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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A EFECTUAT 0 VIZITĂ DE LUCRU

în unități agricole de stat și cooperatiste
județele Giurgiu și Teleorman

IF w

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti 
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, sîmbătă după-amiază, o vizită de lucru 
in unități agricole de stat și cooperatiste din județele Giur
giu și Teleorman.

Secretarul general al partidului a 
examinat direct, la fața locului, la 
întreprinderea agricolă de stat Adu- 
nații-Copăceni, județul Giurgiu, la 
cooperativele agricole de producție 
Măgura și Troianu din județul Te
leorman, starea culturilor, densitatea 
plantelor la hectar, producțiile ce se 
estimează în fiecare caz în parte, 
acțiunile întreprinse pentru înche
ierea cit mai grabnică a culesului 
porumbului, a celorlalte lucrări 
această perioadă.

Împreună cu primii-secretari 
comitetelor județene de partid, 
reprezentanți ai Ministerului Agri
culturii, cu alți factori de răspunde
re. cu oamenii muncii care lucrau 
la recoltat au fost discutate aspecte 
concrete referitoare la strîngerea și 
depozitarea recoltei în cele mai bune 
condiții, pentru realizarea întocmai 
a sarcinilor privind livrarea produ
selor agricole la fondul centralizat al 
statului, in cantitățile și la calitatea 
stabilite prin evaluări. în vederea 
asigurării unei aprovizionări cores
punzătoare a populației, a îndeplini
rii obiectivelor noii revoluții agrare.

în acest cadru s-a relevat impor
tanța realizării integrale a produc
țiilor agricole la nivelul evaluărilor, 
subliniindu-se că veniturile oame
nilor muncii din agricultură sint 
strins legate de reoolta obținută in 
fiecare unitate.
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Secretarul general al partidului a 
apreciat că, așa cum se prezintă la
nurile de porumb — fapt dovedit și 
de măsurătorile efectuate in fiecare 
unitate — există condiții corespunză
toare pentru obținerea unor recolte 
mari, atit in teren irigat, cit și pe 
suprafețele neirigate.

în lanurile examinate, evaluările 
au arătat că, in această toamnă, la 
întreprinderea agricolă de stat A- 
dunații-Cooăceni poate fi. realizată 
o producție de peste 20 000 kg po
rumb știuleți la hectar. Producții de 
o valoare apropiată au fost estima
te la cooperativele agricole 
ducție Măgilra și Troianu 
dețul Teleorman.

S-au făcut, de asemenea, 
tori la recolta de sfeclă de 
cooperativei agricole de producție 
Mihai Bravu. apreciindu-se. in func
ție de greutatea medie a sfeclei re
coltate și densitatea culturii, pro
ducții de 60—70 tone la hectar.

S-a arătat că. in condițiile de sol 
și climă existente în această zonă, 
prin asigurarea unor densități mai 
mari, s-ar fi putut obține recolte su
perioare, atit la porumb, cit și la 
alte culturi. în a.cest sens, s-a cerut 
factorilor de răspundere de la ni
velul județelor, din Ministerul Agri
culturii să asigure generalizarea în 
toate unitățile agricole a experien
țelor înaintate — îndeosebi in ve
derea creșterii densității la hectar

de pro- 
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— a metodelor agrotehnice verifica
te de practică, astfel 
anul agricol viitor, 
arate roadele, să se 
creșterea continuă a 
gri cole.

în timpul vizitei, secretarul gene
ral al partidului a discutat cu co
operatorii, cu alți oameni ai muncii 
aflați în această zi in plină activi
tate' pentru strîngerea roadelor 
toamnei. Cerîndu-le părerea in le
gătură cu producția obținută, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
explicat că și in agricultură, ca și în 
alte sectoare de activitate, venituri
le celor ce muncesc sînt in legătură 
directă cu rezultatele înregistrate, 
ceea ce presupune ca recolta să fie 
strînsă în întregime și depozitată în 
cele mai bune condiții. Cooperatorii 
aflați la culesul porumbului 
au exprimat bucuria de a saluta în 
mijlocul lor pe conducătorul parti
dului și statului și au adresat calde 
mulțumiri pentru vizita efectuată, 
pentru aprecierile și îndrumările pri
mite și s-au angajat să răspundă prin 
fapte, prin recolte imbelșugate pre
țioaselor îndemnuri primite din par
tea secretarului general al partidului.

* Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut organizațiilor județene de partid, 
conducerii Ministerului Agriculturii 
să acționeze cu întreaga răspundere 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
materiale și umane de la sate in ve
derea accelerării ritmului de lucru 
în cimp, pentru strîngerea grabnică 
și fără pierderi a recoltei din acest 
an. pentru depozitarea ei corespun
zătoare. pentru încheierea în cît mai 
scurt timp a lucrărilor agricole de 
toamnă.

incit. încă din 
acestea să-și 
concretizeze în 
producțiilor a-

Primii-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, ceilalți factori de 
răspundere prezenți. la acest dialog 
de lucru pe probleme de agricultură 
au dat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
asigurări că și-au însușit întru totul 
aprecierile, observațiile și indicații
le primite cu prilejul acestor întîl- 
niri. în numele tuturor lucrătorilor 
ogoarelor din județele Giurgiu și 
Teleorman, ș-au angajat în fața 
secretarului general al partidului că 
organizațiile de partid, consiliile 
populare, oamenii muncii, specialiș
tii, cadrele de conducere din unită
țile agricole vor lua măsurile poli- 
tico-organizatorice necesare, mobili- 
zind toate forțele materiale și uma
ne pentru; încheierea cît mai grab
nică a campaniei agricole de toamnă 
și pentru realizarea producțiilor la 
nivelul evaluărilor, pentru pregătirea 
temeinică a recoltelor anului viitor 
și ridicarea întregii activități din 
agricultură potrivit cerințelor noii 
revoluții agrare.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat agenției de presă
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la 28 septembrie a.c., 
corespondent-șef al biroului de la 
Nouă, căruia i-a acordat următorul

pe Zhang Hanwen, 
București al agenției de presă China 
interviu :

China Nouă

ÎNTREBARE : Stimate tova
rășe secretar general, intre cele 
două partide fi popoare ale 
Chinei și României s-au stator
nicit relații de tradițională prie
tenie și btmă colaborare. Cum 
apreciați perspectivele relațiilor 
chino-române ? Care va fi obiec
tivul principal al apropiatei 
dumneavoastră vizite în China ?

RĂSPUNS : în anii construcției so
cialiste, intre 
România și
Chineză s-au dezvoltat relații de co
laborare și prietenie in toate dome
niile de activitate. Ele sint, de alt
fel, rezultatul relațiilor traditionale 
dintre partidele noastre incă din anii 
luptei celor două partide impotriva 
asupririi, pentru victoria revoluției 
socialiste.

Se poate spune că colaborarea eco
nomică. tehnico-științifică și in alte 
domenii a cunoscut o dezvoltare pu1- 
ternică, că această colaborare a re
zistat multor perioade mai grele — 
ca să mă exprim așa — și și-a de
monstrat trăinicia, pornind de la 
faptul că partidele și popoarele noas
tre acționează pe baza principiilor 
deplinei egalități, ale respectului,in
dependenței și suveranității națio
nale. neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

Pornind de la aceasta, se poate 
aprecia că, avind în vedere dezvol
tarea generală a țărilor noastre, rea
lizările obținute în construcția socia
listă. există noi și largi posibilități 
pentru extinderea multilaterală a 
laborării, inclusiv a cooperării 
producție.

în acest sens, vizita pe _care 
mează să o 
Populară Chineză,
vor avea . ... . ..._____
Ziyang și alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat a Republicii 
Populare Chineze vor duce, fără în- 
doia'ă, la identificarea de noi posi
bilități in vederea dezvoltării, in 
continuare, a colaborării și prieteniei 
intre partidele și popoarele noastre.

Am convingerea că vizita, convor
birile, înțelegerile la care vom ajun
ge vor deschide noi și mari perspec
tive în această direcție, ceea ce co
respunde intereselor celor două par
tide și țări, dar și intereselor gene
rale ale socialismului, ale colaborării 
internaționale și păcii.

Republica Socialistă 
Republica Populară

co
in

ur- 
realizăm în Republica 

convorbirile ce 
loc cu tovarășul Zhao

ÎNTREBARE: Timp de 44 de 
ani, sub conducerea Partidului 
Comunist. Român, poporul ro
mân a parcurs un drum neobiș
nuit de bogat in împliniri. Vă 
rugăm să ne vorbiți despre 
unele aspecte ale orientării po
litice a Partidului Comunist 
Român in opera, de construcție 
socialistă. precum si despre 
obiectivele fi acțiunile viitoare.

RĂSPUNS : în anii construcției so
cialiste, și îpdeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului. România a 
obținut realizări remarcabile in dez
voltarea economico-socială, in con
strucția societății socialiste. Dintr-o 
țară slab dezvoltată, cu o economie 
predominant agrară. România a de
venit un stat industrial-agrar. cu o 
industrie modernă. organizată pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței si tehnicii, cu o agricultură so
cialistă dezvoltată. Industria româ
nească produce astăzi de p»st.o 120 
de ori mai mult decît in 1945 și, 
practic, nu există ramură mai im
portantă de activitate care să nu 
poată realiza produse de înaltă cali
tate pentru asigurarea tuturor nece
sităților economiei naționale, precum 
și ale colaborării și schimburilor cu 
alte state. S-a dezvoltat, de aseme
nea, agricultura. A crescut venitul 
național de peste 32 de ori și pe 
această bază, s-a ridicat nivelul de 
trai material și spiritual al poporu
lui.

Am dezvoltat larg noi forme de or
ganizare. de autoconducere și auto- 
gestiune. S-au creat noi organisme 
democratice, care asigură participa
rea largă a tuturor categoriilor so
ciale, a întregului popor la condu
cerea societății.

Am pornit permanent de Ia faptul 
că socialismul se realizează in con
diții diverse de la o țară la alta, că 
nu există modele care să fie apli
cate ca niște șabloane. Tocmai pe 
acsastă bază am căutat să aplicăm 
legitățile generale, principiile socia
lismului științific la realitățile din 
România.

Am acordat și acordăm o atenție 
deosebită dezvoltării continue a pro
prietății socialiste de stat și coope
ratiste, aplicării formelor corespun
zătoare de cointeresare materiala, pe 
baza principiului socialist după care 
trebuie să se asigure o creștere con
tinuă a veniturilor oamenilor muncii 
în raport de munca și activitatea pe 
care o desfășoară fiecare.

In același timp. am urmărit și 
urmărim cu consecvență realizarea 
in viață a principiilor eticii și echi
tății socialiste, pastrarea unui raport 
cît mai just intre veniturile mari și 
veniturile mici și. in mod deosebit, 
urmărim ca nimeni să nu poată ob
ține venituri fără muncă sau prin 
exploatarea muncii altora.

Actualmente, intregul popor 
român este angajat cu toate forțele 
sale in infăptuirea hotănrilor Con
gresului al Xlfl-iea și Conferin
ței Naționale ale partidului. In in
tregul partid se desfășoară — prac
tic, cu participarea întregului popor 
— o largă dezbatere a Tezelor din 
aprilie privind modernizarea și per
fecționarea întregii activități eco- 
nomico-sociale. Avem în vedere să 
acționăm cu toată hotărîrea pentru 
infăptuirea măsurilor de organi
zare și modernizare, pe baza noilor 
cuceriri ale științei și tehnicii, a 
întregii activități din industrie și 
din celelalte sectoare de activitate, 
pentru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare și ridicarea conti
nuă a nivelului de trai, material și 
spiritual, al poporului.

în același timp — pornind de la 
faptul că uriașele cuceriri ale ști
inței și tehnicii, ale cunoașterii 
umane, în general, reprezintă, as
tăzi, o uriașă cucerire a întregii 
omeniri — ne-am propus să acțio
năm pentru ridicarea tot mai pu
ternică a nivelului general de pre
gătire a oamenilor, de dezvoltare a 
științei și culturii, considerînd că 
numai pe această bază vom putea 
înfăptui obiectivele dezvoltării 
României, ale făuririi cu succes a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și creării condițiilor de înain
tare spre comunism.

ÎNTREBARE : România joa
că un rol activ in comunitatea 
internațională, aducindu-și con
tribuția la lupta pentru pace 
in lume. Vă rugăm, stimate to
varășe secretar general, să pre
zentați 
României 
ale vieții

poziția fi. acțiunile 
in problemele majore 
internaționale actuale.

RĂSPUNS:
Bală continuă 
plexă și qu multe contradicții.

Situația internațio- 
să fie foarte com-

„ ..........„ Au
avut loc o serie de acțiuni și s-au
realizat anumiți pași în direcția so
luționării unor probleme. S-au rea
lizat unele acorduri. îndeosebi între 
Uniunea Sovietică și S.U.A., privind 
rachetele cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune. S-au realizat, de 
asemenea, unii pași în direcția unui 
început de soluționare a unor pro
bleme litigioase pe calea negocieri
lor. Dar, în același timp, continuă 
cursa înarmărilor nucleare, continuă 
experiențele nucleare, are loc, în- 
tr-o serie de state, creșterea cheltu
ielilor militare — ceea ce, fără în
doială, face să crească pericolul unui 
nou război mondial. Au loc diverse 
acțiuni de amestec în treburile al
tor state, în diferite zone ale lumii, 
și, in mod deosebit, s-a înrăutățit 
mult situația economică a țărilor 
in curs de dezvoltare. Se poate 
aprecia că nu s-a produs, încă, o 
schimbare radicală, nu s-a imprimat 
o tendință clară in direcția elimină
rii politicii de forță și de amenin
țare cu forța, a renunțării la ca
lea militară in soluționarea diferi-

telor probleme din viața internațio
nală.

De aceea, este necesar, după pă
rerea noastră, să fie intensificate 
eforturile diferitelor state, ale tu
turor țărilor lumii, ale forțelor pro
gresiste, 
poarelor 
schimbare radicală a cursului eve
nimentelor, pentru a impune trece
rea la noi acorduri de dezarmare, 
pentru eliminarea totală a arme
lor nucleare și, totodată, pentru în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară, renunțarea la așa-zisul 
„război al stelelor" și trecerea 
reducerea armelor convenționale, 
eliminarea armelor chimice și 
altor arme de distrugere in masă.

Pornind de la rolul deosebit 
revine Europei în crearea i 
climat de securitate, colaborare 
pace. România acționează consec
vent pentru încheierea cu succes a 
Conferinței de la Viena, pentru a 
se ajunge la acorduri corespunză
toare privind dezvoltarea largă, ne
îngrădită a relațiilor reciproc avan
tajoase — economice, tehnico-știin- 
țifice și în alte domenii —, la un 
document care să «dea o perspectivă 
nouă dezvoltării prieteniei și co
laborării multilaterale intre toata 
statele continentului.

Ne pronunțăm pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
colaborării si bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără baze 
militare străine, pentru crearea de 
asemenea zone în nordul si central 
Europei, precum si în alte regiuni 
ale lumii.

Toate aceste probleme nu se pot 
soluționa numai de două sau citeva 
state. Ele vor putea fi rezolvate 
intr-un mod nou. in interesul tuturor 
națiunilor, numai cu participarea 
activă a tuturor statelor lumii, a 
tuturor popoarelor.

Sint necesare măsuri holărîte pen
tru a se renunța cu desăvirsire la 
politica de forță, de amestec in tre
burile altor state, de a se promova 
neabătut, in relațiile dintre state, 
principiile egalității în drepturi, res
pectării independentei și suverani
tății. ale neamestecului în treburile 
interne.

Este necesar să se întreprindă noi 
acțiuni pentru soluționarea proble
melor litigioase din diferite zone ala 
lumii numai și numai prin tratative. 
Aceasta este valabil pentru Orientul 
Mijlociu, este valabil și pentru In
dochina. și pentru alte zone ale 
lumii.

Noi considerăm că trebuie să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
soluționarea problemelor subdezvol
tării — inclusiv a problemei dato
riilor externe, deosebit de mari, ale 
țărilor în curs de dezvoltare—.pen
tru o nouă ordine economică in
ternațională.

Deși problemele sint complexe șl 
grave, avem convingerea că. acțio- 
nind unite, forțele progresiste, an- 
tiimperialiste, popoarele de pretu
tindeni pot să determine o politică 
nouă, democratică, o politică de pace 
Si colaborare internațională.

în acest spirit. Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă Româ
nia vor continua și in viitor să 
acționeze cu hotărire. dezvoltând re- , 
latiile cu toate țările socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare, precum 
si cu țările capitaliste dezvoltate, 
participînd activ. împreună cu cele
lalte state și popoare, la soluțio
narea tuturor problemelor care preo
cupă astăzi omenirea.

Doresc să remarc și cu acest pri
lej. cu multă satisfacție, buna 
colaborare dintre România și China, 
pornind de la poziția identică sau 
apropiată față de principalele pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale. de la dorința comună de a 
întări și mai mult această conlucrare 
in viitor și să exprim convingerea 
că țările noastre isi vor aduce — 
împreună cu celelalte state, cu for
țele progresiste și iubitoare de pace 
din întreaga lume — o contribuție 
tot mai importantă la afirmarea 
fermă a politicii de dezarmare, de 
colaborare, independentă si pace.

In încheiere, as dori să adresez — 
prin intermediul agenției dumnea
voastră — poporului prieten chinez 
cele mai bune urări de succes în 
dezvoltarea sa pe calea socialismu
lui. în ridicarea bunăstării materiale 
si spirituale, in lupta pentru pace, 
pentru întărirea prieteniei și co
laborării intre partidele, țările și 
popoarele noastre 1

antlimperialiste, ale po- 
pentru a determina o

la 
la 
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încheierea grabnică a lucrărilor de pregătire

pentru sezonul rece, condiție hotărîtoare pentru ca

Termocentralele să funcționeze
la întreaga capacitate!

Cît mai multă energie electrică produsă de termo
centralele care funcționează pe bază de cărbune I — 
iată o cerință majoră, de înfăptuirea căreia depinde sa
tisfacerea necesităților economiei naționale, îndeplini
rea în cîî mai bune condiții a sarcinilor de plan pe tri
mestrul IV și pe întregul an, așa cum s-a subliniat la 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Ca atare, energeticienii sînt chemați să se 
mobilizeze exemplar, să acționeze cu perseverență 
pentru creșterea puterii disponibile a centralelor eiec-

trice. Cu atît mai mult acum, in luna octombrie, tre
buie să se intensifice acțiunile menite să asigure func
ționarea normală in sezonul rece, la întreaga capa
citate a centralelor electrice, și în special a termo
centralelor pe cărbune.

Continuînd investigațiile pe această temă, ne vom 
referi astăzi la modul în care se desfășoară lucrările 
de pregătire pentru sezonul rece la termocentralele 
din Drobeta-Turnu Severin și Zalău.

La termocentrala din Drobeta-Turnu Severin :

Urgenta nr. 1: ASIGURAREA STOCULUI DE CĂRBUNE
Minerii din bazinul carbonifer al 

Mehedințiului desfășoară o intensă 
activitate pentru creșterea ritmului 
de extracție și livrare a cărbunelu' 
către termocentrala Drobeta-Turnu 
Severin, astfel incit să se asigure 
atît consumul zilnic, cît și realizarea 
stocului programat pentru sezonul 
rece. Comitetul județean de partid a 
format două colective alcătuite din 
activiști și cadre tehnice care solu
ționează operativ problemele ce apar 
pe drumul cărbunelui spre termo
centrală. Aceasta este una din ex
plicațiile faptului că dacă in toamna 
anului trecut au apărut frecvente 
dereglări in transportul cărbunelui și 
asigurarea stocului necesar centralei 
electrice, de această dată lucrurile 
s-au schimbat mult in bine. Au fost 
finalizate 
rată care 
nergetice, 
tare. S-a

toate traseele de cale fe- 
duc în incinta unității e- 
spre punctele de depozi- 
dat în folosință cea de-a

doua estacadă pentru descărcarea 
cărbunelui. La cele două mașini 
combinate pentru depus și scos căr
bune s-a mai adăugat încă una, de 
2 400 tone pe oră. Cea de-a patra 
mașină va fi pusă pe poziție de lu
cru in aceste zile. „Pentru a preîn- 
timpina avariile și opririle acciden
tale in exploatarea morilor de căr
bune — precizează Mike Petre, ac
tivist al comitetului județean de 
partid — la toate minele, pe tra
seele benzilor de transport au fost 
montați separatori electromagnetici 
pentru a reține corpurile de metal. 
E o primă fază de curățire a căr
bunelui. O a doua curățire, prin ace
lași procedeu, se faoe in momentul 
depozitării. In felul acesta crește si
guranța în funcționarea morilor de 
cărbune".

Atît pe calea ferată, cit și cu mij
loacele auto s-a prevăzut transpor
tarea zilnică spre termocentrală a

6 630 tone cărbune. Media realizată 
în luna septembrie a fost de 5 540 
tone, 
tone, 
Pină 
bune 
tone.
de sarcina stabilită, aproape 50 000 
tone de cărbune. Este adevărat, si
tuația se prezintă mult mai bine față 
de cea din toamna anului trecut. De 
ce totuși se transportă tzilnic cu circa 
1 000 tone cărbune mai puțin ?

Timp de citeva ore, in cursul zilei 
de 29 septembrie. ne-am aflat in 
punctul de expediție a cărbunelui. 
Notăm faptul că pe tot parcursul 
zilei, colectivul organizat de comite
tul județean de partid a urmărit fo
losirea după grafic, pe ore. a mij
loacelor de transport. Același lucru 
s-a făcut și în incinta termocentra
lei. la cele două estacade, pentru 
funcționarea permanentă a instala
țiilor și descărcarea operativă 
goanelor și autobasculantelor, 
reieșit ? în primul rind, 
nic, un număr însemnat 
autobasculante nu pot fi utilizate.

Ca urmare, in loc de 185 640 
s-au transportat 161 300 tone, 
la ora actuală, stocul de căr- 
a ajuns la aproape 300 de mii 
Mai sint necesare, așadar, față

(Continuare în pag. a Xll-a)
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PRIMIREA
aci poliiic cu Implicații profunde

ÎN PARTID
in munca și viața cmnunistului

în prima parte a dezbaterii pe această temă — organizată de zia
rul nostru. împreună cu Comitetul de partid din cadrul sectorului 1 al 
Capitalei — consacrată cerințelor și accentelor noi privind întărirea 
numerică și calitativă a organizațiilor de partid, formulate de secre
tarul general al partidului, în expunerile din aprilie și iunie, au fost 
abordate o serie de probleme legate de conducerea activității de pri
mire in partid de către organele și organizațiile de partid, de funda
mentarea perspectivei pe baza căreia acestea iși desfășoară activitatea, 
de necesitatea pregătirii cît mai temeinice a celor care iși exprimă op
țiunea de a deveni membri ai Partidului Comunist Român.

Relatăm, in continuare, opiniile, experiențele și unele neîmpliniri 
aprilie. în cadrul dezbaterii amintite.relevate, in lumina Tezelor din

Comunistul nu se naște... 
comunist. El se formează in 
cadrul organizației de bază. 
E foarte importantă in procesul 
de primire în partid — s-a subli
niat de către secretarii de partid 
parlicipanți la dezbatere — atenția 
care se acordă pregătirii celor a- 
flați în perspectiva primirii in 
partid. Ea pune primele cărămizi la 
un edificiu uman aflat in construc
ție. Hotăritoare pentru înălțarea trai
nică a acestei opere de construcție 
fiind preocuparea pe care o au or
ganizațiile de partid pentru formarea 
și educarea noului comunist după 
primirea in raidurile partidului. 
Foarte plastic se exprima în acest 
sens tovarășul Gh. Grigore, secreta
rul comitetului de partid din cadrul 
complexului. C.F.R.-Grivița: „Comu
nistul nu se naște... comunist. El se 
formează, prin educație, in cadrul 
organizației de bază".

în legătură cu acest proces com
plex de formare a noului membru 
de partid, de integrare a lui în via
ta de organizație, de creare a tutu
ror condițiilor pentru afirmarea sa 
ca revoluționar, au fost punctate in 
cadrul dezbaterii cîteva cerințe obli
gatorii. „Este de neconceput condu
cerea procesului de primire in partid
— afirma secretarul comitetului de 
partid din cadrul complexului C.F.R. - 
Grivița — fără o analiză lunară a 
modului în care el se desfășoară in 
organizațiile de bază. Ori de cite ori 
ne-am abătut de la această regulă, 
sub presiunea crizei de timp, ori am 
făcut această analiză mai în grabă, 
superficial, am resimțit mal apoi 
consecințele. A nu cunoaște la timp 
orice element critic care intervine în 
ansamblul activității de primire în 
partid, dar și în activitatea fiecărui 
comunist în parte înseamnă a des
chide porțile formalismului".

Spre a-i convinge și pe ceilalți 
participant! că nu face o simplă 
„teorie", tovarășul Gh. Grigore ă re
curs la exemple din propria activi
tate. Două din organizațiile de bază 
pe care le coordonează — comitetul 
de partid al cărui secretar este, res
pectiv Depoul București-călători, și 
Revizia de vagoane — au „scăpat" o 
vreme din atenție efectuarea acestor 
analize lunare. Rezultatul ? Calitatea 
și ritmicitatea activității de primire 
in partid au scăzut. Dar și rezulta
tele in muncă ale celor două colec
tive au început să oscileze. Situație 
care s-a îndreptat o dată cu întări
rea calitativă a celor două organi
zații. cu ridicarea calității întregii 
activități de partid .

„Analizele lunare asupra desfășu
rării activității de primire în partid
— arăta și tovarășul Ion Bercîu, se
cretar adjunct al comitetului de

« partid de la întreprinderea de utilai 
chintic „Grivița roșie"' — au uh rol 

deosebit de important pentru munca 
noastră. Ele ne ajută efectiv să 
cunoaștem cum bate „inima" orga
nizațiilor de bază — ca să mă exprim 
așa — in activitatea de primire in 
partid si ce putem face ca această 
„inimă" să aibă întotdeauna un puls 
bun. Acordînd toată atenția acestor 
momente de autocontrol, vom evita 
să mai avem organizații, cum am

Dezbatere cu secretari ai organizațiilor de partid 
din sectorul 1 al Capitalei (II)

avut, care fac din primirea în partid 
o „problemă de campanie", apoi iar 
uită de această importantă sarcină 
Si iar revin la „campanie". în acti
vitatea de primire in partid nu se 
pot obține rezultate decit printr-o 
muncă politico-organizatorică per
manentă, statornică, fără pauze si 
fără nici un rabat de la calitate".

Sarcina de partid — pri
mul examen pentru purtăto
rul carnetului roșu. Prhnul 
examen al noului comunist îl con
stituie — cum bine se știe — 
cea dinții sarcină pe care o primește 
din partea organizației. Iar ea tre
buie să aibă în primul rînd o certă 
valoare educativă. Atît prin conți
nut. prin „greutate", cum se spune, 
cit și prin semnificația pe care o 
are pentru începutul de drum. „Noi 
procedăm în această privință — a- 
răta Doina Ichim, secretar al comi
tetului de partid, de la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru proiectare și auto
matizări — în două feluri. Am cerut 
birourilor organizațiilor de bază să 
stabilească prima sarcină de partid 
în adunarea generală de primire in 
partid după rostirea de către noul 
comunist a angajamentului solemn. 
De ce ? Pentru că apreciem că acest 
moment exprimă maximă receptivi
tate a comunistului față de „prima 
lui misiune". Cu ocazia ședințelor de 
birou de confirmare a primirii în 
partid, obișnuim să întrebăm pe fie
care ce sarcină de partid a primit, 
pe care o notăm într-un caiet al 
nostru de evidență. De ce facem a- 
ceastă mențiune 1 în scopul de a ex
trage concluzii din preocuparea pe 
care o manifestă organizațiile de 
bază pentru stabilirea de sarcini de 
partid adecvate și a folosi aceste 
concluzii cu ocazia instruirilor perio
dice. Iar după convorbirea purtată 
cu noul membru de partid, în func
ție de problemele politice sau pro
fesionale care am simțit că-1 sint 
mai la inimă, îi atribuim și noi o 
sarcină de partid cu caracter relativ 
permanent. Practica folosită de noi, 
de a acorda noului comunist atît o 

sarcină concretă, cît și una de per
spectivă are scopul de a ne oferi 
posibilitatea să urmărim de la în
ceput evoluția lui, să-i solicităm ca
pacitatea în funcție atit de sarcinile 
colectivului, cit și de reacția comu
nistului la îndeplinirea lor".

Experiențe asemănătoare au pre
zentat în cadrul dezbaterii —- și de 
aceea nu mai insistăm asupra lor — 
și Maria Suhane, secretar al biroului 
organizației de bază nr. 2 din cadrul 
întreprinderii textile „Dacia". Romu
lus Bădescu, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
avioane București, Pena Mihalcea, 
secretar al biroului organizației de 
bază de la Școala generală nr. 3.

O dezbatere care reunește 10 se
cretari de partid constituie, indiscu
tabil. un important eșantion pentru 
afirmarea unor experiențe, pentru 
validarea lor. Dar este totuși un 

eșantion restrins. Nu întîmplător u- 
nul din participanții la dezbateri a- 
firma că pe această temă, a stabi
lirii de sarcini concrete de partid, 
atît pentru noii comuniști, cît și pen
tru ceilalți, „se simte nevoia unor 
schimburi de experiență mai com
plexe, care să releve atît metodolo
gia stabilirii sarcinii, cît și semnifi
cația conținutului ei". Au fost aduse 
și argumente. Metoda educării noi
lor comuniști prin sarcina de partid 
se practică cu rezultate diferite de 
la o organizație Ia alta. în unele, 
acordarea de sarcini de partid se face 
temeinic, așa cum s-a văzut și din 
intervențiile participanților. in altele 
continuă să fie incă predominantă 
latura formală. (S-a dat exemplu că 
într-o organizație de bază unui tînăr 
Comunist i s-a încredințat ca sarcină 
de partid „să se ocupe de curățenia 
In atelier" îl). 

Ce spor de calitate aduc 
noii membri de partid în 
muncă, in viața de organi
zație ? Răspunsurile la această în
trebare au fost și bogate, dar au și 
proiectat unele concluzii deosebit de 
importante. în organizațiile ai căror 
secretari au participat la dezbatere, 
eșantionul de comuniști primiți în 
partid în ultimii ani este — se coate 
spune cert — unul de calitate. Pentru 
că 91,2 la sută provin din rindurile 
membrilor Uniunii Tineretului Co
munist. 52 la sută din rindul femei
lor, 12 la sută din rindul intelec
tualității tehnice, științifice șl econo
mice. iar muncitorii reprezintă aproa
pe 90 la sută in ansamblul primirii în 
partid. Pregătirea de cultură ge
nerală și profesională îi situează, 
cuin se aprecia în dezbatere, peste

încheiem aici relatarea de la ____  ____________ ____ _____
posibil să fie epuizate toate problemele, atît de multe și atit de com
plexe, legate de perfecționarea activității organizațiilor de partid în do
meniul întăririi numerice și calitative a rindurilor partidului. Dezba
terea. înscriindu-se ea însăși pe coordonatele tezelor pentru viitoarea 
plenară a C.C. al P.C.R., se cere continuată — și coloanele ziarului stau 
la dispoziție și altor secretari de partid — pentru abordarea unor noi 
aspecte, pentru exprimarea unor noi opinii.

' Constantin PRIESCU

nivelul „mediu" al unităților în care 
își desfășoară activitatea. Ceea ce a- 
rată că „schimbul de mîine" al or
ganizațiilor de partid respective se 
află in miini bune, că primirea aces
tora în rindurile partidului are pre
mise obiective pentru a determina o 
înriurire profundă — așa cum cere 
secretarul general al partidului — 
în munca și viața lor de comuniști. 
Aproape fiecare din secretarii parti
cipant! la dezbatere a fost în măsură 
să prezinte exemple concrete de a- 
firmare profesională a noilor primiți 
în partid. Cei de la complexul C.F.R.- 
Grivița au rezolvat probleme teh
nice deosebite (recondiționarea și re- 
modernizarea unor diuze) ; cei de la 
„Electrofar" au găsit soluții de eco
nomisire a unor materiale care se 
aduceau din import ; cei de la Trus
tul de antrepriză construcții „Car- 
pați" își scriu numele in construcția 
noului centru civic al Capitalei.

Dar în viața de organizație, cum 
se manifestă noii comuniști ? Cit ia 
sută din cei primiți în partid în a- 
cest an — am întrebat în cadrul dez
baterii — au luat cuvintul în adu
nările generale ? Și, surprinzător, a 
apărut un moment de tăcere. Fe 
care, in cele din urmă, l-a explicat 
— cel puțin în ce-1 privește — to
varășul Gh. Grigore : „Nu am venit 
pregătit cu asemenea date statistice. 
Poate că ele ar arăta o situație bună 
sau relativ bună. Dar oricare ar fi 
răspunsul trebuie să fim conștiențl 
că în antrenarea noilor comuniști la 
viața de organizație, in manifestarea 
lor ca revoluționari în cadrul demo
crației interne de partid mai avem 
multe de făcut. Atunci cînd aducem 
in discuția birourilor organizațiilor 
de bază insuficienta participare a 
unor noi membri de partid la dez
baterea problemelor înscrise pe or
dinea de zi a adunărilor generale, 
opiniile „subțiri" exprimate de ei la 
discuțiile individuale sau în rapoar
tele despre activitatea personală, pri
mim. nu o dată, asemenea explica
ții: „Sînt timizi". „Nu și-au dat dru
mul". „N-au invătat încă să prezinte 
rapoarte". în fiecare din ele există, 
indiscutabil, și adevăr. Dar nu în
tregul adevăr. Această situație ara
tă. dacă facem o analiză amănunțită 
în fiecare organizație, că preocupă
rile pentru integrarea noilor membri 
de partid in viața de organizație, 
pentru valorificarea potențialului lor 
de inițiativă și acțiune revoluționară, 
se cer mult amplificate. Ceea ce ne 
obligă, mai ales in spiritul tezelor 
pentru viitoarea Plenară a C.C. al 
P.C.R.. să reactualizăm, mai bine 
spus să redimensionăm la noile ce
rințe programul de educare a noi
lor membri de partid, pe care îl are 
întocmit fiecare organizație".

Opinie pe care au împărtășit-o și 
ceilalți participant! la dezbatere. De 
altfel, s-a preconizat ca la comitetul 
de partid complex C.F.R.-Grivița 
să fie organizat, în trimestrul IV, un 
schimb de experiență pe această 
temă.

dezbaterea amintită. Desigur, nu era

— atribut
Potrivit tradiției, în fiecare 

toamnă, la vremea culesului roa
delor hărniciei, se organizează am
ple și atractive manifestări prile
juite de „Săptămîna economiei", 
intru cinstirea virtuților de chib
zuință, cumpătare. înțelepciune. Și 
în acest an, „Săptămîna econo
miei" se va desfășura între 25 și 31 
octombrie. Ultima zi a acesteia 
— 31 octombrie — coincide cu 
„Ziua mondială a economiei", care 
se sărbătorește în numeroase țări 
de pe toate meridianele lumii.

O dată cu dezvoltarea economico- 
socială în ritm susținut a țării și, 
pe această bază, a venitului națio
nal, a crescut necontenit nivelul de 
trai material și spiritual al oame
nilor muncii șl. concomitent, au 
sporit disponibilitățile bănești pe 
care populația l.e păstrează, cu 
toată încrederea, la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni. bucurin- 
du-se de numeroase drepturi și 
avantaje — de la garanția statu
lui și păstrarea secretului tuturor 
depunerilor și operațiunilor pînă 
la acordarea de dobînz: șl cîștiguri 
potrivit specificului fiecărui in
strument de economisire în parte. 
Din datele pe care ni le-a pus la 
dispoziție prof. dr. Mircea Po- 
povici, președintele consiliului de 
administrație al Casei de Economii 
și Consemnațiuni. ni se pare cît 
se poate de semnificativ faptul că 
numărul celor care își păstrează 
economiile bănești la C.E.C. a cres
cut de la un an la altul. Față de 
numai 4,3 milioane librete de eco
nomii existente în 19S5, numărul 
acestora a ajuns in prezent la 24,6 
milioane, revenind 1 079 librete la 
1 000 de locuitori. Acestora li se 
adaugă alte sute de mii de depu
nători, care economisesc folosind 
obligațiunile C.E.C., precum și șco
larii, care dispun de Instrumente 
de economisire specifice virstei 
lor. Atrage cu deosebire atenția

Cartierul energeticienilor din Cernavodă * Foto : S. Cristian

ECONOMISIREA
al omului

faptul că soldul general al econo
miilor populației — indicatorul cel 
mai sintetic, care ilustrează gra
dul de dezvoltare a acțiunii de 
economisire organizată — a înre
gistrat, la 30 septembrie 1933, o 
creștere de peste 6 la sută față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut.

Răspunzînd solicitărilor unui nu
măr tot (nai mare de cetățeni de 
toate categoriile socio-profesionale. 
Casa de Economii și Consemna
țiuni se preocupă, cu tot mai mul
tă stăruință, ca, pe lingă utiliza
rea, in continuare, a instrumente
lor tradiționale de economisire, să 
încurajeze și să dezvolte forme 
moderne și avantajoase de econo
misire. Este vorba de stimularea 
depunătorilor prin virament pe 
bază de consimțămint scris, prin 
care se beneficiază de numeroase 
avantaje, inclusiv de o servire 
operativă, chiar la locul de muncă 
ai posesorilor de asemenea instru
mente. Totodată, se înregistrează o 
creștere continuă a operațiilor fără 
numerar în conturile curente per
sonale. Titularii de conturi curente 
personale beneficiază atît de avan
tajele generale oferite de Casa 
de Economii și Consemnațiuni. cît 
și de cele specifice acestui instru
ment modern de economisire, prin 
intermediul căruia titularii își pot 
efectua diferite plăți pentru achi
tarea unor servicii.

Subliniind că una din principa
lele sarcini care se află în mo
mentul de față pe agenda de lu
cru a Casei de Economii și Con
semnațiuni constă în dezvoltarea 
și modernizarea unităților proprii 
șl mandatare, al căror număr a 
ajuns la circa 10 500, interlocuto
rul nostru ne-a spus „Pentru o 
cit mai bună și operativă servire 
a populației, pentru a fi prezenți 
cît mai aproape de locurile de 
muncă st domiciliul depunătorilor, 
vom înființa unități C.E.C. în toate

chibzuit
noile cartiere și ansambluri de lo
cuințe, precum și puncte de ser
vire bine dotate în întreprinderi și 
instituții, pe șantiere, in bazine i 
miniere și forestiere. In ultimul 
timp, ne bucurăm de un sprijin 
deosebit din partea consiliilor 
populare, in sensul că. încă din 
faza de proiectare a noilor cartie
re și ansambluri de locuințe, se 
prevăd și spații corespunzătoare 
pentru unitățile C.E.C., iar la par
terul multor blocuri înălțate în 
comune s-au înființat și unități 
de-ale noastre. Pînă la sfirșitul 
anului vor fi date in folosință noi 
sedii de sucursale, filiale și agenții 
C.E.C., moderne, bine dotate, primi
toare. In același timp. acordăm 
toată atenția perfecționării pregă
tirii profesionale a tuturor lucră
torilor noștri, educării acestora in 
spiritul unei atitudini de deplină 
solicitudine față de toți cei care 
apelează la serviciile lor".

Ca bancă specializată în relați
ile cu populația. Casa de Economii 
și Consemnațiuni își aduce o con
tribuție importantă in amplificarea 
acțiunii de economisire în rindu
rile acesteia. Iată de ce manifes
tările ce se organizează în fiecare 
an în „Săptămîna economiei" — 
ca și cele ce vor avea loc în aceas
tă toamnă — se bucură de cel 
mal larg interes, prilejuind evi
dențierea drepturilor și avantaje
lor tuturor depunătorilor, mai 
buna cunoaștere a instrumentelor 
de economisire tradiționale și a 
celor noi, moderne. Fapt explica
bil. întrucît e vorba de manifes
tări de o mare diversitate — ex
puneri, schimburi de experiență, 
consfătuiri, concursuri de arte 
plastice, spectacole cultural-artis- 
tice, prezentări de filme și multe 
altele — fiecare în parte și toate 
laolaltă avind un pronunțat carac
ter instructiv-educativ.

Pcîre POPA .

IAȘI : Volum sporit de materiale refolosibile
în unitățile economice din jude

țul Iași există o susținută preocu
pare pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor în scopul re- 
folosirii lor. Drept urmare. între
prinderea județeană pentru recu
perarea și valorificarea materiale
lor refolosibile Iași — după cum 
ne spunea inginerul Petre Marti- 
naș, directorul unității — a rein

NĂVODARI : înnoiri social-edilitare
Orașul Năvodari — citadelă a 

chimiei românești — a devefiit as
tăzi și una dintre așezările repre
zentative din punct de vedere eco
nomic și edilitar ale județului Con
stanta. Au apărut cartiere noi, s-au 
înființat spații verzi, adevărate 
oaze de odihnă și recreare pentru 
oamenii muncii. Pe vatra vechiului 
sat pescăresc de altădată prinde 
tot mai mult contur zona centrală 
a . orașului. Aici vor fi finalizate. 

trodus. de la începutul anului și 
pînă in prezent, in circuitul eco
nomic, peste 205 000 tone oțel, cu 
11 000 tone peste planul perioadei 
de 9 luni. 20 000 tone fontă, cu 330 
tone peste plan, 347 tone aluminiu, 
285 tone materiale refractare, 84 
tone corpuri abrazive, precum și 
3 750 tone hîrtie și cartoane, 3 200 
tone cioburi de sticlă, 260 tone tex
tile și altele. (Manole Corcaci).

pînă la sfirșitul anului, alte a- 
proape 400 de apartamente noi. De 
asemenea, tot in această zonă, se 
extinde rețeaua comercială. S-au 
dat in folosință două noi magazi
ne — unul pentru desfacerea pro
duselor de galanterie pentru băr
bați și femei, iar altul de încălță
minte. Alte trei magazine, dintre 
care unul destinat copiilor, urmea
ză să fie finalizate pînă la sfîr- 
șitul anului. (Lucian Cristea),

Foto : E. DichiseanuImcgine din frumosul porc din cartierul bucureștean Drumul Taberei

Oricine poate plăti tribut indiferenței 
dacă ea este mai puternică decit omenia

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

Bolile cardiovasculare 
și prevenirea lor

Cazul acesta, șirul dezo
lant de fapte pe care vi le 
supunem atenției și medi
tației puteau să nu fi avut 
loc niciodată. Iar după ce, 
dintr-o nedreaptă înșiruire 
a intimplării, totuși s-au 
produs, ar fi putut să nu 
îmbrace atîtea complicații 
de ordin moral și uneori 
juridic, ce au accentuat su
ferințele unui om tinăr. 
complet nevinovat. Acum, 
cind ele au luat sfirșit 
prin insistențele unor fac
tori de decizie ce pun și 
suflet în ceea ce fac. se 
poate spune că alunecările 
de la calea dreaptă a rezol
vării acestui caz au fost 
posluile datorită indiferen
ței. A nepăsării unor se
meni de-ai noștri manifes
tată atunci cînd știu sau 
chiar văd că în apropierea 
lor se petrece o dramă, 
precum și a acelora dintre 
ei care „iși fac datoria" in
tr-un mod birocratic.

într-una din zilele anu
lui 1985, tinărul M. F. din 
Ploiești se îndrepta liniștit 
spre casă, fără să bănuias
că deloc că multă vreme 
după aceea el nu va mai 
putea nu numai să mear
gă, dar nici să ridice pleoa
pele. Pentru că. din 
spatele unei coloane avea 
să-i iasă înainte un individ 
care, cu ochii și mintea îm
păienjenite de băutură, a a- 
vut impresia, cum va de
clara mai tîrziu, că băiatul 
acela de nici douăzeci de 
ani. pe care nu-1 văzuse 
pînă atunci în viata lui. 
s-ar îndrepta spre el cu in
tenții agresive. Si. de aceea, 
îl lovește din senin, extrem 
de violent cu . pumnul în 
față, astfel incit tinărul 
M. F. se dezechilibrează și 
se izbește puternic cu capul 
de ciment. Aproape două 
luni nu recunoaște pe ni
meni din jurul său. încă 

multă vreme după aceea 
avind de suferit din cauza 
sechelelor acelei lovituri.

Sigur, am putea admite 
că a fost vorba și de ghi
nion. de o nefericită intim- 
plare. Avatarurile ce ur
mează însă puteau fi. fără 
îndoială, dacă nu evitate, 
cel puțin mult atenuate. 
Căci deși fapta s-a produs 
într-un loc extrem de 
frecventat, deși victima a 
rămas acolo mai multă vre
me pînă a fost transporta
tă la spital, și nu puțini au

fost cei alarmați pe mo
ment. nimeni nu a vrut 
să spună cine-i agresorul. 
Deși, cum s-a constatat 
ulterior, erau destul de 
multi cei ce-1 văzuseră 
și-l cunoșteau foarte bine. 
Teamă ? Mai curind indife
rență, căci ar fi putut să 
facă. în cel mai râu caz, 
măcar un anunț telefonic. 
Abia cind mama tinărului 
a putut pleca de lingă patul 
lui de spital, pentru cîteva 
ore pe zi. a început ea în
săși să ajute cercetă
rile. Și iar s-a lovit *de  
zidul indiferentei. Nimeni 
nu-și amintea nimic, ni
meni nu văzuse nimic, ni
meni, de fapt, nu voia să 
se complice. Ce atîta teva
tură. .întrebări. discuții, 
cind puteau foarte ușor să 
se derobeze printr-un „nu 
știu", „n-am văzut". Si to
tuși. din frinturi de frază, 
din semne și vagi indicii a 
reușit să refacă povestea 
celor intîmplate. Cu a- 
ceste date, cu un me
moriu documentat. a mers 
la organele în drept Din 
păcate, se pare că si aici, 
într-o primă fază, a întîlnit 
anumiți oameni mai puțin

sensibili, receptivi, ca să 
nu le spunem indiferenți ; 
și. astfel, dovezile strînse 
cu atîtea dificultăți „nu 
s-au confirmat". Alte ve
rificări pe cont pro
priu ale familiei, alte 
memorii și, în sfîrșit, 
justiția a intrat pe calea ei 
firească : cercetarea atentă, 
corectă a faptelor, judecata 
în fond, urmată de un re
curs admis și. in cele din 
urmă, condamnarea agre
sorului și obligarea lui la 
plata unei sume mari, dar

PE MARGINEA UNEI SCRISORI

justificate, drept despăgu
biri către victimă.

Trecuseră aproape doi 
ani. In acest timp, aju
tat cu devoțiune de 
familia sa, tînărul M.F. 
se refăcea încet, dar 
cu speranțe de recuperare 
deplină. La recomandarea 
medicilor că insănătosirea 
deplină va veni abia in- 
trind in cimpul muncii, in 
rindul oamenilor. își găseș
te un loc de muncă, pentru 
care se pregătește, conform 
aptitudinilor si posibilități
lor sale de acum. Numai 
că. din nou. se izbește de 
indiferenta unor oameni. A 
acelora care, mai întii. îi 
promit să-I angajeze și apoi 
caută tot felul de pretexte, 
de subterfugii să-l amine, 
să-i taie la un moment dat 
orice speranță. Și se mai 
„întîmplă" ceva similar, le
gat de aceeași atitudine, 
manifestată din păcate si 
de către niște oameni ai 
ordinii. Investiți să pună în 
aplicare o hotărîre judecă
torească. (A fost și mo
mentul în care, exaspe
rat. M. F, s-a adresat și 
ziarului nostru). Ei bine.

unii din cel în cauză pă
reau mai curind a da un 
ajutor nu victimei, ci ce
lui care îi făcuse atîta râu.

A fost nevoie, asa cum am 
spus de la început, să in
tervină importanți factori 
de decizie (Comitetul 
județean de partid Praho
va). să se analizeze — pen
tru a cita oară 7 — cazul, 
să se înlăture rezistente 
uneori agresive (indife
renta ia și asemenea forme 
cind trebuie să se .justifi
ce") pentru a se face, in 
sfîrșit. dreptate deplină și 
în acest caz. Angajarea lui 
M.F. a devenit și ea certă 
la locul de muncă pe care 
$1 l-a dorit și unde speră 
că se va bucura de înțele
gerea șl sprijinul colegilor 
săi de muncă.

„In prezent — se arată în 
răspunsul Comitetului ju
dețean de partid Prahova 
— avind avizul comisiei 
medicale, am stabilit cu 
directorul Centrului de cal
cul Ploiești ca M.F. 
să fie angajat la această 
unitate, oferindu-i un servi
ciu după pregătirea și po
sibilitățile sale".

Am putea spune, așadar, 
că avem de-a face cu un 
caz rezolvat, cu un „dosar", 
dorim să credem, inchis. De 
ce l-am înfățișat totuși ci
titorilor 1 Exclusiv pentru 
semnificația lui morală. 
Pentru evidențierea și ves
tejirea nedreptului tribut 
plătit indiferentei, pentru 
meditația la care avem 
obligația în această pri
vință. Și nu in ultimul 
rînd pentru a releva fap
tul că. în societatea noas
tră. adevărul si dreptatea, 
normele eticii si echității, 
oricîte obstacole ar întîm- 
pina. triumfă in cele din 
urmă.

Ion MARIN •

Datele statistice demonstrează că 
bolile cardiovasculare au cea mai 
largă răspindire. provocind 58 ia 
sută din numărul total de decese. în 
bătălia cu acest flagel și-au unit 
eforturile specialiști din toată lumea 
si ca urmare s-au înregistrat rezul
tate promițătoare in măsură să con
tribuie la prevenirea îmbolnăvirii. 
Consemnăm în acest sens recoman
dările competente ale prof. dr. 
IOAN POP D. POPA, șeful clinicii 
de chirurgie cardiacă de la Spitalul 
Fundeni. recomandări bazate pe o 
bogată experiență clinică chirurgica
lă si de cercetare științifică într-un 
domeniu de cea mai înaltă speciali
zare.

— Sinteți. tovarășe profesor, prin
tre putinii specialiști din tară si din
tre cei bine cunoscuți in lume care 
operați pe cord deschis, cum se 
spune in limbaj medical, care țineți 
inima în miini si o faceți să își reia 
bătăile cu o vigoare pe care nu o 
mai avea. Cite inimi ați salvat ?

— Este greu de spus... în orice caz 
foarte - multe. De la deschiderea cli
nicii. în 1976. împreună cu colectivul 
am operat circa 25 000 de bolnavi cu 
suferințe cardiovasculare, din care 
95.8 la sută cazuri au fost rezol
vate cu succes. Sigur că este o mare 
satisfacție să redăm speranța si viata 
celor suferinzi. Cu toate acestea, noi 
sintem pentru prevenirea îmbolnăvi
rii inimii si a vaselor de singe. Deși 
în prezent nu se poate stabili cu 
piecizie momentul apariției în orga
nism a bolii vasculare care va de
veni în decursul a două-trei decenii 
de viată o afecțiune de tipul hiper
tensiunii arteriale, accident cerebral 
vascular, infarct de miocard, arte- 
riopatle a membrelor inferioare etc., 
totuși putem aprecia cînd un orga
nism este predispus acestor boli. 
Consider că unul din marile benefi
cii pe care le-a adus medicina mo
dernă este cunoașterea factorilor de 
risc, a factorilor care favorizează 
apariția bolilor cardiovasculare. Cu- 
noscind mai bine cauzele, putem să .e 
prevenim prin măsuri simple, de 
viață Igienică, sănătoasă. Măsurile 
trebuie luate insă Încă din copilă

rie. Nici un tînăr nu își închipuie că 
peste 20—30 de ani ar putea avea un 
infarct de miocard. Noi avem dato
ria de a le atrage atenția . asupra 
unor obișnuințe nesănătoase, cum 
sint sedentarismul, fumatul, alimen
tația hipercalorică etc.

Cercetările moderne au arătat că 
multe din bolile puse pe seama 
virstei înaintate se instalează încă 
din tinerețe. Astfel, ateroscleroza (cu 
manifestările ei clinice cunoscute: 
infarctul de miocard, accidentul vas
cular cerebral, arteriopatia mem
brelor inferioare etc.) poate să apa
ră la virste tinere, și nu este o boală 
numai a virstelor înaintate, cum se 
credea.

încă din prima decadă a vieții, 
grăsimile (lipidele, mal ales coleste
rol de tip LDL) în exces, aflate in 
singe, se pot depune în peretele ar
terei. Dacă nu se iau măsuri pen
tru diminuarea procentului crescut 
de grăsimi din singe, acestea vor 
continua să se depună, astfel Incit 
după virsta de 30—40 de ani, în locul 
unde s-au depozitat aceste grăsimi 
apar modificări ale structurii pere
telui arterial, asa-zisele plăci atero- 
matoase. Ele îngustează, la început 
mai puțin, diametrul arterei, dar mai 
ales reduc, elasticitatea ei. La virsta 
de 40—50 de ani. la nivelul plăcii pot 
să apară diferite modificări, compli
cații. ca tromboze. ulcerații, embolii 
sau cheaguri etc. Aceste fenomene 
sînt însoțite si de o masivă depu
nere de calciu, care va produce o 
întărire a peretelui arterei. îngus
tarea diametrului arterei si pierde
rea elasticității ei fac ca sîngele să 
curgă în cantitate tot mai mică, lip
sind țesuturile si organele vitale de 
elementele nutritive si oxigenul ne
cesare bunei lor funcționări. Rezul
tate. comunicate recent, obținute pe 
baza unor studii efectuate pe zeci 
de mii de bolnavi, pun problema 
virstei arterelor, care reprezintă de 

fapt virsta reală a organismului. Se 
știe că procentul de colesterol va
riază de la persoană la persoa
nă. fiind considerat mare la peste 
240 mg/dl. cel de graniță este 
200—230 mg/dl și admisibil sub 
200 mg/dl. în limitele a 200 mg/dl și 
fără existenta altor factori de risc 
probabil că plăcile ateromatoase 
vor apărea doar la virsta de 70 de ani. 
Dacă insă colesterolul este in jur 
de 150 mg/dl. nu se vor dezvolta 
plăci pînă în iurul virstei de 80 de 
ani. Un nivel de 250 mg/dl favorizează 
dezvoltarea plăcilor ateromatoase la 
virsta de 60 de ani. In cazurile cînd 
colesterolul ajunge Ia 300 mg/dl, ar
terele persoanelor respective vor ară
ta la virsta de 50 de ani ca la o persoa
nă in vîrstă de 70 de ani. Dacă se 
adaugă și alt factor de risc, de e- 
xemplu. fumatul, la vîrstele de mal 
sus se scad incă 10 ani.

Numeroșii bolnavi pe care i-am 
operat și din cei pe care îi operez 
zilnic îmi oferă tabloul sumbru al 
pietrificării arterelor, al depozitelor 
de calciu (pietrificarea) de la nive
lul valvulelor cardiace și pereților 
inimii ca rezultat al desconsiderării 
acestor factori de rtsc.

în toate țările se fac studii pen
tru a fi mai bine cunoscute meca
nismele producerii aterosclerozeL 
Sint de subliniat cercetările funda
mentale de mare actualitate desfă
șurate la Institutul de biologie și 
patologie celulară din București, de 
sub conducerea prof. dr. Nicolae 
Simionescu. studii care aduc o con
tribuție importantă la clarificarea 
mecanismelor aterosclerozei încă în 
etapa prelezională.

— Ce măsuri pot fi luate cînd 
colesterolul este mare ?

— tn primul rînd o alimentație 
fără grăsimi saturate, de origine a- 
nimală : .unt. ouă. came de porc etc. 
Peștele oceanic, scrumbiile, somnul, 
heringii.. scad colesterolul ; de ase

menea. uleiurile vegetale, legumele si 
fructele bogate în fibre vegetale. 
Bineînțeles, se recomandă consumul 
acestora in cantități moderate. La- 
xativele pot scădea colesterolul cu 
circa 15 la sută, iar medicația an- 
ticolesterolică cu circa 30 la sută, 
utilizind unul din numeroasele pro
duse existente, dintre care amintim 
citeva realizate in țară : clofibrat, 
acid nicotinic, vitamina B complex 
ș.a. Foarte indicate. în același scop, 
sint mersul pe jos cel puțin 4 km 
pe zi și in general practicarea ori
cărui sport adecvat stării de sănă
tate a fiecăruia.

Hipertensiunea arterială cu com
plicațiile ei majore, accidentele car
diovasculare — infarctul de miocard, 
atacul cerebral, modificările cardia
ce și renale — se află in atebVa 
colectivelor care se ocupă de depis
tarea in masă a bolilor cardiovas
culare sau de controlul periodic pre
ventiv. Descoperirea la timp, in pri
mul ei stadiu de evoluție. înseamnă 
prevenirea acestor complicații seve
re. Controlul medical preventiv este 
necesar pentru că hipertensiunea, in 
primul ei stadiu, de exemplu sub o 
maximă de 150 mm mercur, nu dă 
simptome clare sau îngrijorătoare, 
durerile de cap. amețeala, uneori 
chiar și senzația de deget amorțit 
sau scăderea capacității de muncă, 
amnezia bruscă, tulburări de vede
re etc. fiind puse de pacient pe 
seama altor cauze.

Posibilitățile de diagnosticare și de 
tratament adecvat permit o stăpi- 
nire a hipertensiunii arteriale în li
mitele ei normale cu condiția ca cei 
suferinzi să facă tratamentul corect, 
permanent, așa cum le-a recoman
dat medicul.

în ce privește efectele fumului de 
tutun, se știe cu certitudine că ni
cotină provoacă accelerarea ritmului 
cardiac și totodată îngustarea vase
lor mici, a arterelor terminale, pro- 
ducind prin aceasta o diminuare a 
debitului singelui, lipsind tesuturila 
și organele vitale de elementele nu
tritive șl oxigenul necesare bunei 
funcționări a întregului organism, pe 
lingă alternarea fluidității singelui, 
ceea ce generează trombozele. Cred 
că orice fumător care a avut tăria 
de a renunța la țigară a putut con
stata o ameliorare a stării sale ge
nerale de sănătate, argument con
vingător pentru cei care doresc să 
își sporească anii de viață.

Elena MANTU

I
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In spiritul sarcinilor subliniate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A OBIECTIVELOR ECONOMICE
..................r....  .................... .........

Iile decisive, de puternică mobilizare a forțelor din agricultură pentru

INTENSIFICAREA LA MAXIMUM 
A TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE!

® Intensificarea recoltării Ia toate culturile și în
deosebi a transportului producției trebuie să con
centreze eforturile și atentia tuturor unităților, ale 
tuturor organelor agricole

• Buna organizare, corelarea ritmului de recoltare 
cu cel de transport — să asigure înmagazinarea pro 
ducției la locurile stabilite în aceeași zi cu recolta 
rea, în cele mai bune condiții, conform normelor 
prevăzute I

• Livrarea la fondul de stat și la cel de furaje a 
tuturor cantităților de produse prevăzute să se facă 
cu promptitudine, aceasta fiind răspunderea tuturor 
conducerilor de unități și a organelor agricole

• Pentru grăbirea ritmului la cules și la depozi
tarea producției sînt necesare măsuri pentru folosi
rea mai bună a mijloacelor de transport, pentru eli
minarea staționărilor inutile la încărcat și descărcat

• Pretutindeni sînt condiții pentru ca semănatul 
grîului să se încheie în maximum 5 zile, la cel mai 
bun nivel calitativ

...............  .--Z- £         f _        ,

EXPERIENȚA, TEHNOLOGIILE ÎNAINTATE
7
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în toate sectoarele agriculturii! .
iii

politică, educativă și organizatorică susținută, prin 
exemplul personal ai comuniștilor, al cadrelor de 
conducere

URGENTAȚI SEMĂNATUL GRIULUI!

NÂSAUO

VASLUI

GALAȚI

BRAIL A
7 ULCEA

o Organele și organizațiile de partid să sprijine 
efectiv activitatea în toate sectoarele prin muncă

>»'? toaowrA -
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STADIUL INSĂMINJARII GRIULUI, în procente, pe județe, în seara 
zilei de 7 octombrie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii).

GRAFICELE DE DECOLTAU $1LIVRARE A SFECLEI DE ZAHAR

AGRICIU!
I

Rezultatele bune 
și excepțiile lor 

H== -s....... - =

între lucrările prioritare din a- 
ceastă toamnă, recoltarea sfeclei de 
zahăr ocupă și in județul Timiș un 
loc important, avînd in vedere că 
producția obținută constituie materie 
primă pentru întreprinderea de in
dustrializare aflată și ea deja in 
virf de campanie de prelucrare a 
acestei culturi tehnice valoroase. 
Deși inițial recoltarea a demarat 
mai greoi, datorită neasigurării de 
către unitățile agricole a forțelor ne
cesare pe motiv că acestea au tre
buit să fie dirijate la alte lucrări, in 
prezent, ca urmare a măsurilor luate 
de comandamentul județean pentru 
mobilizarea la muncă a tuturor coo
peratorilor și a celorlalți locuitori ai 
satelor, care au încheiat contracte- 
angajament pentru a lucra in acord 
global diferite suprafețe cu sfeclă 
de zahăr, precum și a utilizării mai 
bune a mijloacelor mecanice și a 
celor de transport, ritmul la strînsul 
și prelucrarea sfeclei de zahăr s-a 
îmbunătățit simțitor. „în cursul zi
lei de joi. 6 octombrie, ne spune ing. 
Nicolae Botezatu. directorul între
prinderii de industrializare a sfeclei 
de zahăr Timișoara, s-au recoltat 
650 ha, suprafața totală recoltată a- 
jungind la 8 210 ha din cele 16 165 ha 
aflate in cultură. Instalațiile de pre
lucrare ale întreprinderii, cu o capa
citate de 4 000 tone in 24 ore. lu
crează din plin, in unitate aflindu-se 
peste 10 000 tone de sfeclă de zahăr, 
iar irt bazele proprii alte 20 000 tone, 
ceea ce dă garanția funcționării rit
mice și la parametri maximi a fa
bricii".

într-adevăr. organizarea muncii in 
echipe in cooperativele agricole, sub 
supravegherea specialiștilor. spori
rea capacităților de transport al sfe
clei din cimp prin folosirea la a- 
ceastă operație si a căruțelor și plat
formelor cu tracțiune hipo. îmbună
tățirea preluării producției aflate ce 
rampele C.F.R. au făcut ca în multe 
unităti agricole, cum sînt cele din

Jocuri, întreaga cantitate de circa 
690 000 tone sfeclă de zahăr, cit se 
preconizează să se obțină, va fi pre
lucrată în întregime pe plan local, 
în oele 3 noi fabrici de zahăr care 
au intrat din plin in funcțiune in 
această toamnă la Călărași, Oltenița 

dislocarea și decoleta- șl Fundulea, avînd o capacitate to
tală de prelucrare de 5 000 tone 
sfeclă de zahăr în 24 de ore. Ca la 
orice debut mai sint încă unele pro
bleme de rezolvat. Iată numai cite
va. La Călărași, ing. Florea Cuprin- 
su. director al întreprinderii de in
dustrializare a sfeclei de zahăr, fie 
spunea că deocamdată nu se poate 
prelucra întreagă cantitate proiecta
tă de 2 000 tone sfeclă de zahăr in 
24 de Ore și nici randamentul nu 
poate sălta mai mult de 11—11,5 la 
sută, deoarece aburul tehnologic este 
livrat neritmic și nici dip punct de 
vedere calitativ nu se încadrează în
totdeauna in parametrii tehnologici 
ăi fabricii,., ceea ce poate fi repede 
și . ușor reglementat de furnizorul 
de agent termic, și anume Combina
tul siderurgic Călărași. Am. vizitat 
și celelalte două fabrici de la Olte
nița ș.i Fundulea'. Peste tot' zahărul 
produs este de foarte bună calitate, 
sîht suficiente. stocurile de materie 
primă, ceea ce confirmă faptul 
graficele de recoltare stabilite 
timp sînt respectate.

Cum se desfășoară activitatea 
recoltare ? Pină în seara zilei de 7 
octombrie se recoltase 24 la sută din 
suprafața cultivată cu sfeclă, rezul
tate mai bune obținind consiliile a- 
groindustriale Fundeni. Cuza Vodă, 
Borcea și Dragalina. O experiență 
interesantă, asupra căreia merită să 
ne oprim, am intilnit-o în copsiliUl 
agroindustrial Dragalina. Aici întrea
ga producție este livrată direct fa
bricii din Călărași sau transportată 
la bâza volantă de la Ștefan Vodă. 
Acesta este rezultatul bunei orga
nizări a muncii și al respectării, in- 
tocmai a programelor de măsuri în
tocmite cu minuțiozitate din timp 
șl corelate prompt, „din- mers", in 
funcție de situațiile ivite. Un singur 
exemplu edificator : Ta Brî’ncoveni, 
unde erau în cimp peste 
membri cooperatori lucrind 
tatul porumbului, cartofilor

Gătaia. Gruni, Chizătău, Coștei, He- 
zeriș, Șanovița, Honorici ș.a.. recol
tarea să fie încheiată. Aceasta nu 
înseamnă insă că pește tot lucrurile 
sint în perfectă ordine. într-o seamă 
de cooperative — Traian Vuia, Ghi- 
zela, Zgribești. Paniova, Vucova și 
Stanciova 21 ... „ .’.__
rea rădăcinilor de sfeclă de zahăr 
se află abia la început datorită unor 
carențe în organizarea muncii de că
tre consiliile de conducere, ceea ce 
a dus la nerespectarea graficelor de 
recoltare Si transport. Tn atentia or
ganelor agricole județene și a între
prinderii beneficiare trebuie să stea, 
de asemenea, in continuare, recep- 
ționarea si transportul din cimp al 
cantităților de sfeclă recoltată, intru- 
cit in unele locuri s-au format 
stocuri mari de sfeclă, fapt, ce duce 
la deshidratarea rădăcinilor. Bunăoa
ră. in consiliile agroindustriale Căr- 
piniș, Cenei. Peciu Nou. Biled, unde, 
e drept, și producțiile sint ridicate, 
există depozitate in cimp, in gră
mezi. cantități care variază intre 750 
și 2 000 tone de Sfeclă. Un exemplu 
de neglijentă față de efectuarea 
transportului din cimp al sfeclei de 
zahăr îl constituie situația întilnitâ 
la C.A.P. Ghiroda. aparținătoare mu
nicipiului Timișoara, unde de 10 zile 
producția strinsă stă pe cimp In gră
mezi, deși distanta pină la fabrică 
este doar de cîțiva kilometri.

de zahăr, întreaga producție era 
imediat transportată la bazele de re
cepție și 
dirijarea 
transport 
adevărat 
perativei,

Comparativ cu aceste aspecte este 
greu de ințeles și explicat rămine- 
rea in urmă față de graficele stabi
lite in unele consilii agroindustriale, 
cum ar fi Jegâlia, Săruleștl și in 
mod deosebit Frăsinet, care nu au 
recoltat pină la această dată decît 
foarte puțin din suprafața cultiva
tă cu sfeclă de zahăr. Se impun deci 
măsuri urgente din partea factorilor 
de decizie pentru ca peste tot ritmul 
recoltării sfeclei de zahăr să fie in
tensificat, respectindu-se astfel gra
ficele stabilite.

la beneficiari, deoarece de 
celor 15 mijloace auto de 
se ocupa personal, ca 
dispecer, președintele coo- 
Nicoiae Comănescu.

un

într-o recentă analiză pe probleme 
de zootehnie, făcută de comitetul ju
dețean de partid, a fost pusă in evi
dență experiența cooperativei agri
cole din Negri — unitate situată in 
zona colinară din stingă Șiretului — 
care in cîțiva ani a reușit 
rească producția medie de 
peste patru 
notat că. în 
tiva de aici 
de animale, 
rine, din care 450 îl constituie efec
tivul matcă, 
număr 
numai 
lapte 
vacă 
bia 
1 000 de litri, 
plicabll, dacă 
nem seama 
starea de întreți
nere precară in 
care se aflau a- 
nimalele. de pu
ținătatea și cali
tatea necores
punzătoare a fu
rajelor. dar mai 
ales de climatul 
de muncă neco
respunzător. Mul
te și dificile erau 
problemele ce 
trebuiau rezol
vate urgent pen
tru 
unei 
activități 
cabile din 
punctele de 
dere. Primele 
țiuni au vizat _ 
lecția. De la inceput, ferma a fost 
profilată pe rasa „brună" aclimatiza
tă in zonă și care s-a dovedit a fi nu 
numai rezistentă, ci și productivă. 
Primul element din experiența unită
ții ce se impune in mod deosebit a- 
tenției este realizarea riguroasă a pla
nului de montă și îngrijirea exem
plară a vițeilor. în acest fel s-a reu
șit ca an de ărt să fie selecționate 
din prăsilă. proprie cjte 60—80 de 
juninci gestante cu. potențial biologic 
ridicat. Acționînd cu perseverență pe 
această linie, in 
toate vacile cu o 
de sub 10 litri de 
scoase din efectiv.

Un al doilea element se referă la 
angajarea ca ingrijitori a celor mai 
buni dintre cooperatori, oameni cu 
experiență, unui din criterii fiind 
ca fiecare să crească animale in 
gospodăria personală. „Cei aproape 
80 de ingrijitori sînt oameni cu dra
goste de animale, fruntași in co
mună. pentru că și ei au în bătă
tură vaci, porci și oi — precizează 
președintele 
Munteanu. De 
a fost 
cipale 
torilor.

sâ spo- 
lapte de 
ar fi de 
coopera-

ori. La inceput 
urmă cu 7 ani, 
avea cam același număr 
respectiv 1 200 de tau-

Se apreciază a fi un 
corespunzător de 

că acum 7 
de la o 

furajată a-
ajungea

animale.
ani producția de

cite 20—22 de vaci cu lapte, iar la 
tineret lucrează cite trei, oameni la 
un grajd de 200 de capete".

Am văzut la lucru pe cîțiva dintre 
acești ingrijitori : soții Ion și Paras- 
chiva Tuțuianu, Gheorghe Antochi, 
Vasile Munteanu. Vasile Ciobanu — 
toți oameni cu o vechime de cel pu
țin 8—10 ani in sectorul zootehnic — 
obțin acum cite 4 500—5 000 de litri 
lapte de la fiecare vacă furajată. 
„Dacă vaca este bine hrănită și în
grijită. nu se poate să nu dea lapte 
mult“ — este de părere îngrijitoarea 
Onorica Nantu. și ea de multi ani 
zootehnista. Din discuțiile purtate cu

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

Pentru ca fabricile 
să lucreze 
cu întreaga 
capacitate

Referindu-ne la actuala campanie 
de recoltare a sfeclei de zahăr, cul
tivată in județul Călărași pe aproa
pe 12 000 hectare, se impune de la 
bun inceput o precizare: anul acesta, 
pentru prima, dată în istoria acestor

300 de 
la recol- 
și sfeclei

la 
Ex- 
ti- 
de

revitalizarea 
asemenea 

critl- 
toate 

ve- 
ac- 
se-

Producția de lapte

numai cîțiva ani 
producție zilnică 

lapte au fost

cooperativei, 
altminteri, 

unul din criteriile 
de selecționare a 
Fiecare om are in

Traian 
acesta 
prin- 

îngriji- 
prlmire

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii

La C.A.P. Panciu, județul Vrancea, se desfășoară din plin 
strugurilor de masă

recoltatul
Foto : E. Dichiseanu

înaltă eficiență în utilizarea mașinilor și utilajelor

plică in mare măsură saltul calitativ 
înregistrat de această unitate la pro
ducția de lapte. Tovarășul Gheorghe 
Tănase, șeful fermei, el însuși un 
crescător de animale fruntaș in co
mună, ne-a prezentat dinamica creș
terii producției de laote. ..Față de 
1981 — ne spunea șeful fermei, pro
ducția medie de lapte pe vacă fura
jată a crescut de la aproape 1 000 de 
litri la 4 430 de litri în 1987. Adică 
ceva mal mult de 4 ori. De la 100 de 
vaci s-a obținut în anul trecut o 
producție medie de peste 5 200 de li
tri de lapte. Și in acest an am rea
lizat, in medie, zilnic cite 13,6 litri

la 
și

Ti
de

de patru ori
mai mare!

La C.A.P. Negri, județul Bacău

oamenii am reținut că asigurarea 
hranei, adică a unor furaje care să 
corespundă cantitativ și calitativ 
nevoilor fiziologice și care să pună 
in valoare potențialul productiv al 
fiecărui animal, constituie o condi
ție esențială pentru obținerea unei 
producții mari de lapte. Pentru a- 
ceasta, la ferma zootehnică din Ne
gri s-a acționat, în primul rînd, pen
tru îmbunătățirea structurii bazei 
furajere, ținîndu-se seama de faptul 
că suprafața afectată cultivării nu
trețurilor este relativ mică, de nu- 

, nțai 120 de hectare. Prin buna gos
podărire a acesteia si cultivarea cu 
precădere a trifolienelor și rădăci- 
noaselor. unitatea și-a asigurat, an 
de an, furaje Îndestulătoare șl de 
cea mai bună calitate. La data do
cumentării noastre, cooperativa avea 
in stoc, aproape 1 000 tone de finuri, 
precum și o cantitate de furaje gro
siere și suculente care depășea cu 
mult pe cele consumate in anul tre
cut. Pentru depozitarea si prepara
rea acestora au fost 
finare, o platformă 
3 000 tone de siloz, 
furajere, două mori
țiuni, corelate cu disciplina riguroa
să a muncii fiecărui îngrijitor, ex-

construite șase 
pentru circa 

două bucătării 
etc. Aceste ac-

de lapte de 
fiecare vacă 
ca urmare am 
vrat la fondul 
stat o cantitate 
de lapte cu mult 
peste prevederile 
planului pe în
tregul an. Vrem 
ca pină la finele 
anului să reali
zăm o producție 
de cel puțin 3 000 
litri de lapte de 
la fiecare vacă 
.furajată și să 
mai livrăm în 
plus la fondul de 
stat 4 000 hl lap
te". Șeful fermei 
zootehnice 
furnizat 
date demne de luat 
in seamă, care 
vorbesc despre e- 
forturile oameni
lor din acest : 

tor. Fiecare litru de lapte i 
realizat la un cost mult mai 
decît cel planificat, fapt ce a 
cut ca ferma zootehnică să 
registreze de la inceputul anului 
beneficiu de aproape 1 milion de 
Numărul vacilor duse la montă _
pășea cu 150 capete pe cel planifi
cat. iar al vițeilor obținuți era mai 
mare cu 50 fată de cel prevăzut, tn 
fiecare an, cooperativa din Negri rea
lizează un mare număr de vitele de 
prăsilă, care sînt vindute unităților 
din județ. Chiar in ziua respectivă 
erau livrate cooperativei agricole 
din Sascut 150 de vițele. Rezultatele 
bune și foarte bune obținute în ul
timii ani au avut influentă pozitivă 
Si asupra retribuției îngrijitorilor, 
care a crescut foarte mult.

Iată, așadar, cum o fermă 
numai cîțiva ani in urmă 
cooperativei doar pagube a 
prin munca oamenilor, prin 
rea riguroasă a tehnologiilor 
melor de selecție, furajare și îngri
jire a animalelor, o fermă fruntașă, 
a cărei experiență poate folosi ca 
exemplu multor unități asemănă
toare din județ.

ne-a 
și alte

sec- 
este 
mie 
fă- 
in- 

I un
Iei. 
de-

care cu 
aducea 

devenit, 
aplica
și nor-

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii

Termocentralele să funcționeze 
la întreaga capacitate!

(Urinare din pag. I)
De ce ? De luni de zile lipsesc un 
numai- însemnat de anvelope și ba
terii de acumulatori. Cu toate că 
s-au făcut și se fac demersuri, uni
tățile producătoare din țară incă nu 
șe angajează cu toată răspunderea 
în soluționarea acestei probleme.

în această perioadă, mai mult ca 
oricind este necesar ca toate mijloa
cele de transport să fie folosite la

întreaga capacitate și nu este nor
mal ca un număr insemnat de auto
basculante de mare capacitate să nu 
poată fi folosite din cauza neasigu- 
rării anvelopelor. Stocul do cărbune 
necesar termocentralei Drobeta- 
Turnu Severin trebuie asigurat la 
cota prevăzută și in perioada stabi
lită. Termen, care, desigur, nu poate 
fl ăminat pentru faptul 
unităti nu își respectă 
contractuale asumate.

La termocentrala din Zalău

că unele 
obligațiile

De cițiva ani, la întreprinderea de 
pompe „Aversa' 
trecut 
serie, a 
general, 
redusă, 
executate in serie mică sau ... 
în unicat, care pină nu de mult Se 
importau. Astfel, s-au asimilat' in 
fabricație pompe care lucrează în 
mediu corosiv sau la temperaturi 
foarte scăzute (de pină la minus 
200° C), pompe submersibile sau 
destinate programului energetic nu
clear etc.

Concomitent, au fost îmbunătățite 
substanțial proiectele de execuție sau 
tehnologiile de fabricație la nume
roase produse de serie. Se asigură 
astfel reducerea consumurilor mate
riale, a costurilor si a preturilor, o 
dată cu creșterea randamentului in 
exploatarea mașinilor și utilajelor, 
parametrii atinși fiind. în multe ca
zuri. la nivelul celor mai bune 
realizări pe plan mondial.

Iată numai două exemple, dintre 
produsele intens solicitate la export, 
ca și pe piața internă : o pompă de 
axtracție in puțuri, cu 
mersibil a ..pierdut" 
în ultimii trei ani 7 
ciștigat 5 procente la 
în exploatare, iar prețul de produc
ție a scăzut cu 7 la sută ; in cazul 
unei pompe pentru ape menajere cu 
motor submersibil randamentul a

de la
unor

de complexitate 
la pompe

din Capitală s-a 
fabricarea. . in 

pompe de uz 
tehnică 

specializate, 
chiar

motor sub- 
din greutate 
kilograme, a 
randamentul

iar
nu

crescut de la 37 la 56 la sută, 
prețul de producție a scăzut cu 
mai puțin de 34 la sută. Exemplele 
de acest fel ar putea fi continuate, 
explicind rezultatele foarte bune la 
export : îndeplinirea pianului, pe 
ambele relații, cu o depășire sub
stanțială pe relația devize converti
bile. in condiții de eficientă ridicată 
a operațiunilor. Realizări cu atit mai 
notabile dacă avem in vedere că. 
incă in acest deceniu, țara noas
tră importa o bună parte din pom
pele specializate de care avea ne
voie...

Desigur, schimbarea structurii fa
bricației a presupus eforturi susți
nute ale întregului colectiv pentru 
adaptarea la noile cerințe, la exigen
tele deosebite solicitate pentru noile 
produse. Este demn de relevat insă 
și faptul că o parte . însemnată a 
sporului de producție s-a realizat 
prin exploatarea mai bună a capa
cităților existente, indicele de utili
zare a fondurilor fixe crescind in ul
timii trei ani de la 82,2 Ia sută la 
87.8 la sută. Ne-am pus întrebarea : 
ce investiții suplimentare ar fi fost 
necesare dacă se menținea în 1988 
indicele de utilizarea fondurilor fixe 
înregistrat în 1985? Calculul arată că, 
în acest an, ar fi fost nevoie de uti
laje suplimentare in valoare de peste 
57 milioane lei. Efort investițional 
economisit prin efort organizatoric, 
prin preocupare pentru încărcarea 
rațională a mașinilor și exploatarea:

lor optimă. Un rol important pe 
această linie revine analizelor în
treprinse lună de lună in cadrul co
mitetului de partid, cu participarea 
membrilor biroului executiv al con
siliului oamenilor muncii, in legâtu’-ă 
cu modul de întreținere si exploâtaie 
a fbndurilor fixe. O analiză care nu 
este tehnică, ci, în primul rind. un

La întreprinderea 
de pompe „Aversa" 

din Capitală

control de partid asupra modului 
in care acționează comuniștii cu; răs
punderi in acest domeniu. Se prezintă 
aici scurte informări, se adoptă ope
rativ măsurile ce se impun, se sta
bilesc răspunderi precise. O formă 
concretă prin care organizația de 
partid se implică direct în activitatea 
de zi cu zi a uzinei, ale cărei roade 
sint evidente.

Dar valorificarea eficientă a capa
cității nu începe cu exploatarea uti
lajelor. ci cu însăși adoptarea deci
ziei de a investi. Și pentru că la 
întreprinderea „Aversa" a fost con
struită o nouă secție, pentru pro
ducția de pompe speciale, intens so-

licitate atit in țară, cit 
ne-aîn interesat cu ce 
fi utilizate fondurile fixe 
capacitate de producție. „De la bun 
inceput ne-am propus să realizăm o 
valoare superioară mediei pe între
prindere — ne-a spus ing. Adrian 
Cohda. șeful biroului investiții. 
Obiectivul a fost îndeplinit, după ce 
s-au operat citeva -ajustări- care 
erau intr-adevăr necesare. Precizez 
insă că problema unui spor de pro
ducție cit mai mare pentru fiecare 
leu investit are un rol decisiv in 
adoptarea deciziei de alocare a fondu
rilor necesare pentru orice nouă do
tare și reprezintă, totodată, o pirghie 
de control la dispoziția centralei".

Numeroase alte aspecte, finind, ia 
fond, de grija bunului gospodar, 
atestă preocuparea colectivului de la 
„Aversa" pentru folosirea cit mai 
judicioasă a potențialului productiv. 
Cea mai bună dovadă în acest sens 
este îndeplinirea principalilor indi
catori cantitativi și calitativi ai pla
nului în perioada care a trecut din 
acest an. Există totuși și alte posi
bilități de imbunătățire a exploatării 
utilajelor, pentru o mai deplină sa
tisfacere a necesităților economiei 
naționale. Că așa stau lucrurile o 
demonstrează minusul înregistrat in 
producția de pompe centrifugale mici, 
compensat valorlfc de depășiri Ia 
alte categorii de produse. La această 
problemă s-a referit directorul teh
nic al întreprinderii, ing. Andrei Pă-

și la export, 
eficiență vor 

în noua
noiu : ..în cazul pompelor centrifu
gale mici, nerealizarea apare dintr-o 
necoretare de plan, pe care nici pină 
in prezent nu am putut să o rez. >1- 
văm. Concret, despre ce este vorba? 
Planul fizic, ca și cel valoric, a fost 
stabilit, in mod firesc, pe baza con
tractelor cu beneficiarii. La rindul 
nostru, am urmărit să ne acoperim 
cu contracte necesarul de materii 
prime și componente pentru a putea 
executa toate comenzile O dificul
tate majoră a apărut insă în ceea 
ce privește motoarele electrice. Prac
tic. repartiția primită — exprimată 
in număr de motoare și putere to
tală — nu ne permite să realizăm 
integral producția contractată".

Lucrurile sint sau. mai bine-zis. ar 
trebui să fie foarte simple : pentru 
fiecare pompă este nevoie de un 
motor. Cunoscîndu-se numărul și 
puterea pompelor care se vOr exe
cuta rezultă imediat numărul și pu
terea totală a motoarelor necesare. 
Pe ce bază sint emise repartiții cu 
alte date ? Este aceasta o mostră de 
superficialitate in activitatea de pla
nificare. repercutată negativ asupra 
utilizării capacității de producție a 
furnizorilor și — mai grav poate — 
asupra satisfacerii cerințelor benefi
ciarilor. F‘ 
eliminate 
acum, din 
torilor de

Situat’i care pot și trebuie 
cu desăvirșire incă de 

i perioada stabilirii indica- 
plan pentru anul 1989.
Ezmen RADULESCU

REPARAȚIILE AU FOST
Colectivul de energeticieni de la 

întreprinderea electrocentrale din 
municipiul Zalău a dobindit o bună 
experiență in organizarea si desfă
șurarea procesului de producție. 
Dacă la această dată consemnăm 
realizarea peste plan a 19,3 milioane 
kWh de energie electrică pe bază de 
cărbune în condițiile încadrării in 
consumurile normate, faptul se ex
plică. in primul rînd prin răspun
derea și eficiența cu care au acțio
nat și acționează organizația de 
partifl, consiliul . oamenilor, muncii 
pfentru mobilizarea exemplară a în
tregului colectiv, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei in exploatarea 
agregatelor și instalațiilor. Cum este 
pregătită centrala pentru sezonul 
rece ?

— Asigurind din vreme documen
tațiile tehnice, baza materială și 
piesele de schimb necesare, am pu
tut să organizăm in bune condiții 
activitatea de reparații, menționează 
Vasile Ciorba, inginerul-șef al în
treprinderii electrocentrale Zalău. 
Potrivit graficului stabilit pentru 
partea termomecanică, reparațiile au 
fost executate de formații speciali
zate pe tipuri de utilaje, respectiv 
formații de reparații pompe și turbi
ne. armături, mori de cărbune, ca
zane, confecții metalice. Lucrările de 
reparații la partea electrică au fost 
realizate de atelierele specializate 
din cadrul întreprinderii. în vederea 
reducerii duratei de reparații a uti
lajelor. activitatea a fost organizată 
pe trei schimburi, efectuindu-se în 
paralel mai multe lucrări de specia
litate. Ca urmare a măsurilor luate, 
toate reparațiile 
ratele aprobate 
în condiții de 
toare.

De menționat 
dată cu reparațiile s-au

ÎNCHEIATE la TIMP
menite să

s-au încadrat în du
și au fost efectuate 
calitate corespunză-

este șl faptul că o
efectuat $1

o serie de modernizări _____ ___
asigure creșterea fiabilității agrega
telor și instalațiilor. Citeva din ac
țiunile întreprinse au fost precizate 
de inginerul Nagy Francisk, șeful bi
roului programare și urmărire a re
parațiilor. care ne-a spus :

— Printre altele, am înlocuit mo
toarele cu pornire indirectă cu mo
toare cu pornire directă la morile de 
cărbune, am Îmbunătățit sistemul de 
afinare la filtrele mecanice de Ia 
epurarea chimică, am modificat cir
cuitele de răcire la morile de căr
bune și circuitele de apă la bun- 
cârele electrofiltrelor. în fine, pre
cizez că a fost pusă in funcțiune 
mașina cu roată nr. 4, ceea ce asi
gură mărirea capacității de transport 
al cărbunelui de la gospodăria de 
combustibil solid. Prin eforturile co
lectivului s-a reușit ca o serie de 
măsuri din programul de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției să fie. realizate in devans. 
Putem spune deci că sintem pregă
tiți corespunzător pentru perioada de 
iarnă și avem garanția că toate uti
lajele vor funcționa la întreaga ca
pacitate și in deplină siguranță.

Să mai notăm că și stocul de căr
bune este asigurat la nivelul pro
gramului. ceea ce dă garanția func
ționării normale a centralei și din 
acest punct de vedere, esențial de 
altfel. Am remarca, totodată, că pri
ma stivă de 50 000 tone cărbune a 
fost acoperită cu o peliculă de emul
sie bituminoasă, în scopul prevenirii 
umezirii sau autoaprinderii cărbune
lui și că în aceste zile se finalizează 
lucrările de peliculizare la a doua 
stivă. Există, prin urmare, toate 
condițiile necesare ca termocentrala 
din Zalău să poată funcționa la În
treaga capacitate.

Virqillu TATARU 
Eugen TEGLAȘ
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Dezvoltarea si
9

modernizarea 
localităților

— parte
integrantă
a edificării 
socialiste 

a țării

Un amplu proces de înflorire
economico-socială a așezărilor rurale

In procesul revoluționar al edificării societății 
socialiste, al ridicării pe noi culmi de progres 
si civilizație a întregii noastre țări, un loc 
central l-a ocupat, potrivit hotăririlor Congre
sului al IX-ea al partidului, dezvoltarea conti
nuă și echilibrată a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, in cadrul unui amplu pro
ces de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor, 
județelor șl localităților țării. Pe această bază 
și in strinsă legătură cu ea a avut și are loc 
in continuare un profund proces de dezvoltare, 
de organizare și modernizare a tuturor localități
lor țării — urbane și rurale. Datele sint revela
toare. Numai după 1968. anul reorganizării teri- 
torial-administrative a țârii, au fost construite 
circa 3 milioane de locuințe, mii și mii de școli, 
spitale, lăcașuri de cultură, de odihnă și recreare,

complexe comerciale, mari obiective de interes 
social ce au împodobit harta țării.

Ne aflăm in prezent in fața unei noi etape in 
dezvoltarea economico-socială a țării. O etapă 
ce vine să întregească ceea ce s-a realizat in 
aceste ultime două decenii de împliniri la nive
lul tuturor județelor țării, astfel incit să se asi
gure înfăptuirea unuia dintre obiectivele cen
trale ale politicii partidului nostru : creșterea 
continuă a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor. Aceasta constituie, 
neîndoios, nu numai o opțiune politică pătrunsă 
de cel mai autentic spirit umanist, dar și o 
necesitate obiectivă impusă de cerințele dez
voltării socialiste, ale infăptuirii Programului 
partidului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre

comunism. înfăptuirea acestora — așa cum arată 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Tezele din 
aprilie — „va asigura reducerea și lichidarea 
chiar a unor deosebiri esențiale Intre sate și 
orașe, o tot mai mare apropiere a condițiilor de 
viață, de muncă ale satelor de oraș și crearea 
condițiilor necesare unei societăți omogene a 
oamenilor muncii, care au aceleași năzuințe, 
aceleași interese de a-și asigura o viată liberă, 
așa cum o doresc ei“.

în spiritul acestei cerințe s-a desfășurat și 
dezbaterea organizată cu specialiști de la Insti
tutul de cercetare și proiectare pentru siste
matizare. locuințe și gospodărie comunală din 
București, la care au participat ing. Adrian Alec- 
săndrescu. directorul institutului, dr. arh. Ale
xandru Budișteanu, arh. Ștefan Datcu, arh. 
Șerban Nădejde, economist Sandu Constantin.

O necesitate obiectivă în actuala 
etapă de dezvoltare a patriei

Red. : O primă întrebare : de ce 
este necesar ca în această etapă a 
procesului de dezvoltare, organizare 
și modernizare a localităților țării să 
se acorde o importanță crescută lo
calităților rurale, creării centrelor 
agroindustriale, înfloririi satului in 
general ?

A. Alecsandrescu : Răspunsul Izvo
răște din înseși obiectivele Progra
mului partidului, din sarcinile sta
bilite de Congresul al XIII-lea și 
de Conferința Națională ale partidu
lui si din cerințele formulate cu per
severentă de secretarul general al 
partidului: în vederea creșterii nive
lului de trai al întregului popor si al 
fiecărui cetățean al tării; în scopul ri
dicării gradului de civilizație al tu
turor localităților patriei, dispariției 
deosebirilor esențiale dintre sat și 
oraș, crpării cadrului, favorabil im- 
plinirii personalităților umane. în
făptuirea acestui amplu proces de 
dezvoltare, organizare și modernizare 
are si va avea, desigur, un efect hotă- 
ritor. benefic asupra înfățișării fiecă
rei localități, a chipului patriei noas
tre socialiste. Si incă ceva foarte 
important. Noi nu am început dez
voltarea localităților acum. Asa cum 
se știe, acest grandios proces a în
ceput o dată cu edificarea noii so
cietăți. El s-a intensificat ca urmare 
a gindirii clarvăzătoare a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a strategiei parti
dului nostru afirmată cu atîtă strălu
cire după cel de-al iX-lea Congres al 
partidului. Tn acest sens, as vrea să 
amintesc că încă la Conferința Na
țională a partidului din anul 1967 
tovarășul Nicolae Ceausescu arăta : 
..Se impune rezolvarea intr-un mod 
mai rational a dezvoltării in per
spectivă a rețelei de așezări urbane 
si rurale, problemă cu implicații 
largi asupra vieții economice si so
ciale a tării, asupra creșterii armo
nioase a tuturor localităților si zo
nelor patriei noastre. Un asemenea 
proces complex nu poate fi lăsat șă 
se desfășoare de la sine, ci trebuie 
dirijat conștient, corespunzător inte
reselor generale ale dezvoltării so
cietății". Sigur. în toti acești ani au 
fost obținute rezultate impresionante 
care au modificat din temelii înfăți
șarea localităților patriei noastre. 
Totuși, asa cum arăta secretarul 
general al partidului, cu prilejul vi
zitelor de lucru in județele Giurgiu 
si Arad si la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 23 
iulie a c., există si o anumită rămî- 
nere în urmă in dezvoltarea unor lo
calități în anumite județe. Deci si 
acest fapt determină în mod obiectiv 
necesitatea .dezvoltării si moderniză
rii localităților, in special rurale, ră
mase în urmă, a creării de noi centre 
cu caracter urban agroindustriale, 
care să constituie nuclee polarizatoa- 
re pentru populația din zonă. Dez
voltarea. organizarea și modernizarea 
localităților urmăresc să pună in 
practică programe de acțiune izvo- 
rite din condițiile noastre economico- 
sociale specifice, si mai ales din 
obiectivele societății noastre socia
liste. pe baza unor criterii științifice.

A. Budișleanu : Aș dori să mă 
refer, la aceste criterii de analiză 
care evidențiază o dată mai mult 
caracterul științific, realist al ac
tualei etape a organizării și moder
nizării localităților, caracterizată, cum 
s-a spus, prin accentul pus pe înflo
rirea și dezvoltarea localităților 
rurale. Aceste criterii au în vedere 
o multitudine de valori și tradiții 
istorice, etnografice și desigur social- 
economice cu importanță pentru lo
calitățile in cauză. Aș sublinia ideea 
că se manifestă o deosebită grijă 
pentru satele care sint simboluri 
pentru noi. Ideea de bază este să 
realizăm o organizare a rețelei de 
localități așa incit să se asigure o 
dezvoltare armonioasă a lor. De ce 
facem acum asta, in acest mo
ment. ati întrebat ? Pentru că acum 
am ajuns în această etapă, pentru 
că acum dispunem de mijloacele ne
cesare. de știința necesară, pentru 
că acum viața cere cu acuitate să

Analiză riguroasă, responsabilă, 
bazată pe criterii științifice

Red. : Șă ne oprim mal pe larg 
asupra acestor criterii de ana
liză. asupra modului cum se proce
dează concret pentru stabilirea rețe
lei de localități, a planurilor de or
ganizare și modernizare a fiecăreia 
dintre ele.

intervenim in felul acesta. Nu pen
tru a distruge satul, cum din ne
cunoaștere și evidentă rea-credință 
susțin unii de peste hotare, ci, 
dimpotrivă, pentru a-i asigura ca
drul necesar evoluției sale firești pe 
coordonatele progresului și civili
zației, pentru a nu-1 transforma 
într-o enclavă a răminerilor în 
urmă, cu toate consecințele ce 
derivă de aici. Datorită poli
ticii partidului, în centrul că
reia se află omul, creșterea perma
nentă a bunăstării întregului popor, 
activitatea de modernizare și urba
nizare a localităților, desfășurată ne 
baza unul program național de largă 
perspectivă, are caracterul unui 
proces 'neîntrerupt, este o parte 
integrantă deosebit de importantă 
a procesului de dezvoltare, pentru că 
prin intermediul ei noi modelăm nu 
numai cadrul economic, dar și cel fi
zic al țării. Și repet: acum am ajuns 
în această etapă a acestui proces care 
a început după 23 August 1944. cu o 
serie de obiective specifice fiecărei 
etape. Am început cu refacerea tării 
după război, cu realizarea unor o- 
biective esențiale ale dezvoltării cum 
a fost, linia ferată Bumbești —. Li- 
vezeni. spre exemplu, s-a trecut 
aobi la industrializare, cooperativi
zarea si dezvoltarea agriculturii, 
la realizarea unor mari obiective so- 
cial-economice si culturale. Paralel 
cu acestea. s-a pus problema, 
cu deosebire după Congresul al 
IX-lea. a organizării și dezvol
tării rețelei de localități, a orga
nizării acestora și a teritoriului. în 
prima etapă, partidul și-a concen
trat atenția asupra dezvoltării și 
modernizării localităților urbane 
mari, centrelor de județe si muni
cipiilor, etapă care, in linii mari, se vă 
încheia la sfîrsitul acestui, cincinal. 
Am putea vorbi și despre o eta
pă intermediară, cea care continuă 
și va continua susținut si in viitor 
— a dezvoltării orașelor mici și mij
locii. Și am ajuns acum să ne ocu
păm mai intens de organizarea și 
modernizarea unei alte componente 
a rețelei de localități, respectiv de 
localitățile rurale. Evident, astăzi 
marea majoritate a localităților ru
rale nu mai arată ca in urmă cu 20 
de ani — spre exemplu. Numai din 
fondurile statului s-au construit la 
sate peste 100 000 de apartamente^ 
nemaivorbind de numărul foarte 
mare de locuințe construite cu forțe 
proprii. înfățișarea localităților ru
rale s-a schimbat, de asemenea, prin 
construcția practic peste tot a unui 
mare număr de unități școlare — 
școli generale, profesionale și licee 
agroindustriale, spitale și dispensare, 
cinematografe și cămine culturale, 
magazine și diverse unități de ser
vire, drumuri moderne și altele. Este 
vorba așadar de un proces de dez
voltare, de organizare și moderni
zare a localităților rurale început 
de mult, dar în care mai sint foarte 
multe de făcut — evident, treptat, 
în timp — pentru ridicarea nivelului 
de viață și civilizație în mediul ru
ral la nivelul exigențelor actuale ale 
edificării socialiste, al cerinței dis
pariției treptate a diferenței dintre 
sat și oraș. Oricine iși poate da sea
ma că organizarea și modernizarea 
miilor de localități rurale nu se 
pot face peste noapte, că e un 
proces de durată în cadrul căruia 
trebuie rezolvate o sumedenie de 
probleme.

Ș. Constantin : Tn orice caz, în 
toate județele, analiza rețelei de lo
calități, situația și perspectivele fie
căreia se fac. si trebuie să se 
facă, oe baza unui studiu profund, 
multilateral, comparativ sub aspec
tul resurselor naturale, al forței de 
muncă, respectiv populației, dotă
rilor existente, mijloacelor de co
municație, surselor de apă, de ener
gie etc. La nivelul fiecărei localități, 
în dezbateri cu toți locuitorii și nu 
în altă parte se stabilește care sint 
perspectivele și caracteristicile fiecă
rei localități, care din ele să se dez
volte mai accentuat în continuare, 
in funcție de posibilitățile lor con
crete.

S. Constantin : Cind îți propui să 
realizezi ceva, de obicei pleci de la 
ceea ce iți oferă, realitatea, situația 
existentă, altfel spus iei in calcul 
elementele obiective sub toate as
pectele, in cazul dat cele naturale, 
demografice, economice, social-cul- 

turale, edilitar-urbanistice care toate 
se intercondiționează. Șl ce s-a con
statat ? Xn privința populației, de 
exemplu, se constată că aceasta con
tinuă să se deplaseze spre orașele 
mari, deși cerințele impuse de primii 
ani ai industrializării nu mai func
ționează. In același timp se constată 
că. unele elemente ale potențialului 
economic al localităților rurale ră- 
mîn nepuse în deplină valoare. în 
județele Gorj și Mehedinți, spre 
exemplu, in unele comune nu există 
forța de muncă necesară pentru dez
voltarea industriei mici deoarece in 
ultimii ani marea majoritate a tine
rilor au plecat să muncească în mine
rit și in unitățile industriale din orașe. 
Or, în viitor această deplasare se va 
diminua foarte mult. De aceea, prin 
programul de dezvoltare în viitoa
rele centre agroindustriale și comu
ne a industriei mici se are în ve
dere și atragerea tineretului, respec
tiv rămînerea sa ,în aceste localități 
în vederea practicării unor profesii 
care uneori pot fi de o tehnicitate 
deosebită și in astfel de localități. 
Dar politica de dezvoltare a centre
lor agroindustriale, a centrelor 
de comuna urmărește în același 
timp ca paralel Să fixeze, să 
asigure forța de muncă pentru 
agricultură, O forță de muncă tînă- 
ră. bine pregătită profesional in 
liceele agroindustriale, dispunind de 
un habitat cu nimic deosebit,, prac
tic. de cel de la oraș. Sau o altă 
problemă — navetismul, cu aspectele 
sale bine cunoscute : timp irosit pe 
trenuri și autobuze, alte implicații de 
ordin social, familial. Prin fixarea 
acestei populații în localitățile de 
baștină, in centrele agroindustriale 
și in comunele ce gravitează în jurul 
lor, sigur că vor dispărea aceste im
plicații negative și vor apărea, altele 
pozitive, deja sesizate acolo unde 
s-a acționat.

A. Alecsandrescu î Cu atit mai 
mult cu cit in orașe necesarul de 
forță de muncă scade o dată cu 
amolifioarea procesului de moderni
zare și perfecționare a producției, 
de introducere largă a progresului 
tehnic. Și atunci, cetățeanul care 
locuiește la țară și lucrează la oraș, 
fiind deci și muncitor și țăran, poate 
să aibă același dublu statut, dar la 
el in comună. Să lucreze intr-o uni
tate de tip industrial sau de mică 
industrie și totodată in agricultură, 
valorificind , timpul altfel irosit 
prin navetism, cu efecte benefice 
inclusiv asupra veniturilor per
sonale. Dar, pornind de la pri
mul criteriu, cel al populației, 
al forței de muncă, se ajunge ia cel

Tradițiile locale valorificate 
pe un plan superior

Red. : Ba se mai găsesc unii neavi
zați de peste hotare care susțin, chi
purile, că procesul de organizare și 
modernizare a localităților rurale din 
țara noastră ar conduce la dispa
riția specificului satului — arhitec
tural, sub aspectul tradițiilor și 
îndeletnicirilor.

Ș. Nădejde : Nici aceasta nu este 
o „invenție" nouă. Și In urmă cu 
zece, cincisprezece ani, în primii ani 
de dezvoltare și sistematizare a 
noilor municipii, se susținea că 
urbanizarea duce la imagini imper
sonale, că nu lasă, loc pentru 
specific. După aceea s-a con
statat că s-a obținut și acest speci
fic. această personalizare, astfel că 
avem acele centre mari care nu pot 
fi confundate : Satu Mare. Alexan
dria. Slobozia, Miercurea-Ciuc, Piatra 
Neamț, Zalău, Tirgu Mureș, Vaslui 
etc. Sint personalități urbanistice 
ce nu lasă loc la confuzii. Acest fe
nomen a ajuns acum într-o zonă in 
care problemele sint mult mai com
plexe pentru arhitect, pentru că sint 
infinit mai multe localități in cauză, 
sint sute de centre agroindustriale, 
mii de comune și sate. Dar priviți 
centrele noastre comunale : seamănă 
unele cu altele 7 Bineînțeles că nu. 
Fiecare are un anumit specific arhi
tectural, în funcție de zona geogra
fică în care se află, de tradițiile 
locale, de dezvoltarea lor economico- 
socială, de materialele de construcții 
folosite cu predilecție etc. în același 
timp trebuie spus că păstrarea în 
continuare a tradiției se Întemeiază 
pe mult mai multe elemente, pentru 
că însesi organizarea si moderniza
rea acestor localități vor avea drept 
suport activitatea din agricultură 
și din alte domenii de tradi
ție: meșteșugurile, artizanatul, adi
că acele activități cuprinse și în 
noțiunea de industrie mică. Așa, de 

al pregătirii ei în funcție de dome
niile m care trebuie să lucreze. 
De aici necesitatea subliniată de 
secretarul general al partidului, ca 
in viitoarele șentre agroindustriale 
să fie construite licee cu 12 clase, 
în paralel cu școli profesionale pen
tru mecanizatori și pentru alte pro
fesii specifice satului, cu dez
voltarea celorlalte dotări — cul
turale, de sănătate, de aproviziona
re, de agrement etc. — necesare 
viitoarelor localități cu caracter rural- 
urban care să mențină populația tî- 
nără în comună, să o stabilizeze. De 
fapt, unul din scopurile principale 
ale actualei etape de dezvoltare a 
localităților rurale este tocmai stabi
lizarea populației in comune, in 
viitoarele centre agroindustriale, ceea 
ce demonstrează incă o dată că ac
țiunea .de dezvoltare, de organizare 
și modernizare a localităților rurale 
nu are în vedere nicidecum desfiin
țarea satelor, așa cum perorează 
anumite persoane din străinătate în 
necunoștință de cauză, dar rău inten
ționate, ca să spun numai atît, ci, 
dimpotrivă, ea urmărește dezvoltarea 
și modernizarea lor.

A; Budișteanu : Vorbim de dez
voltarea unor noi centre agroin
dustriale. de comune puternice, de 
sate viabile. Sigur că in acest proces 
de înnoire a satului.românesc, de ri
dicare a lui pe noi trepte de civiliza^ 
ție socialistă, proces de care oricine 
poate să-si dea seama că nu se poate 
realiza peste noapte, că este de du
rată. că necesită rezolvarea a nume
roase probleme, vor fi și unele mici 
așezări fără nici o perspectivă, care 
practic.se vor autodesființa. Pentru 
cei care nu știu — sau nu vor să 
știe — amintesc că In momentul de 
față în județele țării sint nume
roase sate foarte mici. cu o 
populație de pină la 50 de lo
cuitori, oameni în vîrstă care au 
mai rămas acolo și nu au luat dru
mul orașului tocmai datorită vîrstei 
înaintate. Sint așezări care practic, 
în timp, ca urmare a evoluției natu
rale a populației, sint intr-un proces 
continuu de restrîngere a gospodă
riilor. Ce perspective pot avea ase
menea așezări în marea lor majori
tate aflate la 5—6 și chiar 10—12 km 
de centrele de comună, cu case vechi 
cu avansat grad de uzură ? Merită 
să fie luate ele în considerare în 
procesul de modernizare, de dezvol
tare. să se înființeze scoli, cămine 
culturale, magazine comerciale, dis
pensare. să se modernizeze drumuri
le 7 Este evident si la înțelegerea 
oricărui om de bună credință că ase
menea localități nu au nici un viitor.

exemplu, țesutul, cusutul, olăritul 
sint nu numai niște îndeletniciri de 
viitor in asemenea localități, dar și 
suporturile de păstrare a unor tra
diții culturale, folclorice. Pe de altă 
parte, in privință construcțiilor 
prooriu-zise. faptul că se vor rea
liza locuințe cu materiale locale, 
cu forță de muncă locală și în 
care concepția arhitecturală va avea 
predominant, de asemenea, linii
le arhitecturii locale, înseamnă a 
păstra tradiția. Nu, nu se poate spu
ne că va dispărea in vreun fel tra
diția arhitecturii, ci. dimpotrivă, că 
ea va fi valorificată pe un plan 
superior și dintr-un punct de vedere 
chiar salvată, in elemente actuale, 
viabile. Integrate vieții de zi cu zi. 
nu doar păstrate ca elemente de 
muzeu. In ceea ce privește păstrarea 
tradiției spiritualității satului, oare 
aceasta se va păstra prin menținerea 
caselor vechi, dărăpănate, prin ulițe
le Drăfuite. asa cum îsi exprimă unii 
părerea 7 Dimpotrivă, se va păstra și 
dezvolta De o treaptă superioară in 
cadrul școlilor noi. înzestrate cu la
boratoare si cabinete școlare moder
ne. in care copiii învață în limba 
română, in, limba maternă, deci in
clusiv â celor care aparțin naționali
tăților conlocuitoare, in localitățile 
cu o astfel de populație, in cămi
nele culturale elegante, impună
toare care oferă o largă si multi
laterală bază materială desfășurării 
activităților cultural-artistlce. a unor 
manifestări și obiceiuri folclorice 
tradiționale, specifice zonei respec
tive.

A doua parte a dezbaterii va 
fi publicată intr-un număr viitor 
al ziarului.

Dezbatere organizată de
Al. P1NTEA 
Ion MARIN

Noul an de învățămînt politico- 
ideologic se deschide în climatul fer
til in care întregul partid, întregul 
popor transpun in viață ideile, o- 
rientările cuprinse in Tezele pentru 
plenara C.C. al P.C.R. în
demnul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu potrivit căruia 
munca ideologică și politico-leducati- 
vă trebuie să devină „o adevărată 
forță motrice a înaintării întregului 
nostru popor pe calea socialismului 
si comunismului" este generator de 
noi și importante răspunderi atit 
pentru propagandiști, cit și pentru 
cursanți. In îndeplinirea acestor 
răspunderi se impune să fie gene
ralizate experiențele bune din anii 
trecuți. să fie promovate formele și 
modalitățile care și-au verificat deja, 
în activitatea practică, eficiența. Dar 
în . același timp 
trebuie să se țină 
seama că proble
mele noi fac ne
cesare soluții 
noi.

în noul an de 
studiu, preocupă
rile pentru creș
terea eficientei 
formative a in
vățămintului poli
tico-ideologic por
nesc de la cerin
ța, formulată în 
Tezele din apri
lie, ; privind le
garea mai strîn- 
să a întregii ac- 
tjvități de pro
pagandă de pro
blematica nemij
locită a vieții, a dezvoltării societă
ții noastre în etapa actuală.

Ne-am propus să prezentăm, în 
acest cadru, măsurile și acțiunile în
treprinse în județul Prahova pentru 
ca pregătirea propagandiștilor să șe 
desfășoare in cele mai bune condi
ții. l-am solicitat, desigur, in pri
mul rînd pe cei direct implicați, or
ganizatori și participant! la acțiuni
le de pregătire a propagandiștilor, 
să-și’ spună cuvin tul. să argumente
ze in acest cadru opțiunile pentru 
o formă sau alta de pregătire, de 
legare mai strinsă a dezbaterilor din 
cursurile invățămintului politico- 
ideologic de problematica economi
co-socială concretă. Pentru început 
am solicitat opinia directorului Ca
binetului județean Prahova pentru 
activitatea ideologică și politico-edu- 
cativă, tovarășul Vasile Despan.

— în spiritul cerințelor formula
te în Tezele pentru plenara C.C. al 
P.C.R. — ne-a spus interlocutorul 
nostru — am orientat prioritar ac
țiunile care au loc în aoeste zile, în 
pregătirea noului an în învățămîn- 
tul politico-ideologic, în direcția cu
noașterii aprofundate de către pro
pagandiști a programelor speciale a- 
doptate pentru fiecare domeniu de 
activitate, privind modernizarea și 
perfecționarea organizării produc
ției, ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor la export, 
creșterea eficientei întregii activități 
economice. Dacă vrem ca. în cadrul 
diferitelor forme de învățămînt, 
cursanții să aprofundeze aceste pro
bleme, trebuie să ne asigurăm ca, 
înitîi și întâi, ele să fie bine cunos
cute de către propagandiști. Prin

Comuniștii din școli in fața unor mari exigențe
Cind au aflat că vrem să consta

tăm și să consemnăm cum au în
ceput să acționeze organizațiile 
de partid din școli pentru trans
punerea in practică a ideilor și 
sarcinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarca 
rostită la deschiderea noului an de 
învățămint, tovarășii de la Inspecto
ratul școlar al județului Bihor ne-au 
recomandat să vizităm multe, foarte 
multe școli. Cum nu puteam merge 
in toate, ne-am oprit doar in cîteva.

REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂ
TURĂ - PE MĂSURĂ CONDIȚII
LOR CREATE. La inspectoratul 
școlar județean, tovarășa Viorica 
Piscoi — inspectoare generală, mem
bră in biroul comitetului județean 
de partid — ne-a vorbit de rezulta
tele la învățătură ale elevilor biho- 
reni din diferitele forme de școlari
zare. în anul școlar 1987—1988. pro
porția promovațllor a avut limita 
maximă de 98.82 la sută (in invăță- 
mintul primar) și limita minimă de 
87.77 la sută (in invățămintul liceal 
seral). Desigur, situația a fost îmbu
nătățită după examenele de corigen
tă. dar mulțumirea nu poate fi totală, 
îndeosebi la treapta I de liceu (89,25 
la sută). în cuvintarea de la Timi
șoara, din 15 septembrie a.c„ secre
tarul general al partidului, apreciind 
pe bună dreptate că noul an de în- 
vâțămint începe in condiții bune din 
toate punctele de vedere, sublinia 
necesitatea ca rezultatele în învăță- 
mintul de toate gradele să se ridi
ce la nivelul condițiilor create de 
societatea noastră socialistă pentru 
întregul tineret.

Primele acțiuni din noul an școlar 
inițiate de organizațiile de partid și 
conducerile de școli pot constitui un 
bun punct de plecare in acest sens : 
la nivelul județului a avut loc o 
analiză (cu factorii de decizie) a 
principalelor probleme de stringentă 
actualitate privind invățămintul ; 
instruirea cadrelor didactice s-a fă
cut cu simț de răspundere sporit ; 
in fiecare școală au avut loc adunări 
generale de partid care au stabilit, 
pe bază de autoanalize exigente, 
programul de măsuri pentru trimes
trul I și pentru întregul an ; tutu
ror cadrelor didactice li s-a pus la 
dispoziție — ca instrument cotidian 
de lucru — un îndrumar metodic 
(amănunțit și concret) de incorpora
re și aprofundare, in procesul de în
vățămint, la fiecare materie și în 
munca politico-educativă cu elevii, 
a Tezelor din aprilie și a cuvîntăril 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din 15 
septembrie. Rămîne ca în teritoriu 
— in fiecare școală — acești primi 
pași spre îmbunătățirile posibile și 
cerute să fie continuați cit mai ho- 
tărît, pentru ca rezultatele la învă
țătură să fie tot mai ridicate.

Organizațiile de partid din școli 
au și declanșat unele inițiative lo
cale in acest sens : „Zilele școlii" — 
acțiune care, cuprinde și concursuri 
profesionale ; mai multe lecții des
chise, teste de evaluare periodică a 
cunoștințelor ; ore de pregătire la 
matematică și fizică incepute chiar 
din 10 septembrie (la Liceul „Sinte
za"); mutarea lecțiilor in noile cabi
nete pe materii (de Informatică, de 
istorie și științe sociale — la Liceul 
industrial 5; de literatură română — 
la Școala, nr. 4; de istorie și geogra
fie — la Liceul „Sinteza"); programa
rea unui schimb de experiență, la 
nivel județean, privind perfecționa
rea modului de evaluare a cunoștin
țelor elevilor (la Liceul industrial 5). 
împreună cu formele cunoscute de 
stimulare și sprijinire a elevilor la 
învățătură (consultații, vizite la mu
zee și obiective istorice sau social- 

formele de pregătire pe care le-am 
organizat urmărim in același timp 
ridicarea nivelului teoretic al pre
gătirii propagandiștilor.

Cum se reflectă aceste gînduri, re
levate de directorul cabinetului ju
dețean pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă în acțiunile 
concrete organizate in aceste zile ?

în județul Prahova au fost orga
nizate 28 de centre de instruire a 
propagandiștilor în municipiul Plo
iești, in orașele județului și pe plat
formele marilor unități economice. 
Am participat direct la o serie de ac
tivități, am discutat cu activiști care 
s-au ocupat de buna desfășurare a 
pregătirii, cu propagandiștii. S-a e- 
vidențiat preocuparea pentru buna 
pregătire a fiecărei acțiuni, cu pre
cădere a fost reliefată răspunderea 

Noua calitate 
în invățămintul 
politico-ideologic 
PREGĂTIREA PROPAGANDIȘTILOR ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

propagandiștilor de a asigura îmbo
gățirea conținutului dezbaterilor, 
creșterea; eficienței formative a a- 
cestora, stimularea la cursanți a as
pirațiilor de cunoaștere și autoper- 
fecționare, dezvoltarea gindirii lor 
politice și economice.

Un fapt pozitiv este acela că s-a 
pornit de la date concrete, desprinse 
din concluziile colectivelor de con
trol ale comitetului județean de 
partid, care au analizat desfășurarea 
invățămintului politico-ideologic în 
anul anterior. A fost relevată în a- 
cest cadru experiența bună a cursu
rilor de învățămint politico-ideolo
gic organizate în anul trecut, 
cu cadrele din Centrala indus
trială de rafinării și petrochimie 
Brazi, cu membrii de partid de la 
întreprinderea „1 Mai" Ploiești, în
treprinderea „Dorobanțul" Ploiești, 
întreprinderea „Relaxa“-Mizil. în
treprinderea de mecanică fină Si
naia, întreprinderea „Neptun“-Cimpi- 
na. Fabrica de hirtie Bușteni. Sche
la de extracție Băicoi. Activitățile 
organizate — expuneri, mese rotun
de. dezbateri-model, schimburi de 
experiență — au oferit propagandiș
tilor nu numai motive de reflecție, 
ci și o proiecție amplă asupra a 
ceea ce ei înșiși trebuie să facă pen
tru a-și îndeplini în mod exemplar 
mandatul ce le-a fost încredințat.

La instruirea ce s-a desfășurat în 
cadrul Combinatului petrochimic 
Brazi arh remarcat, cu deosebire, 
preocuparea pentru ca fiecare dintre 
cei 250 de propagandiști să înțelea
gă adevărul că o bună pregătire nu 
se poate limita nici la o transfe
rare în bloc a argumentelor intr-un 
plan exclusiv teoretic, dar nici la 

economice, excursii de studii, cercuri 
profesionale etc), asemenea inițiati
ve pot contribui — mai ales în cazul 
generalizării lor — la obținerea unor 
rezultate superioare în prezentul an 
școlar.

PREGĂTIREA PENTRU MUNCA 
SE FACE PRIN MUNCA. Oricine 
intră într-o școală bihoreana iși dă 
seama că integrarea iii practică se 
face aici potrivit unei concepții bine 
conturate și dirijate unitar (bineîn
țeles, în funcție de specificul unită
ții respective). Triada „invățămînt- 
cereetare-producție" este nu doar un 
deziderat, ci o realitate evidentă, cu 
rezultate concrete in pregătirea vii
toarelor generații de oameni ai mun
cii. La Liceul de chimie industrială 
„Sinteza", spre exemplu, tovarășa 
Teodora Panțel — director și se
cretar adjunct cu probleme profesio
nale in biroul organizației de bază 
— ne spunea că cei 1 200 elevi au 
condiții foarte bune („cele mai bune 
din Oradea") pentru activitățile 
practice și de cercetare : laboratoa
re, ateliere-școală. in perspectivă a- 
propiată o stație-pilot chiar in între
prindere. Și fiindcă a venit vorba 
de întreprinderea „Sinteza", ni s-a 
menționat că aceasta se îngrijește 
îndeaproape și permanent de pregă
tirea practică a elevilor : au fost 
create colective mixte de cercetare 
(ingineri-profesori-elevi), organiza
țiile de partid (din școală și din în
treprindere) analizează periodic mo
dul in care se desfășoară activități
le de cercetare și cele practice. Dc 
aceea, absolvenții acestui liceu sint 
recunoscuți pentru temeinicele cunoș
tințe și deprinderi practice cu care 
intră in producție.

Tot in Oradea, la o școală gene
rală de cartier — Școala nr. 12 din 
Ioșia — există o fermă didactico- 
experimentală, care ar merita popu
larizată ca experiență inedită la 
oraș : pe numai 0,5 hectare, elevii 
cultivă intensiv tot felul de legume, 
fructe și plante tehnice, roadele 
muncii lor fiind predate în benefi
ciul unei grădinițe din vecini; direc
torul școlii — Aurel Barnoș — ne 
spune că, din inițiativa biroului 
organizației de bază, fiecare clasă 
are în grijă cite o parcelă cu 
o anumită cultură, iar în timpul 
vacanțelor asigură munca prin ro
tație. Iar la Salonta, Liceul agro
industrial are o fermă didactică 
și de producție (pe 300 ha, dintre 
care 240 arabile, sint cultivate toate 
culturile pretabile in tara noastră ; 
ferma zootehnică, cu peste 200 ca
pete, are toate rasele din zonă) care 
a devenit, și a fost declarată, centru 
metodic pentru toate liceele de profil 
din județ. Directorul liceului — 
Gheorghe Herdean — și secretara 
biroului organizației de bază — Ber
tok Tiinde — ne arătau cu mîndrie 
păminturile lucrate de cei peste 2 300 
de elevi conduși de 90 cadre didac
tice ; în primele rinduri, la muncă și 
la organizarea muncii, aflindu-se cei 
60 de comuniști din liceu. Se înțe
lege că și această experiență de la 
Salonta merită să fie mai larg pre
luată acolo unde sint posibilități.

FIECARE ȘCOALA — O CITADE
LA A EDUCAȚIEI REVOLUȚIONA
RE. Ne vorbește tovarășa Florica 
Chifor — secretară de partid la Liceul 
industrial 5 : „în actualul an școlar, 
pornind de la o autoanaliză respon
sabilă. ne-am propus să ne perfsc- 
tionăm întreaga activitate, în lumina 
Tezelor din aprilie și a cuvîn- 
tării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
noului an școlar. O dată cu continua 
ridicare a calității invățămintului. 

preluarea întocmai a problemelor 
practice nroprii ședințelor de pro
ducție. Măsura ideală pentru îm
binarea acestor două planuri o pot 
da de fiecare dată numai cunoaș
terea și stăoinlrea. temeinică atit a 
tezelor teoretice ale partidului nos
tru. cit și a problemelor practice cu 
care se confruntă activitatea colec
tivelor.

— Experiența a dovedit — ne-a 
spus Alexandru Bănică, secretarul 
comitetului de partid din combinat 
— că se'ecționarea în această mun
că politică de mare răspundere a 
unor cadre de conducere, a celor mal 
buni comuniști asigură, pe lingă o 
bună pregătire teoretică, o la fel de 
bună cunoaștere a problemelor pro
ducției. o legătură permanentă cu 
preocupările de muncă și de viață 

ale cursanților. 
Autoritatea mo
rală și profesio
nală a propagan
distului este pro
bată astfel și prin 
capacitatea sa de 
a fi un partener 
competent de dez
batere.

Am putut să 
ne convingem, 
participind la in
struirea propa
gandiștilor, că ex
punerile, dezba
terile metodice, 
schimburile de ex
periență au fost 
în așa fel gîndi- 
te îneît propa
gandiștii să fie 

stimulați către un dialog viu, au
tentic, care să asigure trece
rea de la simpla memorizare sau 
reproducere de texte din bibliogra
fia unei teme la însușirea efectivă 
a semnificațiilor lor politice și eco- 
nomico-sociale.

Desigur, cu aceste acțiuni nu se 
încheie — și nu trebuie să se în
cheie — pregătirea propagandiștilor. 
Acțiunile de pregătire continuă și, în 
acest sens, cabinetul județean pen
tru activitatea ideologică și politico- 
educativă și-a asumat sarcina de a 
asigura amenajarea, dotarea și creș
terea funcționalității punctelor de 
documentare din unitățile economi- 
co-sociale, de a elabora, in sprijinul 
propagandiștilor și cursanților. pla
nuri tematice, consultații, bibliogra
fii pentru temele supuse dezbaterii.

Totodată, vor fi organizate, în ace
lași scop, un număr sporit de acti
vități practice. Este vorba de con
sfătuiri metodice, schimburi de ex
periență, simpozioane, întâlniri cu 
cadre de conducere din economie și 
alte acțiuni menite să contribuie la 
aprofundarea tematicii de studiu de 
la invățămintul politico-ideologic. 
Finalitatea acestor forme de pregă
tire politică este aceea de a dezvolta 
gîndirea politică și economică a pro
pagandiștilor și cursanților, de a for
mă nu numai o bogată cultură po
litică, dar și, in măsură mereu mai 
mare, capacitatea de a soluționa 
problemele pe care le pune activi
tatea practică, de a mobiliza la ac
țiune hotărîtă pentru a asigura bu
nul mers al activității în fiecare do
meniu.

Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii"

sintem preocupați să îmbunătățim 
simțitor activitatea politico-ideolo- 
gică. astfel incit să facem și din 
școala noastră — așa cum cere secre
tarul general al partidului — un pu
ternic centru, o „citadelă a educației 
și formării tinerei generații a con
structorilor de mîine ai socialismu
lui și comunismului". Fapte demne 
de menționat atestă că la acest li
ceu organizația de partid a pornit cu 
seriozitate pe această cale. Printre 
altele, fiecare membru al biroului 
organizației de bază a primit sar
cina de a se ocupa direct și de in
vățămintul politico-ideologic; propa
ganda vizuală a fost împrospătată in 
lumina actualității acestui an școlar; 
s-au pus bazele unui schimb de ex
periență — la nivelul catedrelor — 
privind integrarea documentelor de 
partid în lecții și ridicarea potenția
lului educativ-formativ al predării 
la diferite specialități; s-a reluat, 
mai intens, conlucrarea cu filiala 
Arhivelor Statului (pentru ilustrarea 
cu documente a lecțiilor de istoria 
patriei); se întreprind activități ex
trapolare menite să cultive- senti
mentele de frăție și să lege prietenii 
trainice între elevii români și cole
gii lor români de naționalitate ma
ghiară.

ORGANIZAȚIILE DE PARTID — 
MAI ACTIVE, MAI CONSECVENTE 
IN APLICAREA PROPRIILOR HO- 
TARlRI. în finalul acestei investi
gații ne-am interesat ce întreprinde 
Comitetul municipal de partid Ora
dea pentru a sprijini și controla ac
tivitatea organizațiilor de partid din 
școli. în primul rînd se cuvine să 
amintim că în general sint or
ganizate instruiri diferențiate ; ast
fel, activul de partid din școli parti
cipă periodic (la început de an .ca
lendaristic. la început de an școlar, 
după anumite evenimente politice 
deosebite) la transmiterea de sarcini 
și la instruiri cu privire la activita
tea specifică in rindul elevilor. Unii 
secretari de organizații de bază di 
școli sint chemați periodic în fața 
biroului comitetului municipal de 
partid să prezinte rapoarte de acti
vitate ; de pildă, secretara de partid 
de la Liceul industrial nr. 5 a rapor
tat despre modul in care se ocupă 
organizația de bază respectivă de 
educația materialist-dialectică a 
elevilor („Am beneficiat, cu 'această 
ocazie, de un foarte util schimb de 
păreri" — avea să ne mărturisească). 
Altădată, comitetul municipal dc 
partid a inițiat un schimb de expe
riență privind propaganda vizuală din 
școli.

Asemenea acțiuni sint prevăzute și 
în planul de muncă al comitetului 
municipal de partid pentru perioada 
octombrie-decembrie a.c. Avind în 
vedere experiența altor județe (și 
cerințele formulate de unii activiști 
cu care am discutat în acest sens), 
avansăm și ideea organizării unor 
consfătuiri speciale de lucru cu se
cretarii de partid din școli, pentru 
schimb de experiență pe specificul 
muncii organizatorice ; poate chiar 
la nivel județean — separat cu secre
tarii de partid de la școlile din orașe 
și separat cu cei din mediul 
rural. După cum realitatea impune ca 
birourile organizațiilor de partid din 
unitățile de învățămint să se ocupe 
mai îndeaproape de îndrumarea și 
sprijinirea organizațiilor U.T.C., tot 
așa de insistent cum se ocupă — 
unde este cazul — de organizația de 
pionieri.

Gheorqhe MITRO1 
Ioan LAZA

y„Scînteiicorespondentul

practic.se
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc in modul cel mai cordial pentru felicitările si bunele urări 
pe cane mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele 
de naștere, cit și pentru urările de pace și progres transmise poporului 
lsraelian.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Cronica zilei

ZIUA PETROLISTULUI Din țările socialiste

Vineri. 7 octombrie, a fost orga
nizată o vizită de documentare în 
județul Argeș pentru șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Cu acest prilej, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Argeș, Gheorghe 
Catană. a prezentat șefilor misiuni
lor diplomatice aspecte ale dezvol
tării economico-sociale a județului, 
ale organizării și modernizării loca
lităților rurale și urbane, precum și 
principalele coordonate ale evoluției 
sale in actualul cincinal. Au fost 
vizitate unități importante din 
ramuri de bază ale economiei ju
dețului și a țării, care au permis 
participanților cunoașterea posibili
tăților largi pe care le oferă Romă-, 
nia. economia sa, pentru intensifi
carea colaborării și cooperării cu 
toate statele lumii, lărgirii și di

tv
11.30 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan
12.30 Viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 SUB SEMNUL PRIETENIEI, COLA

BORĂRII ȘI PĂCII. VIZITA OFI
CIALA DE PRIETENIE A TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
ÎMPREUNA CU TOVARAȘA 
ELENA CEAUȘESCU, IN UNIU
NEA SOVIETICA

TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI - 1988

Prestigioasă manifestare 
economică internațională
© In perioada 12—22 octombrie, la București se va des

fășura a XlV-a ediție a T.I.B.
© Țara noastră va fi reprezentată de 700 de întreprinderi 

de comerț exterior, centrale industriale, întreprinderi 
producătoare și institute de cercetări

© La actuala ediție a tirgului, 30 de țări vor expune in 
cadrul unor pavilioane naționale, la care se vor adăuga 
numeroase firme individuale

Ajuns la cea de-a XlV-a edi
ție. Tîrgul internațional Bucu
rești — T.I.B. * *88  — se va desfășura 
în acest an în perioada 12—22 oc
tombrie in complexul expozițional 
din Piața Scinteii. Devenită o ma
nifestare economică internațională 
tradițională, tot mai prestigioasă de 
la un ah la altul, actuala’ediție a 
tirgului constituie un nou prilej de 
prezentarea potențialului economic 
al tării noastre, de dezvoltare a 
relațiilor economice de colaborare 
cu celelalte state ale lumii, fără 
deosebire de orinduțre socială, in 
spiritul principiilor afirmate în re
petate rinduri de conducătorul 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceausescu, referi
toare la respectarea egalității, in
dependentei si suveranității na
ționale. neamestecului în treburi
le interne si avantajului reciproc.

0 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 10 ; Bădăranii
— 14,30 ; Titanic vals — 19 ; (sala 
Amfiteatru) : Drumul singurAtâții — 
18 ; (sala Atelier) : Pe Ia ceasul cinci 
spre seară... — 18.
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concertul 
Orchestrei de cameră a medicilor. 
Dirijor : dr. Ermil Nichifor — 11 ; 
Recital de chitară Walter Abt (R.F.G.)
— 18 ; (sala Studio) : Recital vocal- 
instrumental. Maria Simion — flaut, 
soprană. Colaborează : Nicolae Ma
xim — flaut, Lucica Nicolae —* pian, 
Stana Bunea — harpă, Ion Nedelciu
— clarinet, Vasile Macovei — fagot, 
Mariana Raiciu — corn englez, Ro
bert Dumitrescu — violoncel, Viorica 
Ciurilă — percuție, Alexandru Ma
tei — percuție, Ariadna Zăgrean ■— 
pian, Maria Nistor — dirijor, Car
men Petra-Basacopol, Felicia Don- 
ceanu — 17.
• Opera Română (13 18 57) : Cosette 
(avanpremieră) — XI ; Freischiltz
— 18.
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30 ; 
O noapte la Veneția — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulândra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 18 : (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cîinele grădinaru
lui — 10,30 ; A treia țeapă —- 18. 

Urmind să se desfășoare sub de
viza „COMERȚ—COOPERARE— 
DEZVOLTARE—PACE", ediția din 
acest an a tirgului va oferi o ima
gine de ansamblu, cuprinzătoare a 
progreselor înregistrate in dezvol
tarea economiei naționale, ilustrate 
prin exponatele prezentate, prin 
oferta de export a tării noastre, 
ceea ce constituie o bază sigură, 
favorabilă pentru încheierea unor 
contracte si tranzacții rodnice, 
pentru stimularea schimburilor co
merciale. Dună cum ne-a precizat 
tovarășul Octavian Moarcăș, di
rectorul general al întreprinderii 
de tîrguri. expoziții si publicitate 
pentru comerț exterior. în acest 
an vor participa la tîrg peste 700 
de centrale industriale. întreprin
deri producătoare, institute de cer
cetare șl întreprinderi de comerț 
exterior românești, care vor ex
pune ne o suprafață de 27 212 mo 
in pavilioane si 31 800 mp pe plat
forme in aer liber o mare va
rietate de produse de înalt nivel 
tehnic si calitativ. Totodată.’ și la 
actuala ediție a t'rgului va fi 
deschis SALONUL INTERNATIO
NAL AL CHIMIEI, in cadrul căruia 
unităt'le din industria chimică si 
petrochimică românească vor fi 
larg reprezentate. alături de firme 
străine din acest domeniu.

Oferta românească la actuala
care cuprinde o 
de produse din 
industriale,. re
misurilor luate 
partidului. sub

ediție a tirgului. 
mare diversitate 
toate ramurile 
f'ectă eficienta 
de conducerea

teatre 

versificării schimburilor sale Comer
ciale.

în numele șefilor misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
ambasadorul Argentinei. Enrique F. 
Lupiz, a adresat mulțumiri pentru 
vizita în această zonă a țării, bo
gată în tradiții istorice, ce a cu
noscut în ultimii ani o importantă 
dezvoltare economico-socială.

Au luat parte tovarășul Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale.

La încheierea vizitei a fost Oferit 
un dejun.

★
La Centrul de cultură și creație 

„Cintarea României" ăl- sindicatelor 
din Oradea 6-a deschis expozi
ția itinerantă „U.R.S.S. '— țara tu
rismului, țara prietenilor".

(Agerpres)

19.45 Cintarea României • Omagiul 
târli conducătorului iubit. Emi
siune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al ju
dețului Argeș

20.45 Film artistic. „VIntul sudului**  
22,05 Telejurnal

Luni, 10 octombrie 1988
20,00 Telejurnal
20,25 Agricultura — programe priori- 

tare
20,45 Cetățile chimiei. Producție a stu

dioului de film TV. Documentar 
(color)

21,05 Tezaur folcloric (color) 
2’.35 occident ’88. Documentar
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru mo
dernizarea structurilor si capacită
ților de producție, pentru dezvol
tarea intensivă, calitativ superioa
ră a economiei naționale, ceea ce 
asigură participarea activă, tot 
mai largă a .întreprinderilor și 
centralelor la Realizarea producției 
de export si extinderea schimburi
lor internaționale de valori mate
riale. Astfel, printre altele, vor 
fi prezentate mașina de rectificat 
RIX 20 P 130, centrul de prelucra
re CPFC-4CNC. mașina de alezat 
și frezat AF 125-3 NC. strungul 
frontal cu doi arbori principali, 
cu comandă numerică computeri
zată. microcalculatorul C-119-St 
pentru medii grele si o gamă largă 
de echipamente periferice, aparatul 
pentru efectuarea măsurătorilor în 
infraroșu in turnătorii, roboți in
dustriali si celule de fabri
cație robotizate, robotul de con
trol CORAL-SAADI 1 000 pentru 
mecanică fină, sistemele de copie
re în 2 si 3 coordonate SCD, apa
rate electronice de măsură și 
control și altele.

Cunoscută in lume ca o țară 
mare producătoare si exportatoare 
de utilaj de foraj, extracție și 
cercetare. România a dezvoltat și 
dezvoltă in continuare această 
ramură industrială prin adoptarea 
celor mai noi soluții tehnice, prin 
reproiectarea st modernizarea pro
duselor. La această ediție a T.I.B., 
paleta utilajelor din acest do
meniu include instalații de forai, 
prevenitoare de erupție, sape de 
forai, instalații de extracție etc.

Din sectorul transporturilor, spe
cialiștii și publicul larg vor face 
cunoștință cu autocamioanele și 
autobasculantele de diverse capaci
tăți. autovehiculele speciale, auto
turismele de oraș Dacia 1320 și 
Oltcit. autoturismele de teren ARO, 
precum și elicopterele, planoarele, 
motoplanoarele. avioanele, locomo
tivele. vagoanele de călători și va
goanele de mărfuri.

Datorită prestigiului cîstigat de-a 
lungul celorlalte ediții desfășurate 
pină in prezent, la T.I.B. '88 și-au 
Anunțat participarea un număr spo
rit de țări si firme străine. Un 
număr de 30 de țări, respectiv 
Albania. Australia. Austria. Belgia, 
Bulgaria. Canada. Cehoslovacia, 
Chile. Cuba. Egipt, R. D. Germa
nă, R. F. Germania. India, Irak. Is

• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 10,30 ; Ivona, principesa Burguri*  
diei — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ano*  
nimtil venețian —- m ; Bătrina și ho
țul — 19.30.
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18 ; (sala Studio) : Dansul 
morții — 16,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 11 ; Re
gele Lear — 18 ; (sala Giulești, 
18 04 85) : Visul unei nopți de iarnă
— 18.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână44 (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
11 ; Cîntă, cioclrlie — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (21 33 41, 
la Teatrul de comedie) : Cum se cu
ceresc femeile — 19.
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30.
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 10 ; 15,30 ; 10.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-All — h.

cinema
• Nelu : STUDIO (59 53 15) — 10;
12.15: 14,30; 16,45; 19, LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

Sărbătorim in a- 
ceastă duminică de 
octombrie „Ziua pe
trolistului", zi in care 
poporul nostru cin
stește munca plină de 
dăruire a celor care 
scot din adîncuri „au
rul negrul, produs de 
o însemnătate excep
țională pentru conti
nua dezvoltare a eco
nomiei românești.. A- 
lături de sondori, o- 
magiem astăzi pe toți 
cei care cercetează 
subsolul, forează si 
scbt la iveală ți
țeiul și gazele na
turale, materii pri
me de bază pentru 
numeroase ramuri ale 
economiei. Pe tot par
cursul anului, zi și 
noapte, pe arșiță, pe 
vint, pe ploaie și nin
soare, petroliștii sini 
permanent la datorie, 
la. gura sondelor, pen
tru a-și îndeplini an
gajamentele asumate 
de a da țării cit mai 
mult țiței.

Extracția petrolului 
in țara noastră are o 
îndelungată tradiție, 
de zeci și sute de 
ani. Dar niciodată a- 
ceastă ramură nu a 
cunoscut o dezvoltare 
atit de impetuoasă ga 
in anii socialismului, 
cu deosebire in pe
rioada de după Con
gresul al IX-lea al 
partidului. Practic, în 
această perioadă in
dustria petrolului a 
beneficiat de impor
tante investiții, pu- 
nindu-se in valoare 
noi și noi zăcăminte, 
creindu-se noi schele 
de foraj și extracție 
in diferite zone ale 
țării, dotate cu insta
lații și utilaje româ

nești de înaltă pro
ductivitate. Benefici
ind de această zestre 
tehnică modernă,, aplț- 
cincl in practică 
orientările și indi
cațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe
troliștii țării au reușit 
să obțină in perioada 
care a trecut din ă- 
Cest an o serie de re
zultate importanțe 
pentru sporirea . pro
ducției de hidrocar
buri.

Astăzi, de ziua lor, 
cu prilejul trecerii in 
revistă a succeselor și 
împlinirilor, petroliștii 
țării au datoria pa
triotică de a analiza 
cu exigentă și răspun
dere modul cum. se 
realizează sarcinile de 
plan pe acest an. cum 
se traduc in fapte in
dicațiile secretarului 
general al partidului 
formulate la recenta 
ședință a Comitetului 
Politic Executiv al 
C.C.. al P.C.R. In a- 
cest spirit, cu exigen
ță, oamenii muncii 
din industria petrolu
lui au obligația să ac
ționeze cu fermitate 
pentru intensificarea 
ritmului de extracție, 
pentru promovarea cu 
mai multă hotărire a 
tehnologiilor noi, de 
mare randament, pen
tru creșterea factoru
lui de recuperare.

O sarcină mereu ac
tuală pentru toate co
lectivele de petroliști 
o constituie folosirea 
cu maximă eficiență a 
întregului parc de 
sonde. Țara are nevo
ie de cantități sporite 
de țiței. Iar pentru 
aceasta nu trebuie 
precupețit nici un

rael. . Italia, Iugoslavia. Japonia, 
Libia. Norvegia. Pakistan. Polonia, 
Spania. Suedia. Statele Unite ale 
Arhericii. Tunisia. Turcia. Ungaria, 
Uniiihea Sovietică și Zair. își vor 
prezenta oferta in cadrul unor 
pavilioane naționale.

în afara firmelor reunite in ca
drul participărilor oficiale, la 
T.I.B. ’88 iau parte o serie de fir
me individuale din Austria. Belgia, 
Cipru, Danemarca, Elveția. R. F. 
Germania. Grecia. Italia. Japonia, 
Liechtenstein. Marea Britanie. O- 
landa. Portugalia și Statele Unite 
ale Amerioii. Dintre acestea, multe 
sint prezențe tradiționale la T.I.B., 
altele își etalează produsele pentru 
prima oară la București.

Faptul că TÎRGUL INTERNA
TIONAL BUCUREȘTI își păstrează 
de la un an la altul expozanții tra
diționali. atrăgind totodată la fie
care ediție și alti participant!, de
monstrează prestigiul crescut al 
acestei manifestări in rindul oame
nilor de afaceri din întreaga lume.

Activitatea comercială in cadrul 
tirgului a fost pregătită din timp, 
pe baza unui program detaliat, 
elaborat cu sprijinul Camerei de 
Comerț și Industrie a Republicii 
Socialiste România, și va cuprin
de. printre altele, conferințe teh
nice. simpozioane si alte manifes
tări de acest gen. care vor oferi 
participanților un cadru optim de 
desfășurare a negocierilor, schim
burilor de idei și informații de 
specialitate. încheierii de contrac
te. Se poate spune, așadar, că 
actuala ediție a Tirgului interna
țional București întrunește toaie 
condițiile pentru dezvoltarea schim
burilor comerciale reciproc avan
tajoase și extinderea cooperării in 
producție.

Ion TEODOR

0 Agentul straniu : GRI VITA
(17 08 58) — 9: 11.30; 14; 16.30: 19.
FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11,30; 14; 
16,30*.  19
0 Păstrează-mă doar pentru ttne : 
COTROCENI (49 48 48) — 13; 17; 19 
0 Artista, dolarii șî ardelenii : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13: 15:
17; 19
• Răzbunarea haiducilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Totul pentru fotbal s VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
0 Novăceștii ; POPULAR (35 15 17) — 
15, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13
• Să-ți vorbesc despre mine : 
POPULAR — 17: 19
• Pruncul, petrolul și ardelenii 1 
COSMOS -7 15: 17; 19
0 în fiecare zi mi-e dor de tine ;
MUNCA (21 50 97) — 15; 17: 19
0 Ultima întîlnire : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15 
0 Omul de pe bulevardul Capucini
lor : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 
17; 19
0 Noile povești ale Șeherezadei :
FERENTARI (80 49 85) — 15; 18
0 Jocul coincidențelor : ARTA
(213186) —9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
0 Jandarmul și jandarmerițele : 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Locuri In inimă : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
0 Gheața verde : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20 

efort. Tradiția înde
lungată a 1 activității 
in acest domeniu, is
cusința specialiștilor și 
sondorilor, dotarea 
tehnică modernă, com
plexă trebuie puse in 
valoare ceas de ceas, 
zi de zi, urmirin- 
du-se ca din adîncuri 
să fie adus la supra
față cit, mai mult ți
ței. Cu alte cuvinte, 
in perioada care a mai 
rămas din acest an, 
hotărâtoare sint price
perea și experiența, 
profesionalismul fie
cărui lucrător din in
dustria petrolului, care 
are datoria să mun
cească cu abnega
ție și dăruire pentru 
îndeplinirea pianului, 
pentru'. recuperarea 
restanțelor. pentru 
creșterea, in acest an, 
mai puternică a bazei 
energetice și de mate
rii prime a țării.

Astăzi,, de ziua lor, 
întregul nostru popor 
adresează petroliști
lor urarea de a obține 
succese tot mai mari 
in activitatea consa
crată dezvoltării bazei 
energetice și de mate
rii prime a țării, cu 
credința că vOr munci 
fără odihnă,, cu dărui
re și abnegație pentru 
creșterea ritmului , ta 
extracția de țiței, pen
tru îndeplinirea in 
cele mai bune condi
ții a sarcinilor de plan 
pe trimestrul IV și pe 
întregul an, aducîn- 
du-și pe această cale 
contribuția la progre
sul necontenit al 
României socialiste.

Gheorqhe 
IONÎTĂ

BULETIN RUTSER
Informații și recomandări 

de la Inspectoratul 
General al Miliției — 

Direcția circulație
Starea tehnică 

a autovehiculelor
Varietatea condițiilor meteorutiere 

Si solicitările mai, mari la care sint 
supuse toate ansamblurile autovehi
culelor în preajma sezonului rece im
pun, pe lingă o permanentă adap
tare a manierei de conducere a aces
tora la împrejurările concrete ale tra
ficului, și verificarea mai exigentă a 
bunei funcționări a principalelor me
canisme și sisteme ce concură la si
guranța deplasărilor. Se va acorda 
atenție sporită sistemului de ilumi
nare și semnalizare, stării de uzură 
a anvelopelor și instalației de deza- 
burire-climatizare, acestea condițio- 
nind, pe timp nefavorabil, securita
tea călătoriilor.

Imprudența conducătorului autotu
rismului l-HD-2188, care a .circulat 
in„ orașul Hațeg avind cauciucurile 
uzate mult peste limita admisă, sau 
a celui care circula cu autoturismul 
3-AR-6 245, avind firave defecțiuni la 
'mecanismul de diifecție, ar fi p’fitut 
genera grave evenimente rutiere.

Reglajele șl micile remedieri ne
cesare, niai ales acum.’cmd pășim in 
sezonul rece, trebuie efectuate cit mai 
curmd posibil, incluzind și detaliile 
aparent lipsite de relevanță, dar care, 
neglijate, pot atrage mari neajunsuri. 
Așa, de pildă, presiunea în pneuri 
care, dacă este necorespunzătoare, 
poate genera deraparea la efectua
rea virajelor ori la acționările mai 
bruște ale sistemului de fririare, în 
condițiile unui ■ carosabil avind ade
rență redusă. Factorii de răspundere 
din unitățile deținătoare de parc 
auto trebuie să-și sporească efortu
rile pentru ca autovehiculele să ple
ce in curse intr-o perfectă stare 
tehnică.

Faptul că un autovehicul aparți- 
nind Întreprinderii „Avicola" Timi
șoara a ieșit pe poarta unității avind 
grave defecțiuni la sistemul . de fri- 
nare al remorcii a avut urmări ne
dorite. Pe raza localității Ohaba, ju
dețul Hunedoara, o încercare de fri- 
nare bruscă la apariția unui obsta
col neașteptat, pe fondul neadapfârii 
vitezei de către omul de la volan, a 
determinat derăparea violentă, ur
mată de întoarcerea în loc a auto
vehiculului și ieșirea sa pe acosta
mentul drumului, unde a accidentat 
grav o persoană care ulterior a de
cedat.

Se cere o preocupare sporită și 
pentru menținerea carată a geamu
rilor autovehiculelor, pentru funcțio
narea corespunzătoare a ștergătoare- 
lor și instalației de spălare a par
brizului, înlocuirea la timp a becu
rilor arse și alte amănunte deloc 
lipsite de importanță in asigurarea 
unei cit mai bune vizibilități.

Adaptarea vitezei
Imperativul asigurării perfectei 

stabilități a autovehiculelor In mers, 
chiar și in condiții meteo rutiere ne
favorabile, reclamă din partea celor 
de la volan o manieră de pilotaj 
preventivă, concretizată, mai ales, 
in corelarea permanentă a vitezei 
autovehiculelor cu starea drumului, 
gradul de vizibilitate, repartizarea 
încărcăturii și specificul circulației 
m zona, respectivă. Pe șosele ude. 
la viteze de deplasare neadecvate, 
autovehiculele pot derapa cu ușurin
ță. Mai ales automobiliștii începă
tori. care nu s-au confruntat încă 
cu rigorile deplasărilor din sezonul 
rece, riscă erori de pilotaj și,. de 
aceea, ei trebuie să acorde o deo
sebită atenție efectuării manevrelor, 
controlului vitezei de deplasare, 
menținind o distanță mai mare în
tre autovehicule în timpul mersului 
și evitînd bruscarea comenzilor ma
șinii pentru a nu risca deraparea. 
Și automobiliștii mai experimentați 
se expun unor riscuri considerabile, 
dacă pe timp nefavorabil nu înțeleg 
să-și remanieze stilul de pilotaj, po
trivit noilor condiții.

Imprudența celui care a condus 
autospeciala 31-HD-140 cu 107 km/ 
oră într-o curbă, la ieșirea dintr-o 
localitate rurală, ar fi putut avea 
grave consecințe • atit pentru cel în 
cauză, cit și pentru pasageri. Ten
tației de a apăsa excesiv pedala de 
accelerație trebuie să i se opună pru
dența omului de la volan, conștiința 
uriașei responsabilități față de viața 
Si sănătatea proprie și ale celor din 
jur.

Noi profiluri arhitectonice la Phenian
Cupola de sticlă și oțel a făcut o 

rotație completă in 50 de minute. 
De aici, din cofetăria mișcătoare 
de la etajul 46 al hotelului inter
național „Koryo", am văzut, ca pe 
un gigant ecran panoramic, cartier 
rele, marile bulevarde, edificiile 
impunătoare, centura de suburbii- 

. satelit "și, departe, ne geana ori
zontului, o a doua centură a orașu
lui. numită „centura verde", alcă
tuită' din fermele cooperatiste ale 
industriei fără fum — agricultura 
Intensivă.

Priveliștea încintătoare -ne în
deamnă să rememorăm multitudi
nea de date relevate în cursul unei 
interesante 'discuții, nurtâte cu Ce 
Dăk Sun. președintele comitetului 
special de construcții din cadrul 
Comitetului de conducere adminis
trativă și economică al caDitalei 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

„Deși orașul are o vechime de 
peste un mileniu si jumătate. Is
toria construirii noului Phenian 
numără doar 35 de ani. De fapt, 
începutul a fost în 1946, imediat 
după eliberare, cînd cetățenii, avln- 
du-1 în mijlocul lor pe tovarășul 
Kim Ir Sen, au săpat cu cazmaua 
primele lucrări de amenajare a 
malurilor rîului Bo Tong, care ur
gisea localitatea cu frecvente inun
dații. Pină atunci Phenianul fuse
se un oraș comercial, cu o popu
lație de 400 mii de locuitori, cu clă
diri modeste, avînd unul sau 
maximum două1 etaje. A venit insă 
anul 1950 cu urgia războiului. Din 
cerul „Țării dimineților liniștite", 
timp de peste o mie de zile a 
plouat cu... trotil. Phenianul a fost 
tocat pur și simplu in fărime de 
moloz de 428 000 de bombe. Deci, 
o bombă pentru fiecare locuitor ! 
Peisaj sinistru, fără un zid în pi
cioare. în 1953 am luat totu1 de la 
capăt. Am început reconstrucția 
capitalei pornind literalmente de la 
zero..."

O-e.șul de azi, ca și intarinea 
nouă a întregii țări constituie o 
elocventă materializare a politicii 
Partidului. Muncii din Coreea — de 
la a cărui întemeiere se împlinesc 
in aceste zile 43 de ani — care ă 
desfășurat, sub conducerea to
varășului Kim Ir Sen. o intensă 
activitate consacrată făuririi unei 
vieți noi pentru cei ce muncesc.

Zile in șir am străbătut orașul 
în lung și-n lat. Am bătut cu pa
sul laturile unui „T“ format din 
estuarul fluviului De Dong Kang 
și ultimii kilometri ai afluentului 
său. Bo Tong. pe malurile cărora 
a crescut o splendidă așezare, ridi
cată din propria-i cenușă. Nu. nu-i 
o figură de stil, ci o realitate im
presionantă. clădită cu inteligența 
și harul proiectantului, cu rivna și 
sudoarea zidarului.

„Pină în 1960 am ridicat construc
ții mici. cu 1—4 etaje, putem spu
ne provizorii (azi aproape au dis
părut. în locul lor ridicindu-se clă
dirile moderne ce se văd la tot pa
sul). Atunci au venit oamenii, a- 
tunci s-a stabilizat viața în oraș. în 
următorul deceniu am construit 
spitale, scoli, un teatru, cinemato
grafe, alte edificii publice. în ariiț 
T0 activitatea edilitară s-a actiyat 
mai mult, concentrîndu-ne forțele 

i 'pe realizarea unor construcții' 'de 
referință, inchegînd rețeaua mari

Condiții bune de odihnă și tratament 
ia Eforie-Nord și Mangalia

Hotelul balnear „Mangalia"

Există stațiuni unde tratamentul 
afecțiunilor reumatismale nu ărq 
sezon. Eforie-Nord și Mangalia se 
situează printre acestea.

Cu bazele de tratament incorpo
rate in hotelurile de cură, cele două 
stațiuni asigură in acest sezon con
diții deosebit e pentru odihnă și tra
tament eficace cu factori naturali 
de cură. Litoralul este un com
plex balnear modern ; stațiunile au 
cabinete specializate unde se fac a- 
plicații cu nămol cald, bazine cu 
apă sărată pentru kinetoterapie. 
posibilități pentru electroterapie, 
saună, băi de plante, săli de gim
nastică medicală.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 octombrie, ora 20 — 13 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea se va 
încălzi treptat șl va fi predominant 
frumoasă. Cerul va ti variabil, mal 
mult senin In sud-estul țării. In regiu

lor bulevarde, din noile și moder
nele cartiere. Suprafața locuibilă 
a crescut in acest timp de la 6 la 
12 mp pe locuitor. Aceasta, subli
niez, în condițiile creșterii popu
lației de 5 ori, azi capțtala ăvînd 
2 milioane locuitori. In orășelele- 
satelit. am construit uzine, institute 
de cercetare științifică, instituții 
social-culturale. precum și mari 
ansambluri de locuințe. evitind 
aglomerarea centrului capitalei. 
Pentru a face un oraș cit mai fru
mos. cu un microclimat sănătos, 
am pus in valoare condițiile natu
rale ale colinelor și am realizat 
spații verzi pe 5 mii hectare. Ceea 
oe înseamnă 48 mp la un locuitor 
din zona centrală. De altfel, apli
căm ferm un principiu : dacă tăiem 
un pom, obligatoriu plantăm alti 
zece !**

Intr-adevăr, capitala R.P.D. Co
reene crește intr-un ritm impresio
nant, și aceasta se vede pretutindeni 
— pe impozantele bulevatde Cibli- 
ma, Claris Kvong. Mun Su. Buk Se, 
din cartierele Mangyongde, Moran

însemnări
din R. P. D. Coreeană

Bong sau Pion Ciăn. Pe noua ar
teră Kyong Boc (Bulevardul Re
construcției) au fost construite un 
palat al pionierilor. 9 săli de sport.
5 hoteluri internaționale. Pe fluviul 
De Dong se finalizează două noi 
poduri. Iar pe insulele Ling La Do 
și Liang Kak Do au prins contur 
două stadioane, unul cu 150 mii de 
locuri și altul cu 100 de mii.

Âm admirat orașul cu impună
toarele lui edificii — Palatul con
greselor, Palatul culturii poporu
lui, Muzeul victoriei. Palatul copi
ilor, Teatrul cel mare. Palatul 
sporturilor. Teatrul de artă. Monu
mentul Ciu Ce, Arcul de triumf. 
Marele palat de studiu al poporu
lui,. Maternitatea etc. Edificii mo
numentale. cu un stil arhitectonic 
elegant, modern, îmbinat cu ele
mente tradiționale. Pentru a ilustra 
grandoarea unor astfel de realizări 
edilitare, să prezentăm, in citeva 
notații, Marele palat de studiu al 
poporului. Suprafața construcției : 
100 mii mp. adică 10 hectare I ; 
600 săli și alte Încăperi ; 30 milioa
ne de volume : biblioteci speciali
zate pe domenii ; sălile de studiu 
și lectură au 5 mii de scaune ; scări 
rulante. Această uriașă construcție, 
cu pavimente mozaicate sau din 
marmură, cu holuri spațioase lumi
nate de superbe candelabre de 
cristal, a fost ridicată in numai un 
an și 9 luni ! „Este: o adevărată 
universitate fără frecventă a po
porului, ne spune tinăra Ce He 
Lyong. conferențiar la Institutul 
de limbi străine, membră in con
ducerea palatului. Vin și studiază 
aici sau prin corespondentă zeci de 
mii de oameni cu vîrste intre 17 și 
70 de ani. Avem cursuri intensive 
de limbi străine cu durată rie 3 și
6 luni, profesori din diverse do- 
metiiii ale științei și ctflturii dau 
consultații, dotările sint moderne, 
cu instalații audio și video. Șl totul 
este gratuit".

Phenian : o metropolă cu un me-

Tn Eforie-Nord și Mangalia ca
zarea este asigurată in hoteluri cu 
utt ridicat grad ue confort, iar 
masa se servește la restaurante a- 
pitobiăte de bazele de tratament. 
La recOțnandarfeă medicului există 
posibilități de asigurare a unor me
niuri dietetice.

Din cele două stațiuni se pot face 
excursii la obiective turistice renu
mite si muzee, vizionări de specta
cole.

Agențiile oficiilor județene de tu
rism. ale I.T.H.R. București și co
mitetele sindicatelor din întreprin
deri pun la dispoziție bilete pentru 
tratament în stațiunile respective.

nile nordice, numai cu totu! Izolat, este 
posibil să plouă, la fncenutul interva
lului. Temperatura aerului va fi cu
prinsă ziua intre 14 șl 34 grade, iar 
noaptea intre 2 șl 12 grade, mai scă
zută în depresiuni, unde, pe alocuri, 
in primele nopți, se va produce 
brumă. In București : Vremea va fi 
predominant frumoasă și se va tncălzi 
treptat. VIntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperatura aerului va fi 
cuprinsă ziua intre 20 șl 23 grade, iar 
noaptea între 8 și 12 grade. 

trou cu 15 etății, săpat caie de 32 
km la 100 metri adincime. cu zeci 
de uzine din industriile electronică, 
electrotehnică, textilă, alimentară, 
confecții, optică, siderurgică, con
strucții de mașini. Phenian înseam
nă Universitatea Kim Tr Sen (peste 
12 mii de studenți). alte instituții 
de invătămint superior. Academia 
de Științe a Republicii, academiile 
de medicină,, de agricultură, de pe
dagogie, de științe sociale, nume
roase institute de cercetări, școli 
tehnice etc.

„Totul peritril om, constructorul 
umil viitor mai luniinos". Este un 
principiu de bâză al politicii parti
dului, căruia i se subsumează creș
terea și educarea copiilor, forma
rea cadrelor, veghea asupra vieții 
oamenilor — spune Song Pil Zun. 
director al Institutului de organiza
re sanitară din Ministerul Sănătății, 
care aduce in completare date re
velatoare privind grija pentru să
nătatea oamenilor : 13 facultăți de 
medicină (în fiecare provincie cite 
una), o .facultate de ingineri spe
cialiști în instalații medicale. 26 de 
institutede cercetare, 2 400 de 
spitale, 5 770 de policlinici și dis
pensare (130 paturi și 24 de medici 
la 10 mii locuitori). Vîrsta medie 
a ajuns la 74 de ani. Pentru toți 
cetățenii, spitalizarea și tratamen
tele sint gratuite. Primăvara și 
toamna organizăm la scară naționa
lă igienizarea tuturor localităților".

„Ii cunosc pe români — spune 
interlocutorul. în timpul războiului 
am lucrat cu medici români veniți 
să ne ajute și le-am apreciat Înal
tul profesionalism și gestul lor de 
solidaritate umană. Doresc să mai 
amintesc că, în acei ani grei, au 
fost îngrijiți părintește, în România 
prietenă, multi copii coreeni o-fani. 
Aool, în țara dumneavoastră am 
avut tineri la studii, unii fiind azi 
excelenți medici. Toate acestea nu 
se uită".

Intr-o după-amiază am vizitat 
Maternitatea Phenian. Un așez5- 
mint sanitar de referință, un soi
ta! complex pentru copii. îosot’ti 
de doctorul Zo Ciong Nam. am 
văzut multe seriii și cabinete de 
diverse specialități, labo-atoa-e, 
dotate cu aparatură modernă, am 
asistat in micul amfiteatru, pen
dinte de blocul operator, la o com
plicată intervenție. chirurgicală. 
Am participat apoi la emoțiile 
unor tineri tați care, prin inter
mediul instalației de televiziune a 
acestui „Palat al sănătății mamei și 
copilului", iși vedeau din prima zi 
odraslele nou-născute.

...Prag de octombrie. E seară. 
Stăm ne faleza fluviului. Clipocitul 
apei, stergînd malul De Dong-ulu’. 
imi aduce în memorie malul Jiului 
ce t-ece învolburat pe sub nrisna 
orașului natal. Sint multi ani do 
atunci. Ședeam Ia un foc de t-taă-ă 
cu copii co-eeni. Recitam și cîntam. 
fiecare pe limba lui. Mă împriete
nisem Cu unul de aceeași vîrstă. 
11 chema Li Him Iăna. L-am regă
sit constructor pe schele, electro
nist, medic, marinar, arhitect, ță
ran, profesor. L-am văzut peste tot 
In „Țara dirrrfrietllor liniștite", dă- 
ruindu-șl puterea minții și a bra
țelor operei de edificare a socialis
mului.

Mircea DATCU

Informații sportive
DESCHIDEREA ANULUI SPOR

TIV ȘCOLAR IN BUCUREȘTI. La 
stadioane,, si . la bazele sportive 
din parcurile Capitalei vor avea 
loc. astăzi, sub genericul „Daciadei". 
manifestări și demonstrații sportive 
prilejuite de deschiderea anului spor
tiv școlar, Manifestarea sportivă de 
la stadionul Tineretului va incepe la 
ora 10. Se vor desfășura întreceri 
de cros, rugbi. volei, ciclism. De 
asemenea, in. Parcul Tineretului, de 
la Ora'9.30. vor . aveți loc concursuri 
de canotaj, oină, tenis, precum si de
monstrații de scrimă, judo si gîm- 
nasUcă.

Fotbal. Azii în cadrul etapei a 
TX-a a campionatului național - di
vizia A. fruntașele clasamentului. Di
namo șt Steaua, vor juca ambele in 
deplasare, prima ia Craiova, cu Uni
versitatea, iar Steaua, la Pitești, cu 
F. O. Argeș. La București vor avea 
loc îhtîlhirile Victoria -- S. C. Ba
cău. Sportul Studențesc -- A.SJk. 
Tg. Mureș, și Rapid — F.C.M. Bra
șov, Celelalte, partide sint programa
te astfel : la Sibiu, F.C. Inter — F.C. 
Firul; la Cluj-Napoca. Universitatea
— Corvinul; la ScOrnlcești, F.C. Olt
— Flacăra. Toate jocurile vor în
cepe la ora 15.

Amintim că partida F. C. Bihor — 
Oțe.ui, de asenienea. din programul 
etapei a IX-a, s-a jucat miercurea 
trecută, ea lnbheindu-se cu scorul 
de 1—4) in favoarea echipei OțeluL

Comentind tragerea la sorti a me
ciurilor djn curele europene de fot
bal, antrenorul echipei Spartak Mos
cova, Konstantin Beskov, a declarat 
că meciul dir. turul al doilea cu 
echipa Steaua București se anunță 
dificil- pentru fotbaliștii sovietici. 
Steaua, a spus Beskov, este o echipă 
bin? cunoscută în fotbalul interna
țional. Ea a cîștigăt. așa cum se știe, 
și cupa campionilor europeni. „De 

.^hioelp românești, a arătat 
Beskdv,. se remarcă priritr-o mare 
voință de a obține, victoria, prin- - 
tr-un joc dinamic, cu presing pe tot 
terenul".

HANDBAL. Tn campionatul divi
ziei, A (masculin), azi se desfășoa
ră meciurile etapei a X-a. Din pro
gramul acesteia : Universitatea Cra
iova -- Steaua ; Dinamo (care iși 
joacă meciurile in Sala sporturilor 
din Buzău) — Știința Bacău ; H.C, 
Mimaur — Dacia Pitești. In campio
natul feminin (etapa a IX-a) : la 
Rm. Vilcea, Chimistul — Rulmen
tul Brașov ; la Iași. TEROM — Mu
reșul; la Bacău, Știința — Confec
ția. în Capitală : Rapid — Construc
torul Timișoara (ora 9, sala Rapid).

RUGBL La București, astăzi, un 
singur meci din divizia A (seria I), 
Steaua — Contactoare Buzău, de la 
ora II. la stadionul Steaua.

VOLEI, Din programul campiona
tului feminin, azi, la Iași. Penici
lina — Dinamo, in timp ce Uni
versitatea C.F.R. Craiova va juca pe 
terenul propriu cu Flacăra roșie 
București. In campionatul masculin. 
Steaua va juca, la Baia Mare, cu 
Explorări Motorul, Dinamo, la Bra
șov, cu Tractorul, iar Universitatea 
C.F.R. Craiova va întîlni, la Bacău, 
echipa Viitorul.

ȘAH. Cea de-a șasea partidă 
a meciului pentru titlul mondial fe
minin de șah, dintre actuala cam
pioană, Maia Ciburdanidze, și șalan- 
gera sa. Nana Ioseliani, s-a încheiat 
remiză la mutarea 47. Scorul se 
menține egal : 3—3,



România, președintele Nicolae Ceaușescu 
promovează o politică consecventă de pace 

și largă colaborare internațională
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Eveniment de seamă in cronica relațiilor româno-sovietice, vizita 
oficială de prietenie în Uniunea Sovietică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a fost am
plu reflectată de mijloacele de informare în masă de peste hotare, in 
comentariile lor, presa, radioul și televiziunea din numeroase țări au 
evidențiat că noul dialog romăno-sovietic la cel mai înalt nivel repre
zintă o expresie elocventă a bunelor relații dintre cele două partide, 
țări și popoare, a dorinței comune de a întări și mai mult raporturile 
prietenești, tradiționale, in folosul reciproc, al cauzei generale a socia
lismului, înțelegerii și păcii în lume.

Cotidianele centrale sovietice, posturile de radio și televiziune au 
relatat despre noul dialog româno-sovietic la cel mai înalt nivel, re- 
levînd semnificațiile profunde ale evenimentului în cronica bogată a re
lațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două țări și 
popoa re.

Totodată, acțiunile consecvente ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, consacrate soluționării problemelor majore cu care 
se confruntă umanitatea, precum și politica constructivă a țării noastre 
de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate stateie 
lumii continuă să fie reflectate amplu în paginile presei de peste hotare.

Dialog rodnic româno-sovietic, sub semnul 
prieteniei și colaborării

Ziarul „PRAVDA" a publicat Co- 
mwnicatul comun româno-sovietic 
car» sintetizează rezultatele rodni
ce ale vizitei, înțelegerile realiza
te privind extinderea și diversifi
carea cooperării bilaterale în 
cele mai diferite domenii, precum 
și in legătură cu conlucrarea celor 
două partide și țări pe plan inter
național pentru materializarea as
pirațiilor tuturor popoarelor de 
destindere, colaborare, înțelegere, 
securitate și pace. Cotidianul so
vietic a publicat, de asemenea, tex
tele integrale ale' toasturilor rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov cu pri
lejul dejunului oficial oferit în o- 
noarea înalților oaspeți români, e- 
vidențiind cursul ascendent al re
lațiilor româno-sovietice pe multi
ple planuri, hotărîrea celor două 
partide și țări de a lărgi și adînci 
conlucrarea reciproc avantajoasă 
in cele mai variate domenii.

Sub titlul „Intilniri și convorbiri 
prietenești", ziarul „IZVESTIA" a 
publicat pe prima pagină o amplă 
relatare a momentelor vizitei înal- 
ților oaspeți români Ia Moscova, 
precum și fotografii de la convor
birile oficiale desfășurate la 
Kremlin între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov.

„SOVIETSKAIA ROSSIA". men- 
ționind că in cursul convorbirilor 
româno-sovietice la cel mai inalt 
nivel s-a examinat un cerc larg de 
probleme referitoare la adincirea 
colaborării dintre cele două partide, 
țâri și popoare, fiind abordate, tot
odată. marile probleme ale vieții 
internaționale actuale si căile de 
rezolvare eficientă a acestora in 
conformitate cu interesele legitime 
de înțelegere, colaborare și, pace 
âte tuturor popoarelor, relevă Că 
noul dialog s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Relatări despre desfășurarea vi
zitei au publicat, de asemenea, zia
rele „KRASNAIA ZVEZDA", 
„TRUD". „KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA". „MOSKOVSKAIA
PRAVDA", „SELSKAIA JIZNI" și 
„SOȚIALISTICESKAIA INDUS
TRIA".

în emisiunile lor, POSTURILE 
SOVIETICE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE au transmis reportaje 
despre vizită, precum și comentarii 
și informații in care au fost rele
vate semnificațiile profunde ale 
noului dialog româno-sovietic la 
nivel înalt, care se înscrie ca un 
moment important în cronica rela
țiilor bilaterale, in preocupările de 
ridicare, pe o nouă treaptă, a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-sovietice. A 
fost subliniată, totodată, contribuția 
de cea mai mare însemnătate a 
acestor convorbiri la eforturile ce 
se depun la scară mondială pentru 
promovarea de soluții noi. echita
bile. in marile probleme ale con
temporaneității. centru triumful în- 

- țelegerii. colaborării și păcii in în
treaga lume.

Sub titluri ca „întărirea multi
laterală a raporturilor", „Conlucra
rea se aprofundează", „Convorbiri 
sovleto-romăne", cot'd'anel» cen
trale bulgare „RABOTNICESKO 
DELO" și „ZEMEDELSKO ZNA- 
ME“ au publicat corespondente 
despre convorbirile de la Moscova 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov. A 
fost menționată, de asemenea. în- 
tîlnirea de lucru a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetu'ui 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guver
nului. președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămințului, 
cu personalități politice si științi
fice sovietice. Ziarele bulgare au 
informat că in cadrul convorbirilor 
la nivel inalt româno-sovietice au 
fost examinate un cerc larg de pro
bleme cu privire la relațiile dintre 
cele două partide, la colaborarea în

Agențiile de presa
- pe scurt

I NEGOCIERI. In cursul acestei 
săptămîni. la Geneva au continuat

I negocierile sovieto-arpericane cu 
privire la armele nucleare si cos
mice. ne g-uoe de lucru, informea-

Iză agenția T.A.S.S. Au fost dezbătu
te. de asemenea, problemele legate 
de realizarea protocolului la acor
dul. in pregătire, cu privire la re-

I ducerea cu 50 la sută a rachetelor 
strategice ofensive.

CONFERINȚA. La Dublin au în
ceput lucrările conferinței nartide- 

I lor comunis'e din unei? țări mem
bre ale C.E.E., la care participă 

I delegați din Belgia, Marea Brita- 
nie. Danemarca. Franța. R. F. Ger
mania, Grecia. Portugalia și Spa- 

■ nia. Sint dezbătute aspecte privind 

diferite domenii dintre cele două 
țări, exprimîndu-se satisfacția față 
de cursul ascendent al acestor 
relații.

Referindu-se la Comunicatul co
mun. „RABOTNICESKO DELO" 
menționează că a fost reafirmată 
hotărîrea celor două țări de a mi
lita pentru insănătoșirea situației 
din Europa. Totodată se arată — 
citindu-se din comunicat — că re
glementarea situațiilor conflictuale 
pe cale politică, prin tratative re
prezintă o necesitate imperioasă în 
vederea însănătoșirii situației inter
naționale.

TELEVIZIUNEA ȘI RADIO
DIFUZIUNEA BULGARE au pre
zentat imagini și au transmis infor
mații despre desfășurarea vizitei și 
rezultatele acesteia.

Sub titluri ca „Un pas important 
pe calea spre adincirea colaborării" 
și „Convorbiri româno-sovietice", 
ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
a -publicat extrase din Comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
convorbirilor de la Moscova. 
S-a relatat că în cursul convorbiri
lor a fost exprimată satisfacția 
pentru cursul ascendent al rapor
turilor dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovieti
că, reliefindu-se, totodată, necesi
tatea opririi cursei înarmărilor, .a 
reducerii radicale a nivelului con
fruntării militare, lichidării arme
lor nucleare și a celorlalte tipuri 
de arme de distrugere în masă.

Relatări despre conținutul Comu
nicatului comun româno-sovietic.au 
publicat, de asemenea, ziarele ce
hoslovace „PRAVDA" (Bratislava), 
„MLADA FRONTA", „PRACE", 
„LIDOVA DEMOKRACIE" și 
SVOBODNE SLOVO".

Presa cehoslovacă a inserat, 
totodată, extrase ample din 
toasturile rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov.

Televiziunea cehoslovaca 
a transmis imagini, însoțite de re
latări. despre convorbirile oficiale 
la nivel înalt româno-sovietice, des
pre celelalte momente ale vizitei.

Ziarul „TRYBUNA LUDU", cele
lalte mijloace de informare în 
masă poloneze au prezentat pe 
larg convorbirile Ia nivel înalt 
româno-sovietice. arătînd că in 
cadrul acestui nou dialog au fost 
analizate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
partide, colaborarea dintre Româ
nia și U.R.S.S. în domeniile eco
nomiei, științei și tehnicii, culturii, 
precum și situația internațională 
actuală. Au fost, de asemenea.
prezentate ideile conținute în 
toasturile celor doi conducători de 
partid și de stat prilejuite de deju
nul oficial oferit în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Presa poloneză subliniază că în- 
tilnirea și convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov vor contribui la 
adincirea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și popoare, 
la întărirea conlucrării lor pe 
arena internațională. .

Presa centrală ungară a relatat 
despre convorbirile româno-sovie
tice la nivel inalt desfășurate la 
Moscova, ziarele „NEPSZABAD- 
SAG“. „MAGYAR HIRLAP", 
MAGYAR NEMZET" și NEPSZA- 
VA“-consemnind desfășurarea con
vorbirilor oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
M'hail Gorbaciov si relatînd despre 
conținutul Comunicatului comun.

La Kremlin — relatează agenția 
A.D.N. din R.D. Germană — au 
avut loc convorbiri oficiale româ
no-sovietice. S-a subliniat că între 
cele două partide și popoare exis
tă vechi și îndelungate tradiții de 
colaborare și de solidaritate revo
luționară.

în Comunicatul comun dat publi
cității cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, în U.R.S.S. se

reafirmă necesitatea imperioasă a 
soluționării globale a problemelor 
subdezvoltării, precum și necesita
tea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale — evidenția
ză agenția cubaneză PRENSA 
LATINA.

în relatarea sa despre în
cheierea vizitei, agenția CHI
NA NOUA relevă că președintele 
Nicolae Ceaușescu a prezentat pro
fundele transformări revoluționare 
înfăptuite in România, îndeosebi 
după Congresul al ÎX-lea al Parti
dului Comunist Român. Comunica
tul comun — arată agenția — evi
dențiază că cele două țări au ve
deri similare în probleme interna
ționale, fiind exprimată hotărîrea 
de a intări relațiile bilaterale.

Citind din Comunicatul comun 
dat publicității la încheierea vizitei, 
agenția egipteană MENA relevă 
hotărîrea Partidului Comunist 
Român și a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice de a intări și 
dezvolta pe toate căile raporturile 
dintre cele două țări. Conducătorii 
României și Uniunii Sovietice —

Poziții constructive in marile probleme 
ale actualității

Activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, eforturile sale 
pentru a găsi soluții durabile 
problemelor internaționale se 
bucură de o largă recunoaștere 
atit în Mexic, cit și in cele
lalte țări ale lumii. Astăzi, cind 
omenirea se confruntă cu probleme 
numeroase și complexe, apelul 
șefului statului român ca toate po
poarele să participe activ la solu
ționarea acestora are o mare sem
nificație, găsind un larg ecou in 
rîndul opiniei publice mexicane, 
pentru care pacea și independența 
au constituit întotdeauna un tel 
nobil — se spune în articolul inti
tulat „Politica constructivă a Româ
niei in domeniul relațiilor ex
terne". publicat în revista .mexicană 
MUNDO INTERNACIObîAL".
Programele de dezvoltare econo

mică și socială ale României, ca și 
inițiativele sale de pace, securitate 
și progres fac ca politica sa ex
ternă să se identifice din Dlin cu 
interesele generale ale contempo
raneității — se subliniază în conti
nuare.

în actualele condiții, foarte com
plexe. ale situației internaționale — 
se relevă — România, președintele 
Nicolae Ceaușescu promovează o 
politică constructivă, acționind pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare cu toate țările lu
mii. pentru înfăptuirea dezarmării, 
păcii, a unei noi ordini economice 
mondiale, pentru respectarea drep
tului popoarelor de a-și alege sin
gure calea de dezvoltare. întilnirile 
președintelui Nicola? Ceaușescu cu 
șefi de stat și de guvern, cu con
ducători de partide și mișcări de 
eliberare națională au ridicat la un 
nivel superior relațiile politice ale 
României cu celelalte națiuni, cu 
forțele democratice și progresiste 
din lume. în concepția României, 
cauza păcii, dezarmării, cooperării 
și securității internaționale impune 
mai mult ca oricând intensificarea 
contactelor la toate nivelurile, a re
lațiilor bilaterale și multilaterale.

Este reflectată apoi poziția 
României potrivit căreia dezvolta
rea economică, progresul și pacea 
nu sînt posibile fără realizarea 
unei ample și reale democratizări 
a vieții internaționale, proces care 
trebuie să conducă la eliminarea 
vechilor structuri bazate pe inechi
tate. dominație și asuprire. De 
aceea — se arată — se impune cu 
necesitate instaurarea unui nou tip 
de relații interstatale. întemeiate pe 
norme juste și echitabile, conveni
te. acceptate și aplicate în practică 
de toate țările.

Este convingerea fermă a pre
ședintelui României — subliniază 
în încheiere ..Mundo Internacional" 
— că în mod obiectiv lumea de azi 
are nevoie de o colaborare bazată 
pe respectarea strictă a indepen
denței și suveranității naționale, a

Ungare. Deputății forului legislativ 
suprem au examinat si aprobat o 
serie de proiecte de lege privind 
problemele fiscale si organizarea 
întreprinderilor, relatează agenția 
M.T.I.

REUNIUNE. La Madrid au luat 
sfirșit lucrările unei reuniuni a co
mitetului executiv al Confedera
ției (vest-) europene a sindicatelor 
(C.E.S.). informează agenția ANSA. 
Participanții au dezbătut probleme 
referitoare la somai și utilizarea 
forței de muncă, la productivitate 
si competitivitate. Numărul șomeri
lor înregistrați oficial in țările 
vest-europene se ridică la circa 20 
milioane, dintre care aproximativ 
16 milioane se află în țările C.E.E.

VIZITA. Primul-ministru al Tur
ciei. Turgut Ozal. și-a încheiat vi
zita oficială efectuată la Roma, in 
cursul căreia a avut convorbiri cu 
omologul său italian. Ciriaco de 
Mita, si a fost primit de președin
tele Frances"o Cossiga — infor
mează agenția ANSA. în cursul 
convorbirilor au fost examinate 

se subliniază — au exprimat opinia 
că procesul de dezarmare trebuie 
să se desfășoare in indisolubilă le
gătură cu soluționarea problemelor 
dezvoltării.

Comunicatul comun dat publicită
ții subliniază importanța convocă
rii, sub egida O.N.U., a unei confe
rințe privind pacea in Orientul 
Mijlociu, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a 
O.E.P. și a celor cinci țări 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate — evidențiază agen
ția kuweitiană KUNA. Comunicatul 
— se relevă — apreciază eforturile 
internaționale în căutarea soluțio
nării conflictului irakiano-iranian, 
evidențiind mijloacele politice pen
tru rezolvarea conflictelor regio
nale.

Relatări despre convorbirile la 
nivel inalt româno-sovietice au mai 
transmis și agențiile TANIUG — 
care a inserat, de asemenea, extra
se din toasturile rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Mihail Gorbaciov — D.P.A., 
EFE și KYODO.

deplinei egalități, a dreptului fie
cărui popor de a-și alege calea de 
dezvoltare, pe neamestecul in tre
burile interne, eliminarea folosirii 
forței sau amenințării cu forța, 
colaborarea internațională, pentru 
că numai pe această bază se pot 
stabili relații de înțelegere și stimă 
reciprocă, pot fi respectate acordu
rile internaționale care consolidează 
pacea și securitatea mondială.

România acordă o atenție deose
bită problemei lichidării subdezvol
tării și instaurării unei noi ordini 
economice internaționale — se rele
vă intr-un articol pe această temă 
publicat de cotidianul „DAILY 
TIMES", din Nigeria.

Prezentînd o structură închegată 
și unitară, conceptul românesc asu
pra lichidării subdezvoltării susține 
atît necesitatea, cit și posibilitatea 
înfăptuirii acestui deziderat fierbin
te al popoarelor, avansind propu
neri cu privire la căile și mijloa
cele practice pentru traducerea lui 
în viață. Eradicarea acestui .feno
men. ce afectează vaste regiuni ale 
globului, rezolvarea problemei da
toriilor externe și instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, 
subliniază președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, apar. în zilele 
noastre, drept o cerință imperioasă 
pentru asigurarea progresului în
tregii omeniri, la a cărei soluționa
re trebuie să participe toate statele, 
printr-o largă colaborare și conlu
crare internațională. Soluționarea 
acestor probleme trebuie să aibă 
loc pe baza unei politici noi. care 
să susțină efectiv cauza dezvoltării 
economico-sociale independente a 
popoarelor, accesul neîngrădit al 
țărilor în curs de dezvoltare la cu
ceririle științei și tehnicii. înlocui
rea vechilor raporturi de inechitate 
dintre state cu relații noi. de egali
tate și ajutor reciproc.

Președintele României, pornind 
de Ia legătura dintre cerințele tre
cerii la înfăptuirea dezarmării, ale 
încetării aberantei curse a înarmă
rilor si cele a’e eliminării subdez
voltării — evidențiază ziarul nige
rian — a avansat propunerea de a 
se crea, sub egida O.N.U., un fond 
internațional de dezvoltare din re
surse eliberate ca urmare a măsu
rilor de dezarmare, care să fie des
tinat dezvoltării economice și so
ciale, cu precădere a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Așa cum a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu in repetate rîn- 
duri — se arată în concluzie — se 
impune o schimbare radicală in 
economia mondială, atît sub rapor
tul opticilor de abordare a proble
melor în suspensie, cît și sub ra
portul identificării și promovării 
unor căi și mijloace adecvate de 
soluționare a acestora. în deplină 
conformitate cu interesele generale 
de pace, progres și dezvoltare.

(Agerpres)

aspecte ale situației internaționale 
si regionale. în special privind Me- 
diterana. relațiile bilaterale, pro
bleme ale N.A.T.O.. precum și 
chestiuni legate de eventuala ade
rare a Turciei la Piața comună.

ÎNTÎLN'RE. La Istanbul a avut 
lor o întilnire între reprezentanții 
cercurilor de afaceri din Turcia și 
Grecia, participanții adoptînd un 
comunicat comun prin care se face 
apel către guvernele celor două 
țâri să acționeze in mai mare mă
sură pentru extinderea relațiilor 
economice bilaterale, transmite a- 
gentia China Nouă.

DEMONSTRAȚIE. Circa 2 000 de 
studenti sud-coreeni au luat parte 
la o demonstrație la Seul, protes- 
tînd împotriva represiunilor si ce- 
rînd plecarea trupelor americane 
din Coreea de Sud — informează 
agențiile de presă. Politia a inter
venit împotriva demonstrantelor. O 
demonstrație similară a avut loc si 
la Kwangju.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Dezbaterile de politicâ generală

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — în alocuțiunile rostite in con
tinuarea dezbaterilor de politică generală ale celei de-a 43-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., vorbitorii au insistat asupra necesității so
luționării adecvate a problemelor majore cu care se confruntă in pre
zent omenirea, a intreprinderii de acțiuni eficiente in direcția salvgar
dării păcii și înfăptuirii dezarmării, pentru eliminarea dezechilibrelor 
din economia mondială și sistemul monetar-financiar internațional.

O atenție deosebită a fost acordată 
de ministrul de externe al Cehoslo
vaciei, Bohuslav Chnoupek. proble
melor consolidării securității euro
pene. Este necesar să ne unim efor
turile pentru a ridica procesul ge- 
neral-european la un nivel calitativ 
nou, care să corespundă realităților 
de astăzi, să confirme viabilitatea 
concepției „căminului general-euro- 
pean" — a relevat vorbitorul. Minis
trul de externe cehoslovac a arătat 
că țara sa propune eliminarea celor 
mai periculoase tipuri de armamente 
ofensive din zona de contact dintre 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările N.A.T.O., in con
textul reducerii general-europene a 
forțelor armate și armamentelor pe 
baza lichidării dezechilibrelor și asi- 
metriilor. El a subliniat că Ceho
slovacia se pronunță pentru reduce
rea cit mai grabnică, radicală a for
țelor armate și armamentelor pe con
tinentul european. Vorbitorul s-a pro
nunțat, totodată, pentru încheierea 
în viitorul apropiat a unei convenții 
privind interzicerea armamentelor 
chimice, pentru creșterea rolului 
O.N.U. în limitarea tuturor tipurilor 
de armamente convenționale.

Reprezentantul statului Barbados 
la Națiunile Unite. Nita Barrow. a 
apreciat că datoria externă cu care 
se confruntă țările în curs de dez
voltare reprezintă una dintre cele 
mai grave amenințări la adresa su
veranității acestor state. „Povara 
datoriei externe a atins nivelul de 
criză", a apreciat reprezentantul sta
tului Barbados. El a arătat, totoda
tă, că Națiunile Unite trebuie să 
aibă un cuvînt mai greu de spus in 
ceea ce privește soluționarea pro
blematicii datoriilor externe. Nita 
Barrow a cerut ca țările în curs de 
dezvoltare să fie mai deplin inte
grate în eforturile de căutare a so
luțiilor acestei probleme, chemind, 
totodată, la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

Președintele Republicii Guineea 
Bissau, Joao Bernardo Vieira, a 
atras atenția asupra faptului că si
tuația economică a Africii, afectată 
de criza economică mondială, a fost 
și mai mult agravată de seceta pre

Negocierile cvadripartite cu privire la reglementarea 
situației din Africa australă

NEW YORK 8 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă, la 
New York s-au desfășurat consul
tări între reprezentanți ai Angolei, 
Cubei. R.S.A. și S.U.A., in cadrul 
negocierilor cvadripartite cu privire 
la reglementarea situației din Africa 
australă. Părțile, menționează agen
ția T.A.S.S., au dezbătut posibilități
le începerii de Ia 1 noiembrie anul 
acesta a transpunerii in viață a Re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind accesul la 
independență al Namibiei, precum 
și alte probleme. Participanții la

ORIENTUL MIJLOCIU
Reuniunea Comitetului Executiv 

al O.E.P.
TUNIS 8 (Agerpres). — La Tunis 

se desfășoară lucrările reuniunii Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.. sub 
conducerea președintelui său. Yasser 
Arafat. In discuție se află ultimele 
evoluții ale situației pe olan pales
tinian în contextul puternicei miș
cări de protest din teritoriile ocupate 
de Israel si stabilirea locului și da
tei viitoarei, sesiuni a Consiliului Na
tional Palestinian.

La reuniune participă președintele 
parlamentului. Hamid Al-Sayeh, 
membrii prezidiului C.N.P. si lideri 
sau reprezentanți ai maidritătii gru
părilor palestiniene care fac parte 
din O.E.P.

In Cisiordania și Gaza continuă 
demonstrațiile de protest ale popu
lației palestiniene împotriva ocupa
ției și represiunilor la care este su
pusă de autoritățile israeliene de 
ocupație. La Nablus, Gaza și in ta
berele de refugiați împotriva de
monstranților au fost folosite gaze 
lacrimogene și arme de foc. Pentru 
dispersarea manifestanților din ora
șul Nablus, poliția a fost sprijinită 
de tancuri, transportoare blindate și 
elicoptere. Cel puțin cinci persoane 
au fost ucise și 68 rănite.

în sectorul Gaza a fost declanșată 
simbătă o grevă generală a popu
lației.

TRIPOLI 8 (Agerpres). — La Tri
poli s-au desfășurat lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres al Uniunii 
scriitorilor arabi. In comunicatul dat 
publicității de participanți se reafir
mă sprijinul față de mișcarea da 
protest palestiniană din teritoriile 
ocupate, de restabilirea drepturilor 
legitime ale palestinienilor și crea
rea unui stat independent sub con
ducerea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, informează agenția 
China Nouă.

GREVA. Muncitorii din industria I 
metalurgică a Italiei au participat 
la o grevă generală in semn de pro
test fată de intențiile guvernului | 
de a aplica in acest sector, aflat 
sub control de stat, un asa-numit . 
„program de austeritate", care în
seamnă pierderea a 8 000 de locuri 1 
de muncă.

CONVORBIRI. Ministrul de in- | 
terne al Italiei. Antonio Gava. a 
avut convorbiri cu omologul său i 
francez. Pierre Joxe. aflat la Roma. I 
Dună cum informează agenția 1 
ANSA, interlocutorii au examinat 
posibilitățile de combatere mai efi
cientă a terorismului. si criminali- I 
tăfii din țările lor.

INVAZIA LĂCUSTELOR. Nori de 
lăcuste se îndreaptă spre «udul I 
Etiopiei, amenințind grav recol
tele din această zonă. Potrivit 
calculelor F.A.O.. „ciuma verde" 
amenință 150 de mii de he-t.are 
cultivate cu cereale. Autontăt'le de i 
la Addis Abeba au declanșat o 
campanie antiacridiană de masă, 
mobilizînd forte importante. 

lungită ce s-a abătut asupra conti
nentului in ultima perioadă, ca și de 
o serie de alte calamități naturale. 
Pentru a elimina dezechilibrele exis
tente la ora actuală în sistemul eco
nomie mondial este nevoie de modi
ficări structurale, in special in do
meniul valutar-financiar, astfel incit 
dezvoltarea să nu aibă loc' pe sea
ma statelor lumii a treia — a ară
tat vorbitorul. El a subliniat necesi
tatea instaurării unei noi ordini eco
nomice mondiale.

Ministrul de externe al Liberiei, 
Rudolph Johnson, a arătat că eco
nomia țărilor Africii se află în e- 
tapa actuală într-o situație dificilă, 
înregistrind chiar un anumit declin. 
Printre principalele cauze care au 
generat această situație se numără 
transferul de capital către țările in
dustrializate prin serviciul datoriei 
externe, căderea prețurilor la mate
riile prime, protecționismul comer
cial. Vorbitorul a chemat comuni
tatea internațională să ia măsuri 
concrete in vederea îmbunătățirii si
tuației, pentru revigorarea economii
lor țărilor africane. Referlndu-se la 
situația din sudul Africii, ministrul 
liberian a arătat că regimul rasist 
de la Pretoria continuă acțiunile de 
reprimare a populației majoritare. El 
a apreciat că măsurile luate în pre
zent împotriva R.S.A. de către co
munitatea internațională nu sint su
ficiente pentru lichidarea aparthei
dului.

Ministrul de externe al Regatului 
Lesotho, Thaabe Letsie. a evidențiat 
necesitatea instaurării păcii în sudul 
Africii, a soluționării pe calea tra
tativelor a conflictelor din Angola 
și din Namibia. El a subliniat că 
guvernul R.S.A. trebuie să întreprindă 
eforturi considerabile în vederea re
nunțării la sistemul de segregație 
rasială, principala cauză a stării de 
tensiune din regiune. Vorbitorul s-a 
referit, de asemenea, la serioasele 
probleme pe care le ridică miile de 
refugiați, nevoiți să-și caute adăpost 
în Lesotho sau în alte state afri
cane. din cauza conflictelor militare 
și a represiunilor la care este supusă 
populația de culoare din R.S.A.

consultările de la New York, desfă
șurate cu ușile inchise, și-au expri
mat speranța că în cadrul viitoarei 
intilniri oficiale dintre reprezentan
ții Angolei, Cubei, R.S.A. și S.U.A. 
se va putea ajunge la o înțelegere 
acceptabilă pentru toate părțile.

Cea de-a opta rundă a negocieri
lor cvadripartite. precizează agenția 
citată, va avea loc pină la 1 noiem
brie, in capitala Republicii Congo — 
Brazzaville.

HARARE 8 (Agerpres). — Insti
tuirea de sancțiuni economice cu
prinzătoare împotriva regimului ra
sist de Ia Pretoria reprezintă una 
din modalitățile cele mai eficiente 
pentru soluționarea problemelor din 
sudul continentului african — au 
declarat participanții la lucrările ce
lui de-al XVII-lea Congres al Uni
unii ziariștilor din țările Common
wealth, ale cărui lucrări s-au desfă
șurat in localitatea zimbabweană 
Victoria Falls. Arătînd că doar pre
siunile, și nu declarațiile pot deter
mina regimul de la Pretoria să re
nunțe la politica de apartheid, parti
cipanții au cerut comunității inter
naționale să se alăture statelor afri
cane care luptă pentru abolirea 
acesteia.

CHILE: O semnificativă victorie 
a forfelor democratice

Rezultatele referendumului des
fășurat miercuri in Chjle reprezin
tă o importantă victorie a forțelor 
democratice populare chiliene — 
aceasta este aprecierea generală a 
observatorilor politici. După un 
deceniu și jumătate de la lovitura 
de stat care a dus Ia răsturnarea 
guvernului constituțional al pre
ședintelui Salvador Allende, regi
mul militar dictatorial condus de 
generalul Augusto Pinochet a fost 
repudiat la urne de majoritatea 
alegătorilor chilieni, chemați să se 
pronunțe asupra hotărîrii juntei 
comandanților militari (comandan
ții celor trei arme — inclusiv șeful 
statului, comandant al trupelor de 
uscat) și cel al jandarmeriei, care 
l-au desemnat pe Pinochet candi
dat la președinția țării.

Succesul forțelor de opoziție la 
referendumul din Chile capătă o 
semnificație mai largă, înscriin- 
du-se in contextul procesului larg 
de democratizare ce se desfășoară 
de cițiva ani în America Latină. 
Ca urmare a acestui proces, regi
murile militare dictatoriale au fost 
treptat înlăturate, menținîndu-se 
doar în Chile și Paraguay. Rezis
tența populară opusă regimului 
chilian, alături de rezervele mani
festate chiar de cercurile nord- 
americane care îl susținuseră la 
început pe generalul Pinochet, au 
determinat autoritățile militare să 
procedeze la o deschidere politică, 
inclusiv prin organizarea referen
dumului in problema continuității.

Trebuie spus că organizatorii, 
care sperau într-un succes, au 
pregătit acest referendum îndelung 
și minuțios, printr-o suită de mă
suri de ordin politic, economic și 
social. Astfel, a fost ridicată starea 
de urgență (instituită acum 15 ani 
și care a impus restricții drastice 
in ce privește drepturile și liber
tățile chilienilor). Opoziției i s-a 
îngăduit să-și susțină punctele de 
vedere în unele organe de presă, 
iar exilaților politici li s-a permis 
reîntoarcerea în țară. în același 
timp, printr-un șir de măsuri, s-a 
obținut o ameliorare in sfera eco
nomică, inclusiv menținerea infla
ției la un nivel redus in raport cu 
alte țări de pe continent. Toate 
acestea, alături de deplasările ge
neralului Pinochet în unele zone

VARȘOVIA: Convorbiri 

polono-mongole
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o primă rundă 
de convorbiri între Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, si Jambin 
Batmunh, secretar general al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole, aflat într-o vizită oficială de 
prietenie în Polonia. Au fost abor
date probleme ale relațiilor bilate
rale și perspectivele de dezvoltare 
a acestora pe diverse planuri, pre
cum și aspecte ale. vieții internațio
nale actuale, informează agenția 
P.A.P.

HAVANA

Intîlnirea regională 
a femeilor in favoarea păcii 

si dezvoltării
f

HAVANA 8 (Agerpres). — La Ha
vana s-au încheiat lucrările , celei 
de-a IlI-a intilniri regionale a fe
meilor în favoarea păcii și dezvoltă
rii, la care au participat peste 6 inie 
de delegate din 39 de țări ale Ame- 
ricii Latine și zonei Caraibilor, pre
cum și din alte regiuni. Rezultatele 
dezbaterilor din cadrul comisiilor ne 
probleme au fost reunite intr-o de
clarație finală. în care sînt puse în 
evidență rolul important al femeii 
in contextul actual al situației poli
tice, economice și sociale regionale, 
precum și contribuția activă pe care 
o are în promovarea păcii și dezvol
tării în lume. De asemenea, a fost 
elaborat un plan de acțiune in pro
bleme concrete, cum ar fi povara 
datoriei externe, violența, amestecul 
în afacerile interne ale unor state 
din zonă, informează agenția Pren
sa Latina.

în sprijinul eforturilor 
de pace 

în America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Ministrul de externe al Hondura
sului, Carloș Lopez Contreras, a tri
mis secretarului general al O.N.U. o 
scrisoare prin care guvernul acestei 
țări propune oficial luarea unor mă
suri, pe baza consultărilor cu părțile 
interesate, pentru formarea și am
plasarea unei forțe internaționale de 
pace la zonele de frontieră cu Sal
vadorul și Nicaragua ale țârii sale, 
transmite agenția T.A.S.S. Guvernul 
hondurian consideră că o astfel d« 
forță, dacă va fi instalată, va da un 
nou impuls eforturilor de pace în 
America Centrală, pe baza prevede
rilor acordurilor de la Ciudad de 
Guatemala, semnate de șefii de stat 
din regiune, se spune în document.

Problema Insulelor Malvine 
(Falkland) 

trebuie soluționată 
pe calea tratativelor 

politice
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, ministrul argentinian al rela
țiilor externe. Dante Caputo, s-a 
pronunțat pentru soluționarea prin 
dialog, pe calea tratativelor politice, 
a problemei Insulelor Malvine (Falk
land) — relatează agenția Prensa 
Latina. El a apreciat că în prezent 
există condiții pentru inițierea unui 
dialog argentiniano-britanic pe tema 
respectivă.

din interiorul țării, unde a distri
buit intr-o „regie propagandistică" 
pămînt unor familii țărănești, au 
alcătuit operația de „refacere cos-, 
metică" menită să dea un gir de 
credibilitate unui regim compro
mis prin evenimentele tragice și' 
represiunile antipopulare care au 
însingerat țara vreme de un de
ceniu și jumătate.

Dar operația „estetică" nu și-a 
atins scopul. A fost suficientă o 
clipă de „deschidere", in care po
porul să-și poată spune cuvintul, 
pentru ca dictatura să sufere o in- 
fringere categorică. Ea este cu atît 
mai semnificativă, cu cit dictatura 
a fost repudiată folosindu-se chiar 
regulile jocului pe care ea însăși 
le-a stabilit. Inițial, forțele de 
opoziție optaseră pentru boicotarea 
plebiscitului anunțat, dar ulterior 
a prevalat poziția potrivit căreia 
trebuie să se acționeze pentru a se 
transforma consultarea popular.', 
într-un mijloc de respingere a re
gimului dictatorial. Deosebit de 
active au fost partidele opoziției 
democratice, grupate in „Coman
damentul pentru NU", care au 
desfășurat largi acțiuni de luptă, 
inclusiv un vot simulat în pregă
tirea referendumului, avind drept 
scop să învingă teama unor cate
gorii de alegători, să le insufle 
Încrederea că mișcarea împotriva 
candidatului regimului militar 
poate triumfa.

în virtutea normelor prevăzute 
de legislația în vigoare, victoria 
lui „NU" la referendum ar trebui 
să însemne convocarea, în termen 
de un an. a unor alegeri „deschi
se și competitive", atît preziden
țiale, cît și parlamentare. Cu alte 
cuvinte, schimbări efective in 
sfera politică s-ar produce doar 
după martie 1990. cînd expiră 
„mandatul" Iui Pinochet (care, 
teoretic, ar rămîne insă comandan
tul șef al forțelor armate). Dar, 
pornind de la rezultatele plebisci
tului, sectoare ale opoziției demo
cratice se pronunță pentru for
marea de pe acum a unui guvern 
de unitate națională și pentru 
realizarea unui consens cu forțele 
armate, in vederea unei „tranziții 
pașnice și ordonate spre democra
ție",

V. OROS
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colaborarea în cadrul Pieței comu
ne, lupta oamenilor muncii pentru 
apărarea suveranității țărilor lor, 
împotriva ofensivei declanșate de 
monopolurile internaționale Ia a- 
dresa drepturilor lor. pentru prein- 
timpinarea cursei înarmărilor pe 
continentul european.

ANIVERSARE. Cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Peruan, la Lima a 
avut loc un amn'u miting nonubr. 
Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Jorge del Prado, secretar 
general al P.C. Peruan — transmite 
agenția Prensa Latina.

LA BUDAPESTA s-au încheiat 
lucrările Adunării de Stat a R.P.

sovietic.au

