismului, a unui stat in
dependent și suveran. Vorbitorul 
s-a referit la întărirea continuă a 
unității partidului, care reprezintă 
interesele fundamentale ale tutur.or 
oamenilor muncii, la rolul său con
ducător în întreaga activitate politi
că, economică și socială. Președinte
le Kim Ir Sen a reafirmat hotărirea 
R.P.D. Coreene de a acționa neabă
tut pentru reunificarea pașnică și 
independentă a patriei — în confor
mitate cu dorința și voința întregii 
națiuni — ceea ce presupune, in mod 
necesar, încheierea unui pact de 
neagresiune intre Nord și Sud, anga

Cancelarul vest-german se pronunță pentru 
extinderea dialogului dintre Est și Vest

jarea dialogului între cele două 
părți, încheierea unui acord de pace 
intre R.P.D.C. și S.U.A.. retragerea 
forțelor armate și a armelor nuclea
re americane din Coreea de Sud, 
crearea în Peninsula Coreea a unui 
stat confederal neutru și nealiniat, 
pe baza recunoașterii reciproce a 
celeilalte părți și a respectării prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Prevenirea războiului și apărarea 
păcii sint vitale pentru salvarea 
omenirii de un holocaust nuclear, 
pentru edificarea unei lumi noi. in
dependente. a unei noi ordini eco
nomice internaționale. ■ Guvernul 
R.P.D. Coreene sprijină eforturile 
forțelor iubitoare de pace, ale țări
lor socialiste de atenuare a încordă
rii pe plan internațional, pentru în
cetarea cursei înarmărilor și redu
cerea armamentelor nucleare, pentru 
asigurarea securității și dezvoltării 
în pace a tuturor popoarelor lumii — 
a relevat președintele Kim Ir Sen.

La adunarea solemnă a participat 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-minist.ru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

E DE PRESA
scurt

BONN 8 (Agerpres). — Intr-o alo
cuțiune rostită in Bundestag, cance
larul vest-german, Helmut Kohl, s-a 
pronunțat pentru extinderea dialo
gului dintre Est și Vest și înfăptui
rea unor noi pași în direcția dezar
mării. cum ar fi reducerea cu 50 la 
sută a forțelor strategice ofensive

ale U.R.S.S. și S.U.A., interzicerea 
armei chimice și stabilirea unui 
echilibru la cel mai redus nivel in 
domeniul armamentelor convențio
nale intre Tratatul de la Varșovia 
și N.A.T.O. Pe; de altă parte, el a 
confirmat din nou atașamentul gu
vernului de la Bonn față de Orga
nizația Nord-Atlantică.

Sprijin ferm cauzei drepte a poporului namibian
Declarația comisarului O.N.U. pentru Namibia

HARARE 8 (Agerpres). — întrea
ga comunitate internațională spriji
nă cererea pentru independența Na
mibiei. a declarat comisarul O.N.U. 
pentru Namibia, Bernt Carlsson — 
transmite agenția NAMPA a Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest — S.W.A.P.O. Toate sta
tele lumii, reprezentind peste cinci 
miliarde de locuitori ai planetei.

sprijină dreptul la libertate pentru 
poporul namibian, exceptînd o mi
noritate redusă a albilor sud-afri- 
cani, a subliniat Bernt Carlsson, a- 
flat in vizită la Harare. în con
text, el a arătat că „toți namibie- 
nii. indiferent de orientarea politi
că. vor participa in condiții de e- 
galitate la alegerile sub egida O.N.U. 
privind- guvernul viitorului stat na
mibian independent".

In vederea reactivării procesului de pace 
in America Centrală

Propunerea președintelui Republicii
SAN JOSE 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a propus realizarea ur
gentă ă unei întâlniri la nivel înalt 
a țărilor din America Centrală in 
vederea reactivării procesului de 
pace in regiune — Informează agen
ția' Prensa Latina. Subliniind că o 
astfel de intilnire ar constitui un

Costa Rica
nou prilej de a aborda într-o ma
nieră sinceră coordonatele procesu
lui de pace, „un nou stimulent și o 
nouă voință" de soluționare a cri
zei din regiune. președintele Arias 
a apreciat că reuniunea s-ar putea 
desfășura la sfirșitul acestei luni sau 
in octombrie șî a propus ca aceasta 
să aibă loc in capitala salvadoriană.

Concîamnare a amestecului S.U.A. 
în treburile interne panameze 

Declarația Ministerului Relațiilor Externe al Republicii 
Panama

CIUDAD DE PANAMA 8 (Ager
pres). — într-o declarație. Ministerul 
Relațiilor Externe al Republicii Pa
nama condamnă amestecul S.U.A. in 
treburile interne panamgze — rela
tează agenția Prensa Latina. Guver
nul S.U.A. își permite in mod abuziv 
să facă aprecieri la adresa guvernu
lui panamez, se arată in declarație, 
subliniindu-se că poporul panamez 
este singurul in măsură să aprecieze 
și să califice activitatea autorităților

guvernamentale naționale. Ministerul 
Relațiilor Externe panamez precizea
ză că raporturile dintre Panama și 
S.U.A. se vor putea imbunătăti nu
mai in măsura in care va inceta a- 
mestecul S.U.A. în treburile interne 
panameze. „Republica Panama este 
hotărită să acționeze ferm pentru 
respectarea suveranității si indepen
dentei sale naționale" — se spune in 
declarația oficială panameză.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Mesaj adresat populației palestiniene de președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. • Noi contacte diplomatice
ȚUNIS 8 (Agerpres). — într-un 

mesaj adresat populației palestiniene 
cu ocazia împlinirii a nouă luni de la 
izbucnirea mișcării de protest din te
ritoriile arabe ocupate, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a relevat importanta menți
nerii unității naționale a palestinie
nilor, chemind la continuarea revol
tei împotriva ocupației israeliene.

TUNIS 8 (Agerpres). — Direcțiu
nea unificată a revoltei palesti
niene din teritoriile ocupate a cerut 
Națiunilor Unite si Consiliului de 
Securitate al O.N.U. „să asigure 
protecția internațională pentru po
porul palestinian" — se arată intr-un 
comunicat dat publicității la Tunis. 
Comunicatul — informează agenția 
A.P.S. — cere instituțiilor O.N.U. 
„să pună capăt incălcării de către 
autoritățile israeliene de ocupație a 
legilor internaționale. Cartei și con
vențiilor și să asigure protecția in
ternațională poporului palestinian". 
Documentul cere, de asemenea, „ad
ministrarea O.N.U. in teritoriile ocu
pate pină la retragerea israeliană și 
convocarea unei conferințe interna

ționale de pace asupra Orientului 
Mijlociu".

ABU DHABI 8 (Agerpres). — La 
Abu Dhabi au avut loc convorbiri 
între președintele Emiratelor Arabe 
Unite, șeicul Zayed Bin Sultan Al 
Nahayyan, și președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
aflat in vizită în capitala emiratelor, 
în cadrul discuțiilor au fost abordate 
ultimele evoluții din regiune, si
tuația pe plan arab, problema pales
tiniană și mișcarea de protest din 
teritoriile arabe ocupate de Israel, a 
anunțat Golf News Agency, citată de 
M.E.N.A. Cu acest prilej, șeicul Al 
Nahayyan a reafirmat sprijinul țării 
sale față de O.E.P.. care luptă pentru 
redobîndirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Pentru 
a treia oară in ultimele zile, avioa
ne de luptă israeliene au survolat 
joi teritoriul Libanului. Agenția 
M.E.N.A. informează că aparatele 
militare au fost semnalate deasupra 
orașului Saida (regiunea sudică liba
neză), simulind atacuri cu rachete.

Convorbiri oficiale intre primul-ministru al guvernului român 
și premierul Consiliului Administrativ al R. P. D. Coreene

PHENIAN 8 (Agerpres). — La 
Phenian au avut loc convorbiri 
oficiale intre tovarășul Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al Parti
dului Comunist Român, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul Li Gin 
Mo. membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene.

Cei- doi prim-miniștri au exami
nat probleme ale dezvoltării și adin- 
cirii, in continuare, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și R.P.D. 
Coreeană. în cadrul convorbirilor 
s-a dat o inaltă apreciere rolului 
hotăritor pe care îl au în reali
zarea cursului ascendent al re
lațiilor româno-coreene convorbirile 
și ințelegerile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin

tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, documentele comune sem
nate la cel mai inalt nivel cu pri
lejul intilnirilor care au avut loc la 
București și Phenian. S-a subliniat 
că dialogul politic dintre cei doi 
conducători constituie contribuții de 
mare valoare la dezvoltarea stator
nică a prieteniei și colaborării din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, la afirmarea cauzei socia
lismului. și păcii în lume.

S-a procedat la o informare re
ciprocă asupra desfășurării construc
ției socialiste in cele două țări și a 
fost analizat stadiul îndeplinirii 
hotărîrilor adoptate cu prilejul in
tilnirilor româno-coreene la nivel 
inalt. O atenție deosebită s-a acor
dat, în cadrul convorbirilor, proble
melor dezvoltării, in continuare, a 
colaborării economice dintre Româ
nia și R.P.D. Coreeană. Au fost ; 
examinate măsurile concrete privind J 
dezvoltarea și adincirea cooperării j 
in producție, amplificarea volumului ; 
schimburilor comerciale. /

Convorbirile s-au desfășurat în- ! 
tr-o atmosferă prietenească, de lucru.

Convorbiri între președinții
R. P. D. Coreene si R. P. Chineze

■
PHENIAN 8 (Agerpres). — La 

Phenian s-a desfășurat o intilnire 
intre Kim Ir Sen, președintele R.RV. 
Coreene, și Yang Shangkun, pre
ședintele R.P. Chineze — relatează

agenția China Nouă. în cadrul con
vorbirii care a avut loc s-a dat o 
înaltă apreciere relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele două țări 
vecine.

în conformitate cu tratatul sovieto-american

A început procesul de distrugere a rachetelor „Pershing"
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

în conformitate cu prevederile Tra
tatului sovieto-american privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune, la o uzină

de armament din statul Texas, a 
inceput joi procesul de distrugere a 
rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune „Pershing", anunță agen
ția T.A.S.S.

Sint retrase rachetele „Cruise* din Marea Britanie
LONDRA 8 (Agerpres). — Primele 

rachete de tip „Cruise" din Marea 
Britanie, ce urmează să fie distruse 
in conformitate cu Tratatul sovieto- 
american privind rachetele cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune, au 
fost scoase de la baza Molesworth.

in vederea transportării lor în 
S.U.A., unde urmează să fie distru
se. La baza Molesworth se află sta
ționate 16 asemenea rachete, iar alte 
96 se află la baza Greenham Com
mon.

Creșterea șomajului în Israel
TEL AVTV 8 (Agerpres). — în 

Israel, nivelul șomajului a crescut 
in prima jumătate a anului cu 20 la 
sută fată de perioada corespunzătoa
re a anului trecut — a anunțat mi
nistrul israelian al muncii și pro
blemelor sociale, Moshe Katzev. în

tr-o declarație făcută în cadrul unei 
ședințe guvernamentale, el a men
ționat că numărul șomerilor va creș
te în continuare, intre altele, și ca 
urmare a faptului că numeroase 
întreprinderi dau faliment.

Cînd săracii îi creditează pe bogați 
incepînd din 1982, țările latino-americane și caraibiene 

au transierat statelor creditoare 150 miliarde dolari!
CARACAS 8 (Agerpres). — în

tr-un document intitulat „Consecin
țele sociale și politice ale datoriei 
externe a Americii Latine și zonei 
Caraibilor", elaborat de Sistemul E- 
conomic Latino-American (S.E.L.A.), 
se arată că. incepind din 1982, ță
rile din regiune au transferat sta

telor creditoare suma de 150 miliar
de dolari. Se precizează că deși ma
joritatea țărilor latino-americane și 
caraibiene au depus eforturi pentru 
a achita datoria externă, aceasta, în 
loc să se diminueze, a sporit de la 
332 miliarde dolari in 1982 la pes
te 410 miliarde dolari in prezent.

I

CONVORBIRI. Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a avut la Berlin,, 
convorbiri oficiale cu Kăroly Grosz, 
secretar general al P.M.S.U., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, aflat in vizită ofi
cială de prietenie in R.D.G.

PRIMIRE. Ministrul grec al afa
cerilor externe. Karolos Papoulias, 
care a participat la lucrările se
siunii Comitetului politic mixt 
turco-elen. desfășurate timp de trei 
zile la Ankara, a fost primit, la 
Istanbul, de președintele Turciei,

Kenan Evren. De asemenea, minis
trul grec, a fost primit de primul- 
ministru al Turciei. Turgut Ozal. 
La convorbiri, care s-au referit la 
probleme privind relațiile bilate
rale, a fost prezent și ministrul de 
externe turc. Mesut Yilmaz.

SUB PRESIUNEA OPINIEI PU
BLICE INTERNE SI INTERNA
ȚIONALE. Cprtea de Apel din ora
șul sud-african Bloomfontein a 
procedat la noi audieri în procesul 
împotriva a șase tineri de culoa
re, condamnați la moarte în urmă 
cu aproape doi ani, pe baza unor 
acuzații nedrepte, nedovedite prin

probe încă de la început. Cei „șase 
din Sharpeville" — orașul lor de 
origine — au singura „vină" de a 
se fi pronunțat și acționat in ve
derea eliminării regimului rasis.t de 
opresiune din Africa de Sud. Po
trivit surselor sud-africane, se aș
teaptă ca verdictul definitiv să fie 
dat in trei-patru săptămîni. Comu
tarea pedepsei dictate de tribunal 
se va putea face numai de către 
șeful, regimului rasist de la Preto
ria. Pieter Botha, personaj cunos
cut pentru vederile sale ultrara- 
siste.

LA HARARE au luat sfîrsit lu
crările reuniunii Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Parlamentare Afri
cane consacrate dezbaterii .căilor de 
soluționare a dificultăților social- 
economice din regiune. S-a acordat 
o atentie specială problemelor pri
vind necesitatea stingerii dato
riei externe regionale și amelio
rării serviciilor medico-sanitare din 
Africa.

REUNIUNE. Ministrul mexican 
al dezvoltării urbane și ecologiei,. 
Gabine Fraga, a inaugurat, la Ciu
dad de Mexico, lucrările Reuniu
nii regionale privind protecția me
diului inconjurător in Caraibi. La 
reuniune, patronată de Programul 
Națiunilor Unite pertțru mediul in
conjurător. participă experți din 20 
de state ale regiunii, precum și 
observatori din partea unor orga
nizații internaționale și regionale, 
intre care și ai Comisiei economice a 
O.N.U., pentru America Latină și 
zona caraibiană (C.E.P.A.L.).

PLAN. Uniunea Patriotică din 
Columbia — cea de-a treia forță 
politică electorală din țară — a 
propus un plan de pace menit să 
contribuie la realizarea reconcilie
rii naționale. Președintele Uniunii 
Patriotice, Bernardo Jaramillo, a 
menționat, in cursul unei confe
rințe de presă organizate la Bogo
ta. cele cinci puncte esențiale ale

planului : crearea unui climat de 
încredere reciprocă, lansarea unui 
dialog direct intre guvern și for
țele insurgente, incetarea focului in 
starea conflictuală internă, pro
mulgarea unei legi pentru amnistie 
și organizarea unui plebiscit pe 
tema respectivă.

TURNEU. în cadrul- turneului 
său european, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
avut convorbiri, la Paris, cu pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand, cu premierul Michel Rocard 
și cu ministrul de externe Roland 
Dumas. Au fost examinate moda
litățile de reglementare a unor 
conflicte internaționale, iar o aten
ție deosebită s-a acordat dificultă
ților economice ale țărilor in curs 
de dezvoltare.

O NOUA PLANETA? în săptă- 
minalul „New Scientist", un astro
nom american afirmă că în siste

mul nostru solar ar exista o a ze
cea planetă. John Anderson, de la 
laboratorul din Pasadena, Cali
fornia, este de părere că a zecea 
planetă ar avea masa între 1—4 ori 
masa Pămintului și o rază de 
14 000 km. Orbita sa ar fi par
cursă în circa 10 000 de ani. acum 
fiind la o distanță de 15 miliarde 
km de Terra. Anderson emite ipo
teza că perturbațiile semnalate în 
orbitele planetelor Uranus și Nep- 
tun. analizate de sonda spațială 
„Pioneer 10", atestă tocmai exis
tența celei de-a zecea planete.

BILANȚUL FURTUNILOR TRO
PICALE care s-au abătut, zilele 
trecute, asupra regiunilor mexicane 
situate pe coasta Pacificului se ri

dică la 28 de decese. 85 000 sinistrați 
și peste 90 000 ha de culturi afec
tate. Porturile Veracruz. Tampico, 
Altamira. La Pesca, Tuxpan si La
zaro Cardenas din Golful Mexic, 
precum și Mazatlan. Manzanillo. 
Zihuatengo si Salina Cruz. pe lito
ralul la Pacific, au fost închise na
vigației.

O VREME NEOBIȘNUIT DE 
RECE pentru acest anotimp s-a in
stalat in 14 state din centrul S.U.A. 
și in 48 de orașe din alte regiuni 
ale țării. în Virginia de Vest, Ohio 
și in Colorado, mercurul termome
trelor a coborit aproape de zero 
grade, pe alocuri inregistrindu-se 
chiar, temperaturi de minus 4 gra
de Celsius, fapt cu totul neobișnuit.

LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL „MIR". Cosmonauta sovie
tici Vladimir Titov, Musa Manarov și Valeri Poliakov iși continuă acti
vitatea la bordul complexului orbital „Mir". Joi, echipajul a efectuat 
recuplarea navei „Soiuz Tm-6“ cu modulul astrofizic „Quant". Refacerea 
complexului științific orbital „Mir" s-a realizat in scopul asigurării vi
itoarelor operațiuni de aprovizionare cu combustibil și diverse aparaturi, 
utilizind navele automate de transport „Progress".
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