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Intr-o vibrantă atmosferă sărbătorească, 

marcată prin manifestări deosebit de călduroase, 
de inaltă stimă și respect reciproc, sub semnul 

voinței comune de dezvoltare a conlucrării 
rodnice multilaterale româno - coreene, 

ieri a continuat

VIZITA OFICIATĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOTAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ETENA CEAUȘESCU, 1N R. P. D. COREEANĂ

începerea convorbirilor oficiale

La Palatul Kîmsusan, din Phe
nian. au început, miercuri dimi
neața. convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guver
nului; loan Totu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor 
externe ; Constantin Mitea, consi
lier al secretarului general al parti
dului și președintelui Republicii ; 
Cornel Pînzaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale; 
Nicolae Gîrbă. ambasadorul Româ
niei la Phenian.

Din partea coreeană — tovarășii 
Kim long Nam. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.C.. vice- 
premier al Consiliului Adminis
trativ. ministrul afacerilor externe; 

Hang Săng Nam, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepremier al Consiliului Admi
nistrativ. președintele Comitetului 
de Stat al Planificării ; Kim Bok 
Sin. membru supleant al Biroului 
Politic ai C.C. al P.M.C., vicepre
mier al Consiliului Administrativ ; 
Kim Dai Hion, ministrul comer
țului exterior ; Zo Iăng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Tovarășul Kim Ir Sen a salutat 
cu multă căldură vizita pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
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• Primire entuziastă a distinșilor soli ai poporului român 
Ia Pavilionul expozițional de mașini-unelte

® Spectacol de gală oferit în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

• „O prietenie veșnică, legată puternic prin sentimente re- 
voluționare“ - revista presei coreene

preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează în R.P.D. 
Coreeană, manifestîndu-și satisfac
ția față de noul dialog la nivel 
înalt, care pune în evidență cursul 
ascendent al relațiilor dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea deosebit 
de călduroasă și a adresat Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea. Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene, comuniș
tilor și poporului coreean un 
călduros salut revoluționar și cele 

mai bune urări. Conducătorul 
partidului și statului nostru și-a 
exprimat convingerea că actuala 
întîlnire și convorbirile ce vor avea 
loc cu acest prilej vor reprezenta 
o nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea tradiționalelor re
lații de pgietenie și colaborare ro- 
mâno-coreene.

In cursul convorbirii s-a efec
tuat o amplă informare reciprocă 
în legătură cu procesul construc
ției socialiste în cele două țări, cu

(Continuare in pag. a IlI-a)

Solemnitatea înmînării 
unor înalte distincții 

române și coreene
în cadrul unei ceremonii cere a 

avut loc la Palatul Kîmsusan, 
miercuri, 19 octombrie, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, i-a fost înmînat, 
de către tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii* din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, Or
dinul „Drapelul Republicii" clasa 
I, conferit prin Decret al Comi
tetului Popular Central al R.P.D. 
Coreene pentru contribuția deo
sebită adusă la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
între cele două partide, țări și po

poare, Ia promovarea cauzei so
cialismului, a păcii și securității, 
cu prilejul împlinirii viratei de 
70 de ani.

în cadrul aceleiași ceremonii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înmînat tovarășului Kim Ir Sen 
Ordinul „Victoria Socialismului", 
conferit prin Decret Prezidențial 
pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană, la întărirea prieteniei din
tre poporul român și poporul co
reean, la promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, a păcii și 

colaborării internaționale, cU pri
lejul împlinirii viratei de 75 
de ani.

La solemnitate au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu, precum 
și persoanele oficiale române și 
coreene care au participat și la 
convorbirile oficiale.

După înmînarea înaltelor dis
tincții, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen s-au felicitat re
ciproc, și-au strîns îndelung mîi- 
nile, s-au îmbrățișat cu prietenie. 
Cei doi conducători de partid și 
de stat au fost felicitați cu căldură 
de tovarășa Elena Ceaușescu, de 
persoanele oficiale române și co
reene participante la ceremonia 
înmînării înaltelor distincții.
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In spiritul sarcinilor subliniate
la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.B.
Acțiuni susținute pentru aplicarea neabătuta a prevederilor 

recentului Decret al Consiliului de Stat privind

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

FUNDAMENTAREA JUDICIOASĂ A PLANULUI
- premisă a mobilizării intense a resurselor de producție

ECONOMISIREA SEVERĂ Șl FOLOSIREA 
RAȚIONALĂ A RESURSELOR ENERGETICE

La întreprinderea de vagoane din Arad

Măsuri prompte,
Prevederile recentului Decret al 

Consiliului de Stat cu privire la 
gospodărirea riguroasă si economisi
rea resurselor energetice au găsit 
pe oamenii muncii de la întreprin
derea de vagoane din Arad pregătiți 
să facă fată exigentelor actuale, să 
se încadreze in normele de consum 
aprobate. Cel mai convingător argu
ment este faptul că in trei trimestre 
din acest an s-au economisit 5102 
MWh energie electrică. 111 000 Nine 
gaze naturale si 560 Gcal energie 
termică. Practic, cum s-a acționat 
pentru obținerea acestor rezultate, 
ce se întreprinde in continuare pen
tru aplicarea întocmai a prevederi
lor noului act normativ 7

Conform programului de măsuri 
adoptat. întreprinderea a trecut la 
echilibrarea activităților din cele 
trei schimburi, astfel incit să se a- 
sigure incadnarea fiecăruia in pa
lierele de putere aprobate. Concomi
tent. se urmărește modul in care 
este respectat programul de funcțio
nare a utilai elor mari consumatoare 
de energie electrică si gaze naturale, 
un accent deosebit punîndu-se De 
Încadrarea în parametrii prevăzut! a 
celor natru cuptoare electrice de to
pit oțel și a cuptoarelor industriale 
cu flacără, de maTe capacitate. Pen
tru eliminarea șocurilor de tensiune 
si încadrarea in palierele de putere 
s-a luat măsura pornirii cuptoarelor 
la intervale de circa 45 minute. Po
zitiv este faptul că în cadrul între
prinderii au fost executate la timp 
toate reviziile și reparațiile la insta
lațiile si agregatele energetice din 
sectoarele productive, ceea ce asigu
ră acum randamente eriergetice su
perioare. O atentie deosebită s-a ods 
ne calitatea lucrărilor de reparații 
la compresoarele de aer comprimat, 
care sint de mare putere (300—480 
kW}. la cuptoarele electrice de topit 
otel, care au o putere instalată de 
800—3 500 kW. la instalația de sa- 
blare. la cuptoarele de tratament 
termic, ciocanele matritoare. la o se
rie de automate de sudură etc. Nu
mai prin revizuirea si repararea in
stalațiilor de transport și distribuție 
a aerului comprimat, oxigenului si 
bioxidului de carbon s-a obținut o 
economie de 120 MWh pe an. Cum 7 
Foarte simplu :• elimipîndu-se pier
derile pe rețelele de transport s-a 
redus si energia necesară producerii 
agentilor cifră Ittău drumul:., aeru
lui. Alte 800 tone combustibil Con
ventional se economisesc in prezent 
prin încadrarea în parametrii de 
funcționare a unui nou obiectiv de 
investiții — pompa de căldură — 
care asigură apa caldă menajeră și 
pentru secțiile productive prin recu
perarea apei calde de la fabricile de 
bioxid de carbon.

..Una din căile care ne aiută să 
obținem mari economii de energie 
electrică este aplicarea unor masuri 
tehnologice de o deosebită eficientă, 
ne spune tovarășul Tudor Caracioni. 
șeful compartimentului energetic 
din întreprindere. De exemplu. în 
secțiile pregătire și montaj. prin 
extinderea tehnologiilor de su
dură semiautomată și automată în 
mediu de gaz protector obținem 
o economie de 1785 MWh pe 
an. Creșterea gradului de mecaniza
re a montaielor si finisajelor asi
gură de asemenea mari economii de 
energie, iar in secția debitare, prin 
introducerea unor tehnologii moder
ne de debitare a tablei-rulou. obti-

In unități din județul Harahita

Noi cerințe, noi posibilități puse in valoare
Reducerea consumului de energie 

electrică reprezintă una din preo
cupările constante ale oamenilor 
muncii din unitățile economice ale 
județului Harghita. Drept rezultat, 
pină la mijlocul lunii octombrie, pe 
ansamblul județului s-au economisit 
circa 13 000 MWh energie electrică. 
Nici un moment nu s-a considerat 
însă că rezervele in acest domeniu 
sint epuizate. Ca atare, prevederile 
recentului Decret al Consiliului de 
Stat privind raționalizarea consumu
rilor de energie electrică au de
terminat organele și organizațiile de 
partid, conducerile colective ale uni
tăților economice să-și intensifice 
preocupările, să stabilească noi mă
suri, să caute noi soluții pentru re
ducerea în continuare a consumuri
lor, pentru încadrarea in puterile 
medii orare aprobate pe schimburi 
și lâ orele de virf. pentru echilibra
rea consumului pe întreaga durată a 
zilei. Cum se acționează in mod con
cret 7

Știam că, in perioada care a tre
cut de la începutul anului, între
prinderea de tractoare din Miercu
rea Clue s-a încadrat în normele de 
consum aprobate. Totuși, după cum 
ne-a confirmat și inginerul Tamas 
Emeric, șeful compartimentului me- 
cano-energetic, unitatea nu s-a în
cadrat uneori în puterile orare apro
bate. Și iată că, în ziua sondajului 
nostru, la ora 10, se comunică de la 
dispecerul energetic că secția forjă 
este in depășire cu 120 kW față de 
consumul onar stabilit. Nu era prima 
dată cind secția înregistra o aseme
nea depășire. S-a luat imediat legă
tura cu forja și s-a cerut să se ia 
măsurile necesare pentru încadrarea 
în puterea aprobată. La ora 11, acti
vitatea secției se incadra în consu
murile normate. Nu discutăm acum 
despre măsurile luate de la o oră 
la alta deoarece problema de fond 
se referă la modul cum s-au orga
nizat cele trei schimburi. Și aceasta 
doarece in schimbul III nu se con
sumă cota orară aprobată, iar schim
bul I este supraîncărcat.

Cu totul altfel se prezintă lucru
rile in atelierul nr. 3 prelucrări me

de mare eficiență
nem anual o economie de peste 80 
MWh. însemnate economii de ener
gie electrică se vor realiza si in 
secția turnătorie prin introducerea 
a două noi si moderne linii de tur- 
nare-formare. Exemplele pot desi
gur continua, pentru că. practic, nu 
avem atelier sau secție unde să nu 
se urmărească introducerea de teh
nologii noi, cu efecte directe asupra 
reducerii consumului de energie".

De fapt, preocupările pentru gos
podărirea judicioasă a energiei au la 
această întreprindere un caracter 
permanent și se orientează după o 
strategie bine stabilită. Astfel. in 
vederea modernizării cuptoarelor in
dustriale cu flacără, care nu au un 
randament corespunzător, fondurile 
alocate pentru reparații capitale au 
fost alăturate fondurilor de investi
ții. In felul acesta vor fi moderni
zate 15 asemenea cuptoare. după 
proiecte tip I.U.T. Bistrița. De ase
menea. conform programului de 
modernizare, se urmărește ca ia 
cuptoarele de tip vechi, care nu au 
etansări corespunzătoare la usi. la 
prima reparație planificată să se 
modifice forma si grosimea ușilor, 
precum si izolarea termică a pere
ților cuptoarelor in vederea redu
cerii substanțiale a pierderilor de 
energie. Totodată. întreprinderea a 
solicitat compartimentului investiții 
din cadrul Centralei industriale de 
vagoane si material rulant, cu spe
ranța Că vă găsi sprijin. dotarea cu 
arzătoare regenerative a unui cuptor 
industrial cu flacără directă de tra
tament termic.

în cursul acestui trimestru se vor 
finaliza si lucrările la obiectivul de 
recuperare a gazelor fierbinți din 
sectoarele calde, cu 10 cazane recu
peratoare montate pe 19 cuptoare 
cu flacără din secțiile foriă. arcuri 
și boghiuri: Utilizarea acestei resur
se se va face sub formă de apă cal
dă pentru încălzire in perioada se
zonului rece, iar pe timpul verii ea 
va fi folosită la prepararea apei 
calde menajere, asigurindu-se nece
sarul de apă caldă pentru un mare 
număr de apartamente. întreprinde
rea de vagoane va obține astfel o 
reducere a consumului anual de 
energie termică ' achiziționată de 
6 825 Gcal De an. iar la întreprinde
rea județeană de gospodărie comu
nală si locativă economia va fi de 
6 468 Gcal pe an.

Semnificativ pentru seriozitatea cu 
care este privită la întreprinderea 
de vagoane din Arad problema gos
podăririi rationale a energiei este si 
faptul că urmărirea consumurilor se 
face pe un microsistem de calcul 
MS-100. S-a procedat la implemen
tarea pe calculator a tuturor consu
murilor de energie electrică, pe ore. 
sectoare si cumulat pe întreprindere. 
Evidențierea se face zilnic pe dia
grame de sarcină, pe paliere orare 
Si constituie un foarte util mijloc de 
urmărire a consumurilor. Iar acum 
intențiile se îndreaptă spre intro
ducerea unui dispecer energetic asis
tat de calculator pentru urmărirea 
distribuției si consumului de energie 
electrică la nivel de utilaje, ateliere, 
secții. In fe'ul acesta se va asigura 
o urmărire si mai exactă, științific 
fundamentată, a consumului de 
energie electrică.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii"

canice. Aici, de puține zile s7a tre
cut la prelucrarea simultană a ro
ților dințate duble, măsură prin care 
se vor economisi 1.5,MWh și 2,5 tone 
combustibil convențional pe an. De 
asemenea, operația de alezare a su- 
porților rolei se execută acum pe a- 
gregate multifuncționale, efectul an- 
tecalculat fiind o economie de 4.5 
MWh și 4.5 tone combustibil con
vențional pe an. La nivelul între
prinderii s-a'trecut, de asemenea, la 
raționalizarea iluminatului, prin mon
tarea aparatelor de tip „Luxomat", 
iar prin reducerea programului de 
funcționare a instalațiilor de produ
cere a aerului comprimat și a insta
lațiilor de ventilat se va obține o e- 
conomie de 25 MWh energie electrică 
anual. Măsuri speciale s-au luat și 
în vederea reducerii consumurilor 
specifice la energia termică, una 
dintre cele mai recente fiind pune
rea în funcțiune a grupului de 5 re
cuperatoare de căldură la cuptoarele 
de tratament termic, asigurindu-se 
prepararea apei calde menajere 
pentru toate cele trei schimburi.

La întreprinderea filatura de lină 
pieptănată din Miercurea Ciuc, sec
țiile cele mai mari consumatoare de 
energie electrică sint cele de filat 
și ringuri. Secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, tovarășa Ma
ria Timaru. ne prezintă măsurile 
stabilite : „Preocupările pentru gos
podărirea judicioasă a energiei elec
trice nu sint nici in întreprinderea 
noastră de ultimă oră. Noi am ac
ționat prin multiple și variate forme 
pentru a-i conștientiza pe muncitori 
asupra necesității economisirii ener
giei. Ca urmare, de Ia Începutul anu
lui și pînă acum am înregistrat pe 
întreprindere un consum de energie 
electrică cu 18 la sută mai mic decit 
norma aprobată. Economii impor
tante avem și la energia termică. 
Cu toate acestea, stimulați de preve
derile noului Decret, am găsit noi 
căi de economisire. Printre cele mai 
recente se numără asigurarea ilu
minatului natural în secția vopsito- 
rie ; la secția preparație, prin do
tarea utilajelor cu cuplaje hidraulice 
am redus opririle acidentale și. tot

odată, am îmbunătățit indicii de 
funcționare a motoarelor electrice".

„în mod special urmărim ca, în 
perioadele consumului de virf, să nu 
avem solicitări mari, ne spune șeful 
secției ringuri, Gall Iosif. O impor
tantă cale de economisire a energiei 
electrice, și în privința căreia nu 
s-a făcut încă totul, constă în obiș- 
nuirea tuturor muncitoarelor cu pre
darea și preluarea schimbului din 
mers. Măsurile organizatorice și ac
țiunile educative luate în ultimul 
timp vizează tocmai îndeplinirea a- 
cestui obiectiv".

Respectarea normelor de consum 
și mai ales încadrarea in puterile 
medii orare aprobate pe schimburi 
se urmăresc și la întreprinderea 
pentru producție industrială și con
strucții căi ferate Harghita. La ora 
18. dispecerul de la cariera Suseni 
comunică prin stație dispecerului 
central, de la sediul Întreprinderii 
din Miercurea Ciuc, că, așa cum este 
organizată producția, consumul de 
energie electrică repartizat pentru 
orele 18—22 s-ar putea să fie de
pășit. Imediat se hotărăște oprirea 
activității de foraj pentru a se asi
gura buna funcționare a stațiilor de 
prelucrare a pietrei. „Prevăzind ase
menea situații, conducerea întreprin
derii a stabilit o ordine de priorități 
privind funcționarea utilajelor. Ast
fel, dispecerul central are la inde- 
mină mai multe variante de lucru — 
ne spune inginerul-șef al întreprin
derii. Peter Ștefan. In cazul de față, 
am ales oprirea forării deoarece tre
buie să asigurăm continuitatea acti
vității la celelalte operații".

Răspunderea comunistă față de 
munca de calitate, acțiunea con
știentă pentru utilizarea judicioasă 
a energiei electrice se materializează 
și la această întreprindere în impor
tante economii: 148 MWh energie 
electrică și 121 tone combustibil con
vențional de la începutul anului. To
tuși, economisirea energiei electrice 
nu trebuie să se facă în detrimentul 
producției. De ce precizăm a- 
cest lucru 7 La sfirșitul schimbului 
III, la linia de preparare nr. 1, 
in ziua de 14 octombrie s-a rapor
tat o anumită economie de energie 
electrică. S-a constatat insă că 
ea se datorează neincărcării la în
treaga capacitate a liniei, din cauza 
unor lucrări de reparații neefectuate 
la timp. Intervenția a fost promptă, 
măsurile eficiente. Totuși, trebuie 
făcut mai mult pentru ca economi
sirea energiei electrice și a combus
tibililor să constituie în fiecare uni
tate și la fiecare loc de muncă un 
obiectiv prioritar.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scinteii"
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Printr-o temeinică organizare și concentrarea
mijloacelor mecanice și a forței de muncă

Roadele toamnei-puse 
cit mai repede la adăposti

Numeroase forțe umane și mijloace mecanice con
tinuă să fie concentrate in cimp la stringerea. trans
portul și depozitarea recoltei. Condițiile bune de lucru 
din această toamnă frumoasă, insoțite de o organizare 
temeinică a muncii, au permis ca o bună parte din 
recoltă să ajungă in magazii. Astfel, potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă in seara zi
lei de 18 octombrie porumbul a fost recoltat de pe 
71 la sută din suprafața cultivată, soia — 93 la sută, 
iar sfecla de zahăr, care se livrează pe baza graficelor 
încheiate între unitățile agricole și fabricile prelucră
toare. a fost strinsă in proporție de 66 la sută. Există, 
așadar, condiții ca in timp scurt toate roadele toam
nei să fie adunate și puse la adăpost. Important este 
ca, peste tot, să se asigure o temeinică organizare a 
muncii si participarea la lucrări a tuturor locuitorilor 
de la sate. în mod deosebit trebuie acționat, in acecțe 
zile, in vederea intensificării recoltării porumbului in 
județele Constanța. Brăila, Tulcea, Buzău, Iași, Satu 
Mare si Bihor, unde realizările la efectuarea acestei 
lucrări, procentual, se situează sub media zonei intii. 
De asemenea, sub media zonei a doua la recoltarea 
porumbului se situează județele : Neamț, Mureș, Cluj, 
Sibiu. Caraș-Severin, Alba. Brașov. Sălaj, Bistrița- 
Năsăud. Covasna, Harghita și Maramureș. în toată 
tara culturile respective au ajuns la maturitate, astfel 
incit există condiții ca lucrările de recoltare să se des
fășoare in bune condiții.

Concomitent cu măsurile vizînd impulsionarea lu
crărilor de recoltare, o atenție dosebită trebuie acor
dată transportării neintitziate a produselor obținute 
la bazele de recepție sau Ia fabricile prelucrătoare, in 
cazul sfeclei de zahăr, legumelor și fructelor desti
nate industrializării. Așa cum s-a prevăzut în pro
gramul de desfășurare a campaniei agricole de toam
nă. tot ce se recoltează în cursul zilei, indiferent ce 
produse sint — porumb, sfeclă de zahăr, legume, fruc
te — pină seara trebuie transportate la locul de des
tinație. prevenindu-se astfel orioe pierderi. Pentru in
tensificarea transportului, cadrele de conducere din 
unitățile agricole au datoria să asigure oamenii nece
sari la încărcarea și descărcarea produselor, astfel 
incit fiecare mijloc de transport să facă cel puțin 3—4 
curse pe zi. așa cum se prevede in program. De ase
menea. activitatea la bazele de recepție trebuie să fie 
temeinic organizată, pentru ca mijloacele de transport 
să nu staționeze în mod inutil. Este necesar ca în 
cele trei faze ale recoltării — cules, transport, depozi
tare — în toate unitățile agricole să fie repartizate 
astfel forțele umane și mijloacele mecanice necesare, 
incit pretutindeni stringerea și punerea la adăpost a 
roadelor toamnei să se facă în același timp, fără deca
laje intre lucrări. Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare au datoria să sprijine, in continua
re, unitățile agricole în organizarea muncii la recol
tare și transport, astfel incit în cel mai scurt timp 
roadele acestei toamne să fie puse la adăpost.

în județul BIHOR, campania de 
toamnă se desfășoară cu intensita
te, pină marți seara porumbul, de 
pildă, fiind recoltat de pe 67 la sută 
din suprafață. Faptele constatate în 
cursul unui raid de două zile prin 
cîmpia Crișurilor arată că lucră
torii ogoarelor din această zonă a 
țării sint hotărlți să pună Ia adă
post, in cel mai scurt Jimp, Întreaga 
recoltă. De altfel, modul in care se 
muncește este evidențiat și de fap
tul că în fiecare din zilele săptă- 
minii trecute au fost depășite can
titățile de porumb planificare a se 
transporta în bazele de recepție. 
Cum se acționează în unități' pen
tru folosirea cu maximum de ran
dament a fiecărei ore bune de lu
cru 7 Pentru exemplificare, am ales 
secvențe întilnite in consiliul agro
industrial Mădăras.

Reținem mai intii că încă de sîm- 
bătă. pornind de la situația concre
tă. din fiecare unitate, consiliile de 
conducere, organele și organizațiile 
de partid de aici au stabilit măsuri 
operative pină la nivel de fermă și 
formație de lucru pentru ca fiecare 
zi să fie o zi-record in privința 
Intensificării culesului și transpor

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c. evidențiază nece
sitatea afirmării mai puternice a rolului centralelor în calitatea de titu
lare de plan cu care au fost investite prin lege. Măsurile de perfecționare 
puse în atenție de secretarul general al partidului au în vedere implicarea 
totală a centralelor în soluționarea promptă, pe fondul unei eficiențe tot 
mai înalte, a multiplelor probleme pe care le ridică desfășurarea activi
tății productive in unitățile din componența acestora ; privită într-ur 
plan mai larg, acțiunea de perfecționare vizează tocmai întărirea laturii 
democratice a actului de conducere, printr-o puternică implicare a colec
tivelor din întreprinderi și centrale in soluționarea tuturor problemelor 
din domeniul lor de activitate, pentru afirmarea inițiativei și creativi
tății oamenilor muncii.

In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Practica, expe
riența îndelungată, de aproape 20 de ani, pe care o avem in funcționarea

sistemului democrației muncitorești-revoluționare, a autoconducerii și au- 
togestiunii, demonstrează cu puterea faptelor că nu mai este posibil ca 
activitatea complexă a economiei naționale, a dezvoltării societății să fie 
rezolvată numai de aparatul central, neglijindu-se organele democratice 
din unități. Sistemul democratic pe care noi l-am creat pornește de la o 
imbinare armonioasă a rolului organelor centrale, a planului național 
unic de dezvoltare economico-socială cu creșterea răspunderii și atribu
țiilor centralelor, intreprinderilor, organismelor democratice in elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru".

Această cerință esențială, de fond, a perfecționării conducerii econo- 
mico-sociale a fost abordată în discuția avută la Centrala minereurilor 
din Baia Mate cu cîteva cadre cu munci de răspundere în coordonarea 
activității acesteia : ing. Nicolae Dicu, director general, ing. Nicolae Ur- 
dar, director tehnic cu producția, ing. Ion Ionescu, șef serviciu planifi
care, ing. Petre Picu, șef serviciu investiții.

O carte de vizită presti
gioasă Interlocutorii au ținut să 
prefațeze discuția cu citeva elemente 
definitorii pentru 'cartea de vizită a 
centralei, pornind de la sublinierea 
faptului că. in toți anii de cind exis
tă această mare unitate economică a 
industriei noastre miniere, planul de 
producție a fost îndeplinit exemplar, 
cu importante depășiri la producția 
fizică, in condițiile in care principa
lii indicatori au înregistrat constant 
o evoluție ascendentă. Colectivului 
centralei i-a fost acordat anul tre
cut, bunăoară, „Ordinul Muncii" cla
sa a IlI-a. Am reținut, de aseme
nea, că numeroase unități 
ponența centralei au fost 
de-a lungul anilor cu cele 
te distincții ale muncii.

Bilanțul pe ansamblul centralei pe 
nouă luni din acest an oferă, de ase
menea, imaginea unei munci rodnice, 
desfășurată sub imperativul realiză
rii unei tot mai înalte eficiențe eco
nomice. Cu excepția unui singur 
produs, la toate celelalte sortimen
te ale producției fizice se înregis
trează importante depășiri de plan. 
Cu aproape 16 la sută a fost depășit 
nivelul planificat al producției nete 
și cu 3,3 la sută la productivitatea 

. muncii. Remarcabile sint, de aseme

din com- 
răsplătite 
mai inal-

nea, rezultatele eforturilor depuse 
pentru reducerea cheltuielilor totale 
de producție și cu deosebire a celor 
materiale, care reprezentau 94,9 la 
sută din volumul planificat.

O carte de vizită intr-adevăr pres
tigioasă. Interlocutorii apreciază că 
și cheia viitoarelor succese se află 
exclusiv în mina centralei, in sen
sul că dezvoltarea producției minie
re este nemijlocit condiționată de 
eforturile specialiștilor băimăreni 
pentru menținerea gradului de asi
gurare cu rezerve, problemă ce și-a 
găsit intru totul rezolvarea.

Persistența tutelării mi
nisteriale. Relevind cîmpul 
larg de inițiativă al centralei 
in această direcție, cel patru 
interlocutori au evidențiat faptul 
că' . exigențele formulate de to
varășul Nicolae Ceausescu în expu
nerea de la sfirșitul lunii aprilie 
asupra aspectelor cardinale ale con
ducerii economico-sociale au deter
minat o îmbunătățire a raporturilor 
de conlucrare dintre centrală-minis- 
ter-organisme economice centrale, 
relație in ansamblul cărei# centrala a 
căpătat o sporită audientă in pro
blemele majore ale realizării planului 
unic al dezvoltării economico-sociale. Faptul ilustrează cît se poate da

tului porumbului, precum și a altor 
produse agricole. La cooperativa a- 
agricolă Mădăras, în lanuri se aflau 
dis-de-dimineață peste 200 de co
operatori. Toți cu sarcini precise, 
organizați în formații complexe, care 
— pe suprafețele repartizate — exe
cutau culesul porumbului. încărca
rea mijloacelor de transport, tăierea 
și transportarea cocenilor, asigurînd 
astfel front de lucru pentru arătu
rile adinei de toamnă. „De ani de 
zile recoltăm manual întreaga supra
față cultivată cu porumb, ne spune 
Teodor Maghiar, președintele uni
tății. Evităm . astfel pierderile de 
producție, economisind totodată im
portante cantități de carburanți ne
cesare la efectuarea altor lucrări".

Manual se recoltează integral șl 
cele 632 hectare cultivate cu po
rumb la cooperativa agricolă Ianoș- 
da. Este de relevat faptul că 
sortarea se face direct In lan. Știu- 
leții nematurizați, ca și cei cu boabe 
mai rare, sint încărcați în alte mij
loace de transport, fiind totodată 
depozitați separat șl în baza volan
tă. Ordine desăvîrșită și aici. Patru
zeci de căruțe transportă neîntre
rupt porumbul din cimp la bază.

OPINII ALE SPECIALIȘTILOR DIN CENTRALA 
MINEREURILOR BAIA MARE

în plus, s-a vădit preocuparea mai 
susținută din partea specialiștilor or
ganelor economice centrale pentru 
realizarea unui dialog de lucru ope
rativ cu centrala,, in cadrul căruia 
se află efortul de a soluționa în 
comun problemele pe care le ridică 
realizarea planului. Cit privește cen
trala, ea însăși a promovat un stil 
de muncă mai direct, participativ, 
în raporturile cu Întreprinderile.

în același timp, interlocutorii au 
subliniat ideea că. în anumite situa
ții, mai apar totuși manifestări d« 
tutelare a centralei de către minis
ter, ceea ce atestă persistenta unui 
anumit stil de muncă administrativ, 
a cărui esență nu concordă cu exi
gențele noi promovate de principii
le democratice de conducere bazate 
pe autoconducere, autogestiune și 
autofinanțare, principii care stimu
lează tocmai încrederea in capacita
tea organelor democratice de condu
cere colectivă din centrale și între
prinderi de a soluționa problemele 
majore ale planului, incepind de la 
fundamentarea pînă la finalizarea 
acestuia. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Dicu evoca faptul că. de re
gulă, centrala intră in rolul de ti
tulară de plan abia in faza trecerii 
la îndeplinirea planului, ministerul 
trecind cu vederea această preroga
tivă în faza de fundamentare a sar
cinilor. în sprijinul acestei afirma
ții interlocutorul s-a referit la un 
recent caz în care stabilirea princi
palilor indicatori ai planului pentru 
anul viitor s-a realizat în dezacord 
cu cele discutate si stabilite cu Or
ganele centrale de planificare. La 
numai o oră de la discuția avută in 
prezenta specialiștilor de la Comite
tul de Stat al Planificării, ministerul 
a comunicat directorului general al 
centralei cu totul alte, sarcini de 
plan, evident majorate cu cîteva 
sute de milioane la productia-marfă. 
cit și la anumite produse importan
te, cum ar fi: cupru, plumb, zinc. 
„Pentru ce a mai fost necesară ana
liza efectuată în cadrul colectivului 
nostru, cit și cu specialiști din C.S.P., 
analiză care ținea seama de necesi
tățile esențiale ale economiei, de re
sursele de care dispunem, cît și de 
exigențele folosirii raționale a insta
lațiilor, dacă, dintr-un condei, ea a 
fost anulată de minister, care a vă
zut altfel lucrurile 7“ — a menționat 
directorul general al centralei.

loan Buta, președintele cooperati
vei, ne spune că fiecare fermă are 
delimitat în baza volantă locul de 
depozitare temporară, ceea ce în
tărește răspunderea cooperatorilor 
pentru depănușarea șl sortarea știu- 
leților. Cît despre recoltat, în două- 
trei zile se va încheia lucrarea la 
porumbul pentru consum, răminînd 
pentru a doua parte a șăptăminii 
porumbul pentru sămînță.

Mobilizare mare de forțe și la 
C.A.P. Tulea. Trei combine C 6 P 
recoltau din plin. în urma fiecăreia 
se aflau echipe de cooperatori pen
tru a strînge știulețil căzuți. După 
care o turmă de ovine lăsa terenul 
curat ca in palmă. Treizeci, din cele 
67 atelaje disponibile, transportau 
porumbul spre baza de recepție din 
zona Salontei. Acestora li se adău
gau alte 15 camioane care efectuau 
in medie 5—6 curse pe zi. La recol
tat. peste 200 de cooperatori se în
treceau în hărnicie. Producția este 
bună, superioară celei evaluate. în 
baza volantă aproape 200 de oameni 
ai muncii de la întreprinderea de 
transporturi auto și întreprinderea 
pentru materiale de construcții Ora
dea veniseră să dea o mină de aju

limpede justețea observației pe care 
o făcea secretarul general al parti
dului cînd spunea că organele cen
trale manifestă o atitudine de supra
apreciere a propriei lor capacități și, 
implicit, de minimalizare, de neîn
credere in capacitatea conducerilor 
centralelor și intreprinderilor.

Evaluarea științifică, res
ponsabilă a rezervelor inter- 
Pg O problemă de fond asupra că
reia s-a insistat pe larg privește 
promovarea de către organele de 
conducere colectivă din centrale a 
unui spirit științific de analiză a re
zervelor interne de care dispune fie
care colectiv. „In primul subpunct 
din art. 25 al Legii cu privire la or
ganizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat — preciza tovară
șul Ion Ionescu — Se arată limpede 
că centrala, in calitate de titular de 
plan, poartă întreaga răspundere 
pentru elaborarea planurilor cincinal 
și anuale proprii, pe baza propune- 

, rilor intreprinderilor subordonate si 
unităților componente, urmărind în
cadrarea in nivelurile orientative și 
normativele de plan primite de Ia 
C.S.P. (subl. ns.). Exercitarea efec
tivă de către centrală a unui aseme
nea drept incumbă o mare răspun
dere in ce privește investigarea 
adincă, de către fiecare colectiv 
muncitoresc din componenta centra
lei, a rezervelor interne de care dis
pune. exercitarea plenară a inițiati
vei și creativității fiecărui om al 
muncii, pentru a se putea găsi răs
punsurile cele mai bune la mobili
zatoarele obiective pe care le pune 
partidul in fața întregului popor. 
Sint de înțeles deci seriozitatea și 
puterea de angajare pe care trebuie 
să le manifestăm noi toți pentru a 
imprima propriilor noastre obiective 
de plan un caracter mobilizator".

Din păcate, acestei stări de spirit 
sănătoase i se substituie, uneori, su- 
•brectiVfsmul organelor centrale. In 
sprijinul acestei idei, șeful compar
timentului de planificare a evocat 
situația în care centralei i s-a co
municat, „peste noapte", un ritm de 
creștere a productivității muncii in 
anul viitor cu mult peste nivelul 
prevăzut în programul de organizare 
și modernizare, aprobat prin Decre
tul 318, față de care centrala îsi ra
portase propriile forțe si resurse și 

tor la depănușat și sortat. Este un 
exemplu concret de materializare a 
unei ample acțiuni de întrajutorare, 
inițiate și coordonate de comitetul 
județean de partid. „Cu o asemenea 
mobilizare vom depănușa și trans
porta o cantitate de porumb de trei 
ori mai mare decit intr-o zi obiș
nuită", conchidea Dumitru Maghiar, 
președintele cooperativei.

Lanuri de porumb încărcate de 
rod, de o parte și de alta a șoselei, 
și la cooperativa agricolă Salonta. 
Secretul 7 „Noi, la porumb, aplicăm 
teoria bogatului : pentru producții 
intensive asigurăm agrofond inten
siv", afirma Czege Alexandru, pre
ședintele unității. Densitate mare, 
2—3 știuleți pe fiecare plantă. Mo
bilizare pe măsura acestui rod bo
gat. Din zori peste 500 cooperatori 
recoltau cu spor. Mulți își aduna
seră în plus și alte ajutoare. Szabo 
Alexandru, bunăoară, șeful atelie
rului mecanic din cadrul cooperati
vei, era însoțit nu numai de citeva 
rudenii, ci și de vreo 4 vecini de 
bloc. „Cu această echipă voi recolta 
azi aproape un hectar și ca noi sint 
zeci și zeci de astfel de formații", 
menționa Szabo Alexandru. Și aic., 
la Salonta, bogăția cimpului — ex- 
celind hibrizii Fundulea 412 și 420 
— îndreptățește la un spor substan
țial de producție. Despre efortul ce 
se depune vorbește grăitor faptul 
că numai de aici se recoltează, 
transportă și depozitează acum, zil
nic, cite 1 000 tone porumb. Că in
tr-adevăr duminică, iar apoi și luni 
și marți, în consiliul agroindustrial 
Mădăras au fost zile-record denotă 
și preluarea in baza de recepție Sa
lonta a unor cantități de aproape 
patru ori mai mari decit intr-o zi 
din cursul șăptăminii trecute. Aju
torul celor peste 200 de elevi de la 
Liceul agroindustrial Salonta se 
dovedise aici de un real folos la 
descărcarea unor mijloace de trans
port, la sortarea porumbului. Rit
muri înalte de lucru s-au înregistrat 
și în alte consilii agroindustriale : 
Sînmartin, Valea lui Mihai, Tinea, 
Tămășeu, Săcueni. Faptul că In ba
zele volante există încă mari canti
tăți de porumb impune însă mai 
buna organizare a acestei activități. 
Dar „barierele" In calea unei cit 
mai bune desfășurări a transportu
rilor sint determinate și de modul 
defectuos în care unele unități orga
nizează încărcarea mijloacelor în 
cimp și în bazele volante, oeea ce 
determină staționări mult mai mari 
decit cele prevăzute. (loan Laza, co
respondentul „Scinteii").

Pină tn seara zilei de 17 octom
brie. în unitățile agricole din jude
țul CONSTANȚA porumbul a fost 
cules de pe 69 Ia sută din supra
fețele cultivate, sfecla de zahăr — 
58 la sută, iar recoltarea solei, 
practic, s-a încheiat. în numeroase 
unități agricole, ca rezultat al unei 
fructuoase conlucrări intre toți fac
torii de răspundere si al folosirii 
eficiente a bazei tehnico-materiale. 
lucrările sint avansate. Intre aces
tea se numără și cooperativa agri
colă Rlmnic. Rezultatele bune obți
nute în ultimii ani la griu și po
rumb, cit și la alte culturi atestă 
seriozitatea cu care ta această uni- 

încercase să găsească soluții viabile 
de rezolvare a problemei. Pe ce bază 
s-a operat majorarea acestui nivel, 
nimeni nu i-a explicat organului de 
conducere colectivă al centralei, după 
cum nu au fost luate in discuție nici 
consecințele ce pot decurge pentru 
centrală din ajustarea forței de mun
că in unitățile miniere.

Desigur, creșterea accelerată a 
productivității muncii rămine un 
obiectiv central pentru fiecare co
lectiv de muncă. Nici un efort în 
acest sens nu trebuie să fie socotit 
prea mare. El merită făcut cu orica 
preț. Cît privește cazul în discuție, 
adoptarea ritmului, scos din condei, 
reclamă o dotare tehnică masivă, 
care nu se poate asigura cit ai bate 
din palme. în numai cele cîteva luni 
care ne mai despart de începutul 
noului an al actualului cincinal.

Compensarea minusurilor 
unora cu plusurile altora — 
o practică neeconomică. In 
acest context a fost pusă în discuție 
si practica realizării planului, la ni
velul ministerului, prin compensarea 
minusurilor unora cu plusurile alto
ra. „O practică profund dăunătoare 
care 'continuă să altereze calitatea 
centralei de titulară de plan — apre
cia tovarășul Nicolae Urdar. Acesta 
este motivul pentru care s-a recurs, 
în situația mai înainte amintită, la 
corectarea. în sus. a unor indicatori 
ai planului nostru pentru anul viitor. 
Desigur, apropiatele adunări genera
le ale oamenilor muncii din Între
prinderi si centrală vor prilejul o 
analiză exigentă pentru a pune ta 
valoare toate rezervele interne de 
care dispunem. Slntem pe deplin 
conștient! că rezervele interne tre
buie văzute Intr-o perspectivă dina
mică. Asta nu are Insă nimic comun 
cu practica de a stabili anumit! in
dicatori de plan fără o investigare 
atentă a realităților economice. O 
asemenea pt-actică are consecințe 
negative tocmai asupra activității 
celor care se străduiesc să-și ono
reze exemplar obligațiile de plan, să 
valorifice toate rezervele interne".

Discuția a prilejuit abordarea șl a 
altor aspecte ale perfecționării ta 
continuare a activității centralelor, 
in ideea creșterii și mai puternice a 
rolului lor de titular de plan, de ve
rigă esențială a economiei noastre 
naționale in etapa dezvoltării inten
sive.

Ioan ERHAN 
Gheorqhe PĂRJA

tate sint privite șl abordate proble
mele fiecărei campanii agricole. In 
ziua efectuării raidului se sțrîngea 
recolta de pe ultimele suprafețe 
din cele 502 hectare cultivate cu po
rumb. Prezent în cimp, Stere Mițes- 
cu. președintele cooperativei, asigura 
ca activitatea la recoltat si trans
portul porumbului la baza de re
cepție să se desfășoare din plin, 
respectîndu-se viteza stabilită și nu
mărul curselor programate. Aici, 
încă de la declanșarea recoltatului, 
toate mijloacele mecanizate de care 
dispune unitatea au fost organizate 
In formații de lucru stabilizate in 
cimp, unde s-au asigurat condiții 
corespunzătoare.

Desigur, atunci cind ai oameni 
bine pregătiți profesional, mecani
zatori cu o bună experiență, acest 
lucru constituie o bază trainică pen
tru calitatea lucrărilor, o garanție 
sigură că recolta este strinsă cores
punzător, fără pierderi. Și de data 
aceasta erau prezenți la cimp toți 
cei care au acționat zi de zi Ja fău
rirea recoltei : Moise Pavel, Ștefan 
Talambă, Victor Anton. Mihaî Marca 
— cei mai harnici dintre mecaniza
tori care dădeau zor ca pină la sfîr- 
șitul zilei să poată raporta Înche
ierea recoltării porumbului de pe 
suprafețele ce le fuseseră date în 
primire. Cele 36 de combine aflate 
la recoltat erau folosite din plin. în 
urma lor, 320 de cooperatori și nu
meroși elevi recuperau, depănușau 
și incărcau știuleții. La transportul 
porumbului erau repartizate 16 mij 
loace auto. Aflăm că zilnic s-a res
pectat norma de 4 curse, reușin- 
du-se astfel ca aproape toată can
titatea de porumb recoltată să se 
afle deja la loc sigur, fiind depozi
tată în condiții foarte bune. Unii 
conducători auto, Ion Popa, Ion Mi- 
hale, Niculea Rogozea, Gheorghe 
Păduroiu, au realizat chiar și cite 
o cursă în plus, ceea ce, desigur, a 
constituit un stimulent pentru cei
lalți.

Menținlndu-ne în sfera experien
țelor și a rezultatelor bune, vom 
menționa că ta stadiu avansat la 
recoltarea și transportul porumbu
lui în județul Constanța se află 
consiliile agroindustriale Chimogeni, 
Independența, Valu lui Traian, A- 
damclisi, RemuS Opreanu și Cerna
vodă.

în consiliul agroindustrial Mircea 
Vodă însă, se cere a fi intensificat 
ritmul la culesul și transportul po
rumbului și sfeclei de zahăr de pe 
cimp în unele unităti. printre care 
și I.A.S. Tortomanu. După cum ne 
spunea tovarășul Petre Plăcintă, in
ginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Mircea Vodă, in ultimele 
zile s-a acordat o atenție mai mare 
transportării sfeclei de zahăr, care 
risca să se deprecieze în cimp. Cu 
toate acestea însă, cantitatea medie 
zilnică transportată se menține in
tre 160—200 tone. Sint necesare deci 
o mai bună și mai judicioasă orga
nizare a muncii, unitățile dispunind 
de forțe suficiente, folosirea la 
maximum a întregii capacități de 
transport, o mai mare ordine și dis
ciplină, mai multă răspundere în 
preluarea neîntirziată a recoltei de 
pe cimp. (Lucian Cristea, corespon
dentul „Scinteii").
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TDVABĂSILII NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R. P. D. COREEANĂ

Primire entuziastă a distinșilor soli
ai poporului român la Pavilionul

expozițional de mașini-unelte
in cursul după-amiezii de 

miercuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene, au vizitat Pavilionul expozi
țional de mașini-unelte.

La intrarea în incinta pavilionu
lui expozițional, numeroși locuitori 
ai Phenianului au făcut o primire 
entuziastă distinșilor soli ai po
porului român.

înalții oaspeți au fost salutați la 
sosire de președintele Comitetului 
de stat pentru construcțiile de ma
șini, Ghe Hiang Sun, care le-a urat 
un călduros bun venit și le-a adre
sat mulțumiri respectuoase pentru 
înalta onoare făcută prin vizitarea 
acestei expoziții reprezentative 
pentru dezvoltarea industrială a 
R.P.D. Coreene.

Inaugurat cu prilejul sărbătoririi 
a patru decenii de la proclamarea 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, pavilionul cuprinde o 
gamă largă de mașini-unelte — 
circa 120 de tipuri —, realizate în 
întregime de întreprinderi de spe
cialitate din această țară.

Pe parcursul vizitării expoziției, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost înfățișate principalele date 
referitoare la dezvoltarea și moder
nizarea producției de mașini-unel-

te în ultimii ani, la modul în 
care oamenii muncii transpun în 
practică obiectivele stabilite de cel 
de-al VI-lea Congres al Partidu
lui Muncii din Coreea, sarcinile 
ce revin acestui domeniu în ceea 
ce privește dotarea întreprinderi
lor cu utilaje tot mai perfecționa
te, capabile să asigure sporirea 
continuă a producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
urmărit cu interes explicațiile în 
legătură cu caracteristicile tehnice 
și performanțele funcționale ale 
exponatelor, demonstrațiile prac
tice efectuate cu acest prilej.

Gazdele au subliniat importan
ta deosebită acordată de condu
cerea partidului și statului co
reean construcțiilor de mașini- 
unelte, rolul deosebit ce revine a- 
cestui sector în dezvoltarea în
tregii economii naționale. A fost 
relevată, în același timp, însem
nătatea studiilor și cercetărilor 
efectuate în institutele de speciali
tate, în întreprinderile producă
toare de mașini-unelte pentru di
versificarea continuă a producției, 
ridicarea nivelului ei tehnic, cali
tativ și de competitivitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut aprecieri elogioase și i-a 
felicitat pe muncitorii și specia
liștii coreeni pentru realizările 
prezentate în cadrul expoziției, 
arătînd că ele demonstrează capa
citatea și nivelul înalt pe care l-a 
atins industria coreeană în anii 
construcției socialiste. Conducăto
rul partidului și statului nostru

și-a 
acest 
lități 
între 
mâni 
împreună noi tipuri de 
unelte care, prin nivelul tehnic și 
performanțele lor, să depășească 
produsele similare de pe piața 
mondială.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovafășa 
Elena Ceaușescu au semnat în 
Cartea de onoare și au urat spe
cialiștilor și muncitorilor coreeni 
succese tot mai mari în dezvol
tarea și modernizarea acestei im
portante ramuri a economiei țării 
lor.

exprimat convingerea că în 
domeniu există largi posibi- 
de colaborare și cooperare 
constructorii de mașini ro
și coreeni pentru a realiza 

mașini-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au vi
zitat apoi ansambluri noi de lo
cuințe din capitala R.P.D. Coreene, 
precum și edificii cu destinație 
social-culturală și sportivă, aflate 
în construcție sau în stadiu de 
finisare.

Numeroși constructori, precum și 
locuitorii Phenianului i-au întîmpi- 
nat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, de-a 
lungul întregului traseu, cu ma
nifestări de prietenie, exprimîn- 
du-și bucuria și satisfacția pentru 
vizita pe care înalții oaspeți ro
mâni o fac în țara lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu multă cordialitate locui
torilor capitalei R.P.D. Coreene.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

un

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, o serie de 
aspecte, ale vieții internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești. S-a subliniat că in 
aceste probleme Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea, Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Demo
crată Coreeană, au poziții și puncte 
de .Vedere comune sau foarte apro-

piate, ceea ce constituie o bază 
bună pentru dezvoltarea unei și 
mai largi colaborări și conlucrări 
pe arena internațională, pentru 
sporirea contribuției țărilor noas
tre la eforturile de pace, de dezar
mare, la întărirea climatului de 
securitate și destindere în lume.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Spectacol de gală oferit în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a avut loc. miercuri 
seara, la Palatul „8 Februarie", un 
spectacol de gală.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și

Kim Ir Sen, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim Săng E 
au fost salutați cu deosebită 
căldură de cei prezenți, care, prin 
puternice aplauze și ovații, 
expresie sentimentelor de 
stimă și prețuire față de 
oaspeți, față de poporul
prieten și România socialistă.

au dat 
aleasă 
înalții 
român

La spectacolul de gală au 
participat persoanele oficiale care 
însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vizita în 
R.P.D. Coreeană. Au fost prezenți 
membri ai conducerii de partid și 
de stat coreene, alte persoane ofi
ciale.

Prin cîntec și dans, formații ar

activitatea și preocupările partide
lor și popoarelor noastre în ve
derea traducerii în viață a obiec
tivelor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. și, respectiv, ale Congresu
lui al VI-lea al P.M.C., înfăp
tuirii planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială ale 
României și R.P.D. Cofeene.

S-a făcut, de asemenea,
schimb de păreri în legătură cu 
stadiul actual și perspectivele dez
voltării în continuare a relațiilor 
româno-coreene pe plan politic, 
economic, tehnico-științffic, cultu
ral și în alte domenii de interes 
comun. S-a subliniat că economi
ile naționale ale celor două țări, 
aflate într-un proces continuu de 
dezvoltare și modernizare, oferă 
posibilități pentru sporirea volu
mului și diversificarea schimburi
lor economice, pentru extinderea 
colaborării și cooperării în pro
ducție, în condiții reciproc avan
tajoase. S-a convenit, totodată, lăr
girea colaborării pe tărîmul ști
inței, învățămîntului și culturii, ca 
și în alte domenii de activitate.

Reafirmînd dorința de a se ex
tinde și întări în continuare bu
nele relații dintre România și 
R.P.D. Coreeană pe plan politic, cei 
doi conducători de partid și de 
stat au subliniat că aceasta este în 
interesul ambelor popoare, al pro
gresului și prosperității lor, al 
cauzei socialismului și păcii.

„0 prietenie
Întreaga presă coreeană dedică

tenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
o efectuează în Republica Populară Democrată Coreeană, la invitația 
tovarășului Kim Ir Sen, secretarul general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate 
Coreene.

veșnică, legată puternic prin
spatii ample vizitei oficiale de prie-

*

t

sentimente revoluționare"

în ziua sosirii înalților soli ai 
poporului român, toate ziarele, 
posturile de radio si televiziune au 
prezentat ample relatări despre 
viața și aotivitatea revoluționară ale 
tovarășului Nicolae 
secretar general 
Comunist Român, 
publicii Socialiste 
cum și portretul 
partidului și statului român.

Pe trei pagini, toate cotidianele 
coreene relatează despre primirea 
sărbătorească făcută distinșilor 
oaspeți români de locuitorii Phe
nianului.

Ziarele „NODON SINMUN", or-

MUN" relatează pe larg despre 
semnificația noii vizite pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu o 
prind în R.P.D. Coreeană.

Principalele momente ale 
zile a vizitei înalților soli

între-

Ceaușescu. 
al Partidului 

președintele Re- 
România, pre- 
conducătorului

gan al C.C. al P.M.C.. „MINGIU 
CIOSAN", „NODON CIONION", 
celelalte publicații inserează ample 
reportaje și comentarii despre ma
nifestările de prietenie și bucurie 
cu care au fost intîmpinați 
râsul Nicolae Ceaușescu si 
rășa Elena Ceaușescu atit la 
port, cit și de-a lungul celor .. 
opt kilometri ai traseului străbătut 
de coloana oficială, ca o expresie 
a bunelor relații existente între 
țările, partidele si popoarele noas
tre. intre conducătorii noștri.

în articolul „O prietenie veșni
că, legată puternic prin sentimente 
revoluționare", „NODON SIN-

primei 
ai po-

Revista presei coreene
tova- 
tova- 
aero- 
peste

porului român sînt, de asemenea, 
reflectate pe Jarg de toate ziarele. 
Sub genericul „Este o înaltă mîn- 
drie pentru noi faptul că prietenia 
frățească dintre poporul coreean și 
poporul român se întărește și se 
dezvoltă necontenit", ziarul „MIN
GIU CIOSAN" relatează despre 
recepția oficială oferită in onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, inse-

rînd în coloanele sale toasturile 
rostite cu acest prilej de cei doi 
conducători de partid și de stat. 
Și celelalte ziare își informează 
cititorii despre recepția ce a avut 
loc la Palatul Kîmsusan, redînd 
integral toasturile rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen.

Toate cotidianele, precum și Ra- 
dioteleviziunea coreeană au rela
tat pe larg ceremonia depunerii 
unei coroane de flori de către to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu la Mauso
leul martirilor revoluționari.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE au inserat ample re
portaje de la sosirea 
Nicolae Ceaușescu
Elena Ceaușescu la Phenian, pre
cum și principalele momente ale 
primei zile a vizitei. Sub genericul 
„Primăvara victoriei", televiziu-

tovarășului 
și tovarășei

nea a prezentat principalele as
pecte din viața și lupta re
voluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, dedicate trium
fului Ideilor socialiste, pentru ri
dicarea României pe noi culmi de 
progres și civilizație, pentru afir
marea sa pe arena internațională. 
De asemenea, posturile de radio 
și televiziune au difuzat reportaje 
și relatări despre marile transfor
mări social-politice și economice 
petrecute in România după cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
despre munca eroică a poporului 
român sub conducerea P.C.R., a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru trans
punerea în viață a Programului 
Partidului Comunist Român, a 
istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea și ale celei de-a V-a 
Conferințe Naționale.

tistice, alcătuite din peste 5 000 de 
artiști, au evidențiat frumusețea 
creației populare coreene, caracte
rul 
Iul 
ale 
tru 
tate' . _ r„
pentru o viată nouă, 
reunificare pașnică, a patriei, de a 
trăi într-o lume a păcii, înțelege
rii și colaborării,

în finalul spectacolului, membrii 
formațiilor artistice, îmbrăcați în 
frumoase costume populare româ
nești și coreene, au prezentat mo
mente evocînd prietenia, colabo
rarea și solidaritatea româno-co- 
reeană, legăturile de strînsă prie
tenie militantă, revoluționară din
tre cei doi conducători de partid 
și de stat. împreună cu artiștii, pe 
fondul sonor al cântecului „Parti
dul — Ceaușescu — România", cei 
prezenți au aclamat și ovaționat 
îndelung pentru prietenia și co
laborarea româno-coreeană, au fă
cut o caldă manifestare de profun
dă dragoste și aleasă prețuire față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen. Cei doi 
conducători de partid și de stat âu 
răspuns cu căldură, ridicînd mîi- 
nile împreunate.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, interpreților le-a 
fost oferit un cbș cu flori.

său profund original. Spectaco- 
a cuprins momente evocatoare 
luptei poporului coreean pen- 
dreptate socială, pentru libeir- 

și iridebepdentă naționhlă, 
. _ '""ță -ști", dorința de

■ ■■■■■ Ei H n ■ H ■ ■ H
O cerință esențială a procesului 

de Înfăptuire a unei agriculturi in
tensive, de înalt randament și efi
cientă economică o constituie intro
ducerea pe scară largă a celor ma* 
noi și avansate tehnologii elaborate 
de cercetarea noastră științifică și 
care, experimentate în condițiile 
marii producții, și-au dovedit din 
plin superioritatea. Nu mai trebuie 
demonstrat că o agricultură inten
sivă, cum este agricultura noastră, 
nu se poate face decît pe baze ri
guros științifice, prin cunoașterea 
temeinică a celor mai eficiente teh
nologii, prin aplicarea cu strictețe a 
acestora.

In conformitate cu Tezele din 
aprilie, cu ideile, orientările si indi
cațiile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ia Consfătuirea 
de lucru pe probleme de agricultură 
din 31 august — 1 septembrie a.c„ 
privind intensificarea activității de 
ridicare a cunoștințelor profesionale, 
științifice si tehnice ale specialiștilor, 
muncitorilor si cooperatorilor, ale tu
turor oamenilor muncii din agricul
tură, astfel incit aceștia să acționeze 
și să gîndească în spiritul noii revo
luții agrare, Secretariatul Comitetu
lui Central al P.C.R. a aprobat pro
gramul de măsuri privind organiza
rea, desfășurarea si conținutul învă- 
țămîntului agrozootehnic de masă și 
de instruire a cadrelor din agricul
tură în anul 1988—1989. Un obiectiv 
important al învățămîntului agro
zootehnic de masă ii va constitui 
dezbaterea concretă și aplicarea in 
toate unitățile si de către toti lu
crătorii din agricultură a tehnologi
ilor noi de cultivare a plantelor si 
de creștere a animalelor, cunoaște
rea și generalizarea experiențelor 
unităților și a formațiilor de lucru 
care, prin aplicarea tehnologiilor 
respective, au realizat producții re
cord. De ce aplicarea tehnologiilor 
noi, intensive constituie un obiectiv 
principal al învățămîntului agrozoo
tehnic de masă ? De ce se impune 
generalizarea acestora ? Pentru 
că în momentul de față în agricul
tura noastră s-au asigurat în linii 
mari condițiile de bază pentru reali
zarea unor producții agricole superi
oare : un grad de mecanizare ridicat, 
semințe de înaltă valoare biologică, 
metode de lucru care asigură con
servarea sănătății pămîntului și spo
rirea fertilității acestuia.

Abordînd problemele legate de or
ganizarea, desfășurarea si. mai ales, 
de conținutul învățămîntului agro
zootehnic de masă si limitîndu-ne 
la aspectele legate de cunoașterea 
tehnologiilor de cultivare a plante
lor si de creștere a animalelor, se cu
vine subliniată problema cardinală a 
acestui moment, care trebuie să pre
ocupe în cea mai înaltă măsură pe 
toți cei care activează în agricul
tură : aplicarea corectă a tehnologi
ilor de lucru care s-au dovedit a fi 
cele mai bune pentru zona respec
tivă și. strîns legat de aceasta, 
obligația specialiștilor de a le a- 
dapta Ia condițiile specifice ale 
unităților agricole, astfel incit, 
în fiecare caz în parte, acestea 
să asigure realizarea unor producții 
superioare și eficiente. Este evident 
că realizările deosebite, . producțiile 
cu adevărat record obținute în ulti
mii ani de un număr mare de uni
tăți. atit in domeniul producției ve
getale, cit și in zootehnie. sint o 
consecință directă a aplicării celor 
mai bune tehnologii puse la punct 
de cercetarea noastră științifică sau 
chiar de specialiștii din producție. 
Pentru că trebuie subliniat in mod 
deosebit faptul că multe din aceste 
tehnologii emană de la oamenii din 
producție sau sint metode de lucru 
concepute de cercetare, dar adap
tate și perfecționate de către prac
ticieni, de către lucrătorii din agri
cultură. Așa se explică și faptul că 
in unele cazuri nivelurile de pro
ducții la unele culturi depășesc pe 
cele realizate în timpurile experi
mentale ale stațiunilor de cerceta
re agricolă. Și avem in vedere. în 
acest sens, randamentele ridicate, 
deosebit de ridicate pe care le reali
zează unele unități agricole la cul
turile de grîu, orz, porumb sau 
floarea-soarelui, niveluri care sînt 
de pe acum competitive cu produc
țiile cele mai mari pe care le înre
gistrează țările cu o agricultură 
avansată.

Ou toate aceste realizări deosebi
te dobîndite de unitățile fruntașe, 
realitatea, practica curentă și de 
durată in agricultura noastră arată 
că nivelul, gradul de pătrundere, de 
extindere a tehnologiilor de înalt 
randament, a metodelor de lucru a- 
vansate nu cunosc dimensiunile pe 
care le reclamă noua revoluție a- 
grară. Există în agricultura noastră 

tehnologii, metode de lucru care 
și-au dovedit înalta eficiență în
tr-un număr mare de unități, deci 
care nu mai au nevoie de omolo
gare in plus și față de care nu pot 
exista rezerve de nici un fel, dar 
cane nu sînt aplicate corespunzător, 
fie- din cauza necunoașterii lor, fie 
din comoditate, fie din teama de 
nou. Este limpede astăzi pentru ori
cine ce rol important are realizarea 
unei densități înalte pentru sporirea 
producției agricole. Dar tot atit de 
adevărat este faptul că nu in puține

EXPERIENȚA, TEHNOLOGIILE ÎNAINTATE
- la baza producțiilor mari in toate sectoarele agriculturii!
locuri față de acest factor de pro
ducție se manifestă o neingăduită 
lipsă de receptare la nou. ceea ce 
explică și nivelul scăzut al randa
mentelor din unitățile respective. 
De asemenea, tehnologiile de iriga
re prin brazdă, care și-au dovedit 
din plin superioritatea, nici măcar 
nu sînt promovate cu destulă con
vingere de cei care elaborează do
cumentațiile de execuție a noilor 
amenajări, ca să nu vorbim de fap
tul că în activitatea curentă, pe an
samblul agriculturii noastre, ele de
țin o pondere cu totul neînsemnată. 
S-a dovedit și s-a demonstrat, apoi, 
în zeci și sute de cazuri, ce avanta
je multiple prezintă creșterea in 
libertate a animalelor pe pășunile 
naturale sau pe pajiștile cultivate și 
că restrângerea la minimum a 
timpului petrecut în adăposturi este 
calea cea mai sănătoasă de creș
tere a taurinelor și ovinelor. în po
fida acestor demonstrații insă, con
tinuă să se practice pe scară largă 
sistemul păgubitor de furajare per
manentă la iesle a animalelor si 
aceasta în condițiile în care unită
țile agricole se confruntă tot mai 

mult cu problemele legate de asi
gurarea energiei, adică tocmai a 
elementului de care se face cea 
mai mare risipă in aplicarea tehno
logiei la care ne referim. Sînt, de 
asemenea, în legum icul tură, în po
micultură și viticultură, practic în 
toate sectoarele agriculturii, tehno
logii sau elemente de tehnologii 
care și-au dovedit din plin eficien
ța practică, dar care încă nu și-au 
găsit extinderea necesară.

Ce demonstrează aceste fapte ? 
Denotă, în primul rînd, că aceste 

tehnologii nu sînt cunoscute în toa
tă complexitatea lor, că nu s-a a- 
juns încă la înțelegerea valorii lor, 
a utilității lor. Este pe cit de evi
dent, pe atit de necesar ca organele 
agricole județene și, în primul 
rînd. direcțiile agricole să se 
îndrepte cu mai multă fermitate 
spre introducerea tehnologiilor și 
metodelor noi de lucru în toate sec
toarele de producție. Direcțiile agri
cole, prin atribuțiile lor, trebuie să 
fie cu adevărat creierul tehnic al 
agriculturii județului, care, pornind 
de la cunoașterea exactă a condiții
lor de sol, de climă din fiecare 
zonă, a potențialului biologic al 
soiurilor și hibrizilor, să stabilească, 
împreună cu specialiștii din unități, 
tehnologiile cele mai potrivite, me
todele de lucru specifice terenurilor 
din zona respectivă. Acest orga
nism trebuie să fie mereu la curent 
cu tehnologiile noi și avansate fo
losite în unitățile fruntașe din alte 
zone ale țării sau cele practicate în 
țările cu o agricultură dezvoltată, 
în mod normal, sub tutela direcții
lor agricole ar trebui să existe 
timpuri experimentale, nominaliza

te ca atare, unde să se practice cele 
mai avansate tehnologii, să fie cul
tivate cele mai noi soiuri și hibrizi, 
astfel ca după o urmărire de mai 
multi ani să s.e poată trage conclu
ziile cu privire Ia ceea ce este demn 
de a fi generalizat. Dar trebuie ară
tat (și este un adevăr care s-a spus 
de atîtea ori) că in prea multe si
tuații unele organisme agricole (și 
din pricina volumului mare de acte 
administrative pe care sint obligate 
să le facă) și-au cam „uitat" func
țiile esențiale pe care trebuie 

să le aibă. Sînt cazuri cînd ca
drele de bază din direcțiile agri
cole și trusturile județene sint a- 
caparate de o mulțime de treburi 
administrative. birocratice, ceea ce 
îi sustrage de la exercitarea 
uneia din funcțiile lor esenția
le. aceea de a se ocupa de cu
noașterea și aplicarea celor mal 
bune tehnologii, de introducerea 
metodelor științifice de lucrare a 
pămîntului și creștere a animalelor 
care în condițiile fiecărei unități 
sînt cele mai profitabile pentru pro
ducție. Pentru a se ajunge insă la 
concluzii corecte în vederea înlătu
rării acestor neajunsuri, ar trebui 
să nu se pornească de la ideea că 
aceste cadre sînt niște funcționari 
comozi, dominați de hîrtii. Există, 
fără îndoială, și oameni care nu vor 
să se lege la cap asumîndu-și une
le decizii. Dar ar trebui analizat cu 
toată seriozitatea, acolo unde sînt 
asemenea cazuri, dacă nu cumva 
sistemul de lucru este cel de natură 
să-i sustragă de la exercitarea a- 
tribuțiilor lor legale.

Factorul hotărîtor in cunoașterea 
și aplicarea tehnologiilor avansata 

rămîne insă specialistul din unita
tea agrioolă. Este un fapt real că in 
unitățile noastre agricole de toate 
categoriile s-au format și lucrează 
un mare număr de specialiști cu 
înaltă pregătire profesională, cu un 
exemplar simț al datoriei, de nu
mele cărora sint legate realizările 
de excepție din diferite sectoare ale 
activității productive. Trebuie spus 
însă cu toată claritatea că sînt 
încă destule situațiile în care acțiu
nile întreprinse pentru perfecțio
narea profesională a specialiștilor 
din unități sînt departe de a le 
permite acestora cunoașterea și în
sușirea celei mai bune experiențe, 
a celor mai avansate tehnologii de 
lucru. Este limpede că nici cea mai 
profitabilă tehnologie nu se -va pu
tea introduce fără ca în această 
activitate să se afle angajat cu toa
tă ființa lui specialistul din fermă 
sau din unitatea agricolă. EI este 
chemat să aplice pe întinderile fer
tile sau in adăposturile de animale 
procesele tehnologice care se dove
desc a fi cele mai bune.

Unde se informează asupra nou
tăților din agricultură și unde se 
realizează schimbul de experiență, 
de opinii dintre specialiștii din uni
tățile agricole ?

Există numeroase păreri ale spe
cialiștilor din unitățile agricole după 
care acest schimb de opinii este 
absolut insuficient, iar adeseori 
neeficient, întrucît de cele mal 
multe ori reunirea lor la județ se 
rezumă la instruirile legate de des
fășurarea campaniilor agricole. Este 
adevărat, în cadrul acestor instruiri 
se fac și unele recomandări de or
din tehnic, dar acestea sînt departe 
de a putea clarifica problemele adu
se în discuție. Cerințele actuale, 
complexitatea procesului de însu
șire și aplicare a noilor tehnologii 
impun să se dea un cîmp mai larg 
schimbului autentic de opinii pe 
probleme profesionale, să se facă din 
acest schimb o discuție tehnică la 
nivelul științific cel mai ridicat, 
nemaivorbind de faptul că acesta 
ar trebui organizat pe grup de pro
bleme, pe domenii, așa cum s-a 
realizat în ultimul timp la nivel 
național în cazul culturilor de grîu, 
sfeclă de zahăr, legume etc. Ar 
trebui făcut mai . mult și pe linia 
informării, accesului la literatura 
de specialitate, acțiune în care este 

nevoie să se implice mal direct ți 
mai eficient Academia de Științe 
Agricole și Silvice. Este nu numai 
o cerință, ci o obligație pentru orice 
specialist de a fi la curent cu tot 
ce este nou în domeniul lui de ac
tivitate, de a cunoaște experiența 
unităților fruntașe, tot ceea ce s-a 
creat în ultimul timp în sectorul în 
care își desfășoară munca, numai 
astfel puțind acționa pentru gene
ralizarea tehnologiilor și metodelor 
de lucru avansate.

îmbunătățirea întregii activități la 
nivelul exigențelor etapei actuale 
privind cunoașterea și aplicarea pe 
scară largă a noilor tehnologii evi
dențiază cu tărie însemnătatea deo
sebită ce revine muncii politice și 
educative desfășurate de organele 
și organizațiile de partid din agri
cultură, de comitetele județene de 
partid și, implicit, cerința majoră a 
creșterii răspunderii organizațiilor 
de. partid în asigurarea bunului 
mers al activității in fiecare unita
te agricolă. Tocmai de aceea, în în
treaga acțiune de cunoaștere și ge
neralizare a tehnologiilor modeme de 
lucru, apare și mai pregnant rolul ce 
revine organelor și organizațiilor de 
partid, comuniștilor în general, care 
au datoria să sprijine activ și să 
controleze permanent munca cadre
lor de conducere din unități, să ca
nalizeze toate energiile în direcția 
aplicării întocmai în activitatea pro
ductivă a tot ce este nou și eficient 
în agricultură. Strîns legat de a- 
ceasta se ridică și cerința ca orga
nizațiile de partid să sprijine și să 
încurajeze munca de calitate a spe
cialiștilor, să-i ajute în organizarea 
proceselor de producție, să acțione
ze pentru întărirea disciplinei teh
nologice și în muncă, cu alte cu
vinte să creeze condițiile ca în toa
te unitățile agricole și fermele de 
producție cuvintul specialistului să 
fie ascultat, iar întreaga activitate 
să se desfășoare în conformitate cu 
normele agrotehnicii modeme, pe 
baza generalizării experienței îna
intate și a celor mai recente cuce-' 
riri ale cercetării agricole, astfel 
încît în Întreaga agricultură să se 
poată asigura producții mari, cores
punzătoare cerințelor noii revoluții 
agrare.

Iosif POP
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UNIREA, UNITATEA 
supreme, istorice idealuri ale poporului

Măreața Înfăptuire de la 1 Decembrie 1918 are adinei rădăcini isto
rice. a încununat secole și secole de luptă eroică, de-a lungul cărora 
aspirația spre unirea tuturor românilor, puternica conștiință a unității 
lor au reprezentat adevărate făclii ce au luminat mereu viața poporului 
nostru. Avind un trainic suport in insăși unitatea geografică a pămin- 
tului românesc, in obirșia comună și limba unitară a românilor. în com
plementaritatea economiei tarilor române, unitatea românească s-a mani
festat pregnant în toate sferele vieții materiale și spirituale, prin in
tense și neîntrerupte relații interromânești. >

„...Atunci se
Caracterul vital al acestor legături 

pentru propășirea țârilor române, 
hotăritoarea lor însemnătate pentru 
bunăstarea oamenilor pămintului ro
mânesc și-au aflat incă din vechi
me semnificative recunoașteri. Ast
fel. domnul .Moldovei, Ștefan 
Tomșa. adresîndu-se, la Începutul 
veacului al XVII-lea. locuitorilor o- 
rașului Bistrița din Transilvania, sub
linia neapărata .cerință ca negus
torii să poată să vină și să meargă 
nestingherlți, de-o parte și de alta 
a Carpatilor. adăugind : „așa ar fi 
belșug in amîndouă țările".

Aceeași strînsă interdependență 
dintre Moldova și Transilvania era 
relevată și de vornicul Rotompan 
din Cunpulungul Moldovenesc, care 
scriind, cam in aceeași vreme, a- 
celorași bistrițeni, considera că : „A- 
eest cap de tară a Mulduvei na 
poate hi fără dumniavoastră si dum- 
nilor voastre încă are hi indemină 
cu noi". O idee, un gind statornic în
stăpânite in mințile clarvăzătoare, din 
moment ce le găsim formulate și in 
scrisoarea adresată de boierul mun
tean Stănilă, citeva decenii mai 
inainte, la 1558. brașovenilor : „Știți 
bine că fără noi voi nu puteți fi și 
tara voastră, Țara Birsei, fără țara 
noastră nu poate fi".

Pe baza legăturilor economice In
tense, a unei susținute și neconte
nite intercirculații românești de oa
meni și bunuri materiale și spiri
tuale s-a cristalizat tot mal .pu
ternic conștiința destinului comun al 
țărilor române, a devenit tot mai 
acut resimțită necesitatea alcătuirii 
unui front comun românesc in fața 
primejdiilor ce se iveau la hotare. 
In prima parte a veacului al XV-lea 
domnitorul Tării Românești de la sud 
de Carpati, Alexandru Aldea, con
sidera. scriind transilvănenilor : 
..Dacă ar fi să piară țara aceasta, 
veți pieri șl voi". Unui dintre urmașii 
săi scria că cetatea Giurgiu repre
zintă „tăria" Munteniei si. deopo
trivă.. a Transilvaniei. La fel gindea, 
aproape un secol după aceea, domni
torul muntean Radu de la Afumați, 
care declara brașovenilor : „Dacă 
turcii ne vor învinge pe noi și ne 
vor rușina, domnia voastră nu va 
fi în pace". Aceeași convingere era 
împărtășită trei decenii mai tirziu 
de Pătrașcu cel Bun într-o scrisoa
re țyimisă p^sțe Carpați: „Și să 
tocmiți cum vă va fi bine, si dum
neavoastră și nouă, căci d-voastră 
știți bine cit de mare-i puterea îm
păratului (otoman — n.r.). și cine 
poate sta împotriva lui. Căci de vă 
va birui pe voi și țara d-voastră, nu 
va mai fi nici un domn și nici un

vor face una“
crai acolo. în tara de sine stătătoa
re a d-voastră, oi vor fi prin toa
te cetățile turci, și vom pieri noi. 
amîndouă aceste țări creștine".

Mihai Viteazul însuși considera că 
între țările române interdependen
tele erau atît de strînse „incit căzînd 
una cade și cealaltă si păstrîndu-se 
una se păstrează și cealaltă (liberă 
— n.r.)“.

Unitatea de acțiune, comunitatea 
de interese ale țărilor române au 
constituit o realitate politică ce s-a 
impus in conștiința epocii, un fac
tor important al desfășurării eve
nimentelor in această zonă a Eu
ropei, de care a trebuit să se tină 
in permanentă seama. Astfel, uma
nistul Anton Verantio nota pe la 
mijlocul veacului al XVI-lea că 
sultanul Soliman Magnificul plănuia 
să întreprindă noi acțiuni împotri
va țărilor române : „Dar s-a temut 
Soliman ca nu cumva, cind ar în
cerca el să ocupe Transilvania sau 
Tara Românească sau Moldova, toa
te aceste țări să se unească îm
preună și să se apere. în parte prin 
curse, in parte — ceea ce de ase
menea nu este greu de crezut — 
prin forță, deoarece sint foarte bine 
apărate de munții cei mai abrupți, 
de pădurile cele mai greu de străbă
tut. de cele mai mari prăpăstii, de 
riuri repezi și torente primejdioa
se, cu căi și poteci nespus de strim
te. cu o cavalerie uimitor de nu
meroasă și o armată țărănească atît 
de pricepută și atit de dirză in a- 
tacarea dușmanului in asemenea 
locuri grele incit cei ce nu ar ve
dea acest lucru cu greu ar putea 
fi făcu ți să-1 creadă".

Citeva decenii mai tlrziu. din 
•urse otomane, vorbindu-se despre 
o posibilă revoltă a Transilvaniei, 
se aprecia că si celelalte tari ro
mâne vor adopta poziții similare : 
„In cazul răscoalei Transilvaniei se 
vor răscula si Tara Românească cu 
Moldova". Pe la mijlocul veacului 
al . XVII-lea. domnitorul Grigore 
Ghica. referindu-se la zvonurile des
pre intenția otomană de a transforma 
Muntenia în pasalîc. considera că 
acest act va avea o puternică rezo
nantă in celelalte țări române, care 
prin acțiune unită vor împiedica în
făptuirea lui : „De vor auzi celelalte 
țări precum că fac ei (otomanii — 
n.r.) beglerbei în Tara Românească, 
atunci se vor face una ; și moldovenii 
încă, fiind ei drepți, se vor face si ei 
haini, numai cit se va afla acest cu- 
vint cu beglerbei în Tara Româ
nească. Zău că va vrea vizirul să-i 
așeze (pe demnitarii otomani în Mun
tenia — n.r.) și nu va putea".

Cărturarii si călătorii străini au 
fost profund impresionați de tena
citatea cu care poporul român si-a 
păstrat limba strămoșească, de ata
șamentul său nestrămutat fată de 
pămintul tării. Umanistul Antonio 
Bonfini scria astfel in a doua parte 
a veacului al XV-lea : „Căci româ
nii se trag din romani, ceea ce 
mărturisește pină în vremea de acum 
limba lor. care, deși se afla în mij
locul unor neamuri barbare atit de 
felurite nu a putut fi răpusă (...) 
Deși năvăliri barbare de tot felul 
s-au revărsat asupra provinciei Da
cia si asupra poporului roman si 
regiunii getilor (...) totuși s-a văzut 
că n-au putut fi răpuse coloniile și 
legiunile romane care se dezvoltaseră 
de curind. înecate sub valul de bar
bari. ele totuși mai exală limba 
romană și ca să nu o părăsească 
nici decum se împotrivesc cu atita 
indirjire incit ii vezi că luptă nu 
atît pentru păstrarea neatinsă a vie
ții. cit a limbii. Căci cine nu s-ar 
minuna — dacă ar sta să socotească 
desele puhoaie ale sarmatilor si go
ților. si de asemenea, ale hunilor,

vandalilor si gepizilor si incursiunile 
germanilor si longobarzilor — că 
s-au mai păstrat incă pină acum la 
daci si geti rămășițele limbii ro
mane".

Subliniind că românii erau con- 
știenti de originea lor, Giovan An
dreea Gromo menționa eâ ei „sus
țin că se trag dintr-o colonie ro
mană (...) ei folosesc si astăzi incă 
o limbă asemănătoare cu limba 
veche a romanilor. (...), după cum 
folosesc si obiceiurile si portul lor". 
La rindul său, francezul Pierre Les- 
calopier nota despre Muntenia, ne 
care o străbătuse pe la 1574 : „A- 
ceastă tară, împreună cu Moldova 
si cu cea mai mare parte a Tran
silvaniei a fost populată de colo
niștii romani din timpul împăratului 
Traian (...) Locuitorii acestei țări se 
socotesc drept urmași adevărati ai 
romanilor și-și numesc limba lor 
românească, adică romană". Iar. 
citeva decenii mai tirziu, un alt că
lător, Giorgio Tomasi, scria că ro
mânii „nu vor să fie numiți cu alt 
cuvint decît «români» si se mîn- 
dresc că se trag din romani".

„Dintr-o fîntînă au izvorît"

„Au luptat nu atît pentru păstrarea neatinsă 
a vieții, cît a limbii"

Conștiința unității de neam a româ
nilor si-a aflat ilustrare in numeroase 
izvoare documentare, care au relevat 
că insusi numele cu care ponorul s-a 
numit mereu pe sine dovedește o vie 
si puternică conștiință a originii sale, 
a identității etnice. încă la Începutul 
secolului al XV-lea. călătorind prin 
țările române. loan arhiepiscop de 
Sultanieh constatase că românii : „au 
o limbă a lor și aproape latină și 
după cum se povestește se trag din 
romani (...) ei se fălesc că sint romani 
și lucrul se vădește în limba lor, căci 
ei vorbesc ca romanii".

Aproape un secol si jumătate mai 
tirziu. in ..Chorografia Moldovei" din 
1541. Georg Reicherstorffer scria câ 
„vorbirea romană mai dăinuiește încă 
la acest neam (...) Așadar românii 
sint o seminție (...) ce se trage, 
după cum zic ei, din vechil romani, 
despre care se spune in istorie că au 
fost aduși în Dacia de impăratui 
Traian".

Pe la mijlocul primei jumătăți a 
aceluiași veac, un alt călător străin, 
italianul Francesco della Valle, scria

cu privire la români și la conștiința 
originii lor : „Locuitorii trăiesc după 
legea ortodoxă si se îmbracă cu haine 
lungi, purlind pe cap căciuli (...) 
Limba lor e puțin deosebită de limba 
noastră italiană ; ei iși zic in limba 
lor romani, spunînd că au venit in 
vremi străvechi de la Roma pentru 
a se așeza in această tară ; și cînd 
vreunul intreabă dacă știe cineva să 
vorbească în limba lor (...), ei spun 
în felul acesta : știi românește, adică 
știi să vorbești limba română".

Umanistul citat mai sus. Anton Ve
rantio, referindu-se la numele pe 
care străinii l-au dat românilor, re
marca faptul că românii insisi nu fo
losesc niciodată aceste nume, „căci ei 
îsi zic romani (...) Lăsind Ia o parte 
nenumăratele cuvinte pe care româ
nii le au intocmai si cu același în
țeles ca in limba latină si în dialec
tele italienilor, cind intreabă ei pe 
cineva dacă știe să vorbească pe 
limba română spun: „oare știi româ
nește („Scisne... Romane?") sau dacă 
este român ii întreabă : dacă este 
român („Nune Romanus sit“)“.

Așa cum remarcau numeroși că
lători străini, conștiința originii co
mune si a unității de neam era 
adine răspindită printre români. Cel 
dinții care a afirmat-o în valoroase 
lucrări intrate in conștiința publică 
europeană a fost eruditul Nicolae 
Olahus. El scria astfel : „Acea 
parte (...) care este dincolo de rîul 
Tisa se numea odinioară, dună cum 
ne spune Ptolemeu, Dacia (...). Ea 
cuprinde țările : Valahia Mare, care 
se numește si Muntenia, Moldova, 
Transilvania. Maramureșul. Tara 
dintre Someșuri, Tara dintre Crișuri, 
Nyir și Tara dintre Timișuri (...). 
Moldovenii se folosesc de aceeași 
limbă, același rit si aceeași religie 
ca si cei din Muntenia, dar la 
îmbrăcăminte se deosebesc intr-o 
oarecare măsură (...) Graiul lor si 
al celorlalți români a fost odinioa
ră cei roman, ca fiind colonii ale 
romanilor. In vremea noastră se de
osebește foarte mult de el. măcar 
că multe cuvinte ale lor pot fi în
țelese de latini".

Ideea unității de neam a români
lor si-a aflat apoi strălucite ilus
trări în operele marii pleiade a 
cronicarilor si istoricilor români din 
veacurile al XVII-lea si. respectiv, 
al XVIII-lea. Astfel. Grigore Ureche, 
releva că : „noi aflăm că Moldova 
s-au descălecat mai pre urmă si 
muntenii mai dîntiiu, măcar că s-?^i 
tras de la un izvor (...) De la Râm 
ne tragem".

Aplecîndu-se asupra începuturilor 
neamului șău, învățatul cărturar Mi
ron Costin scria : „Biruii-au gindu] 
să mă apuc de această trudă, să 
scot lumii la vedere felul neamu
lui. din ce izvor si seminție sint 
lăcuitorii țării noastre Moldovei și 
Tării Muntenești si românii din ță
rile ungurești, cum s-au pomenit 
mai sus, că tot un neam si odată 
descălecați sint". Dacia a fost „unde 
este acum Moldova si Tara Mun
tenească cum si tot Ardealul cu 
Maramureșul și Țara Oltului", iar 
hotarele sale : ..despre răsărit este 
apa Nistrului, la istoricii cei vechi 
Tiras. iară despre amiazăzi Marea 
Neagră si Dunărea, despre apus 
Panonia. acum . țările Budii, despre 
miazănoapte Morava si Podolia 
și crăia leșească unde este Cameni- 
ta". „Stă dară numele cel vechi 
ca un temei neelătit. deși adaog. ori 
vremile îndelungate ori streinii 
adaog. si alte nume, iară cela de la 
rădăcină nu se mută. Si așea este 
acestor țări, si tării noastre Moldo
vei Si Tării Muntenești, numele cel 
dirept de moșie este român, cum șe 
răspund și aemu toți aceia din ță
rile ungurești lăcuitori si muntenii 
tara lor si scriu si răspund cu 
graiul : Tara Românească".

Cu noi argumente și in memora
bile formulări, ideea romanității 
românilor și a unității lor de neam 
se regăsește in ampla operă istorică 
a principelui erudit Dimitrie Cante- 
mir : „Aceștia dară mai sus pome
niți și in toată lumea cu nume 
nemuritor vestiți romani, nepoții 
adecă și strănepoții elinilor troadeni, 
sint moșii strămoșii noștri a moldo
venilor, muntenilor, ardelenilor și a 
tuturor unde se află a românilor.

precum șl singur numele cel de mo
șie ne arată (români chemindu-ne) 
și limba cea părintească (carea din 
romăniască sau iătinească iaste) 
nebiruit martur ni iaste". (...) „De 
atunci pină acum, pentr-atitea clătiri 
și mutări de vremi, nestăpiniți și 
nedezrădăcinati (...). niciodată picio
rul din hotarele sale afară nu ș-au 
scos, ce înfipti și nezmulti au 
rămas".

Pe numeroase și temeinice izvoare 
asupra originii poporului român iși 
întemeiază opiniile sale și învățatul 
stolnic Constantin Cantacuzino, care 
scria : „Traian mulțime de romani 
de pretutindenea din biruințele lui 
au adus aicea, de au așezat lăcuitori 
și paznici acestor țări, din care și 
pină astăzi se trag acești rumâni (...). 
Iar noi intr-alt chip de ai noștri de 
toți, ciți sint români, ținem și cre
dem, adeverindu-ne din mai aleșii 
și mai adeveriții bătrinl istorici, și 
de alții mai încoace, că valahii, cum 
le zic ei, iar noi rumânii, sintem 
adevărați romani și aleși romani in 
credință și in bărbăție, din care 
Ulpie Traian i-au așezat aici în 
urma lui Dechebal, după ce de tot 
l-au supus și l-au pierdut ; și apoi 
și celălalt tot șiragul împăraților așa 
i-au tinut si i-au lăsat așezați aici 
și dintr-aeelora rămășiță să trag 
pină astăzi rumânii aceștia. Insă 
rumâni să înțeleg nu numai ceștia 
de aici (din Muntenia — n.n.), ci și 
cei din Ardeal, cari încă și mai 
neaoși sini, și moldovenii și toți cjți 
și într-altâ parte să află și au 
această limbă. Măcar fie și cevași 
osebită in nește cuvinte din ameste
carea altor limbi, cum s-au zis și 
mai sus, iară tot unii sint. Ci doar 
pe aceștia, cum zic, tot români ii 
ținem, că toți aceștia dintr-o fîntînă 
au izvorît și cură".

...Mărturiile istorice cuprinse în 
rindurile de mai sus. alături de ati- 
tea și atitea altele, probează cu forța 
de netăgăduit a adevărului că. de-a 
lungul veacurilor, românii s-au sim
țit și s-au știut mereu fii ai uneia 
și aceleiași mari familii, descendentă 
a dacilor și romanilor, că ei au fost 
statornicii oameni ai acestui pămînt 
românesc, pe care cu truda brațelor 
și a minții lor l-au făcut să ro
dească, l-au apărat și l-au împodo
bit. Pe temelia originii și limbii co
mune. a aspirațiilor similare ei au 
întreținut legături multilaterale, ce 
au consolidat unitatea lor de neam; 
ei au reușit, chiar dacă numai pen
tru scurtă vreme, sub sceptrul lui 
Mihai Viteazul, să confere acestei 
realități etnice structurile politico- 
statale corespunzătoare. Evul Mediu 
lăsa, astfel, posterității un inesti
mabil tezaur de simțire și gindire 
unitară, un neprețuit patrimoniu de 
Idei și idealuri — în cadrul cărora 
unirea, unitatea erau înscrise Ia loc 
de seamă —, idei și idealuri pe 
care generațiile epocii moderne 
aveau să le ducă spre Împlinire de-a 
lungul unui proces complex, desă- 
virsit prin istoricele hotărîri de la 
Alba Iulia.

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM

Pentru comunista Elena Constan
tin drumul in profesia de inginer 
a avut, pină la un anumit punct, 
o ascensiune continuă. Și nu una 
propulsată de criterii subiective, ci 
de propriile ei calități.

Iși începe activitatea ca ingineră 
stagiară Ia întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov. Iar 
toate etapele pe care le parcurge 
apoi — șef de formație, șef de atelier, 
șef de secție, inginer-șef — anunță 
datele unui specialist ajuns la matu
ritate profesională. Si. într-o ase
menea situație, promovarea ca di
rector al unității apare ca firească.

Calitățile de inginer, de conducă
tor ale noului director se impun 
repede. întreprinderea iși realizează 
permanent sarci
nile de plan. Iși 
face o carte de 
vizită cunoscută și 
recunoscută. Este 
socotită — și nu 
fără temei — o 
unitate model. 
Dar iată că o scri
soare adresată or
ganelor locale de 
partid se transfor
mă într-un sem
nal de alarmă. 
Pentru că aduce 
în prim-plan aba
teri grave de la 
normele de gos
podărire a avuți
ei întreprinderii. 
Și, la scurt timp, 
cei care s-au în
fruptat din avu
tul obștesc sînt deferiți justiției. Aici 
se putea încheia totul. Dar...

...Concluzia organelor de anchetă 
vizează însă și activitatea necores
punzătoare, legată de această si
tuație, a conducerii întreprinderii. 
Dacă nu în cazul furturilor, pe 
care le-a denunțat ea însăși, pe alt 
plan. Spre a se pune bine cu unii 
furnizori oferea drept „recompensă" 
anumite produse ale întreprinderii. 
Ca și cum acestea ar fi crescut în 
ograda cuiva și nu ar fi fost munca 
obștii unității. Poate „amețită" de 
succesele de pînă atunci, poate con
vinsă și de unii colaboratori, prac
ticant! ai „metodei" amintite, direc
toarea nu sesizează gravitatea fap
telor. Adoptă mai întîi ea. apoi so
licită si organelor de anchetă o a- 
titudine de „înțelegere" fată de ase
menea abateri. Iar comitetul jude
țean de partid apreciază această ati
tudine ca incompatibilă cu calitatea 
de director. Rezultatul ? Este sanc
ționată cu vot de blam cu avertis
ment si Înlocuită din funcție.

O sancțiune aspră. Dar. evident', 
în măsură să determine o autoana
liză profundă, să trezească la reali
tate. Spre a înțelege clar că func
ția de director nu oferă nimănui 
drepturi in plus, ci datorii în plus.

Invingînd anumite orgolii care-1 
încearcă pe oameni în asemenea 
situații. Elena Constantin are tăria 
să privească sancțiunea de partid nu 
ca pe o „blamare" a muncii, ci ca

pe o mină tovărășească întinsă la 
timp. Ce face în această situație ? 
Se apucă serios de treabă la noul 
loc de muncă — șef al serviciului 
tehnic — cu ambiția și pasiunea în
ceputului de drum. „Atitea probleme 
a rezolvat în perioada cît a înde
plinit funcția de sef al serviciului 
tehnic, nu repartizindu-le altora pe 
cele mai grele, ci asumîndu-și-le. 
incit a pus practic bazele relansării 
unității noastre pe drumul unei au
tentice modernizări. Ca specialist, 
ca membru de partid cu experien
ță, a lăsat urme adinei în unitatea 
noastră. Atît in dezvoltarea pro
gresului tehnic, cît și în afirmarea 
organizației de bază în care a acti-
vat“. Așa avea să ne vorbească ac-

COMUNIȘTII-DESTINE UMANE 

ÎN CONTINUĂ PERFECȚIONARE

Luminile unei 
autocritici prin fapte

tualul secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc despre 
fostul șef al serviciului tehnic.

De ce despre „fostul" ? Pentru că, 
începînd din anul 1984, la trei ani 
după sancțiune, datorită reconfir
mării calităților de specialist, da
torită maturizării sale ca om și 
comunist, inginera Elena Constan
tin este promovată din nou ca di
rector. De data aceasta la Rafinăria 
Brașov. Și ca viața să nu-i fie 
ușoară, la două luni dună numire, 
este chemată de primarul municipiu
lui care-i spune : „Dacă vreți să 
mai funcționați ca rafinărie, găsi- 
ți-vă teren de mutare din oraș sau 
vă găsim' noi. Rafinăria e veche si 
a început să polueze orașul. Cît timp 
vă trebuie pentru a găsi o soluție?"

— Și totuși vedem că vă aflați cu 
unitatea tot ne vechiul loc. Cum ati 
reușit această performantă ?

— O. e o poveste mult prea lungă 
— ne spune, zimbind, directoarea. 
Dar dacă vreți să știți, pe scurt, în 
felul următor. Am prezentat tril 
variante : de mutare a rafinăriei in
tr-un loc mai îndepărtat de oraș, de 
alipire a acesteia de o altă unita
te din cadrul platformei industriale 
de zonă si de râminere pe loc cu 
obligația modernizării la nivelul ce
rințelor actuale.

— înțelegem că a fost aleasă ulti
ma soluție. De ce ? Era mal ușoară?

— Nu. dimpotrivă, cea mai grea. 
Pentru că ne obliga să nu între-

rupem nici o zi producția țl să na 
încadrăm cu lucrările de moderni
zare intr-un timp record.

Ce efort a însemnat această solu
ție sugerează oricărui vizitator înfă
țișarea actuală a rafinăriei. Arată 
ca una nouă. Pentru că. prin mo
dernizare. într-o unitate cu instala
ții vechi de aproape 100 de ani. s-a 
obtinut maximum de eficientă. Atît 
tehnologică, cît si economică. Dacă 
cuvintele nu reușesc să spună totul, 
cifrele — prin exactitatea lor ma
tematică — nu lasă nici un dubiu, 
înainte de modernizare rafinăria 
realiza o producție anuală pesta 
plan care abia se ridica la 20 de mi
lioane lei. în ultimii patru ani pro
ducția peste plan n-a ooborît în 

nici un an sub 70 
de milioane lei. 
Ori pe cine ai în
treba care este 
explicația acestei 
performanțe, pri
mești același răs
puns : „Rafinăria 
și-a găsit directo
rul de care avea 
nevoie. In egală 
măsură — bun 
specialist și bun 
gospodar".

„Este o expli
cație flatantă, dar 
nu în întregime 
reală — se arată 
nemulțumită di
rectoarea cînd îl 
aducem la cu
noștință aprecie
rea respectivă. 

Meritele mele nu pot fi despăr
țite nici un moment de cele ale 
colectivului. Am găsit aici un 
colectiv, pe cit de mic. pe atît de 
omogen, de disciplinat si capabil. O 
organizație de partid mică, care are 
numai 80 de comuniști, dar pe care o 
simți mereu, cum se spune, in mie
zul problemelor fierbinți. Argumen
te ? Priviți panoul de onoare din 
curtea întreprinderii. De trei ani 
consecutiv colectivul nostru este 
decorat, pentru rezultatele obținute, 
cu „Ordinul Muncii" clasa I. De trei 
ani consecutiv realizăm o produc
tivitate a muncii pe persoană de a- 
proape 2 milioane lei. Aspirăm cu 
șanse îndreptățite la titlul de «Erou 
al Muncii Socialiste». Șl cred că 
acest colectiv îl merită din plin".

Ce se observă din suprapunerea 
acestor portrete construite în para
lel ? Colectivul apreciază în mod me
ritat, și nu de paradă, directorul. A- 
cesta. la rindul său. are numai cu
vinte de prețuire — si la fel de 
meritate — la adresa colectivului. O 
ecuație pedagogică ? Poate 1 Cert 
este că în această ecuație se regă
sește. în mod vizibil, și cel de-al 
treilea termen — eficienta educati
vă a sancțiunii de partid. Care, lată, 
a oprit la timp drumul sinuos al 
unul destin, pentru a-1 readuce pe 
traiectoria dreaptă, ascendentă a 
existentei sale.

Constantin PRIESCU

Condiții optime pentru îngrijirea sănătății

în această perioadă sint condiții 
optime pentru tratamentul căilor 
respiratorii în salinele din Tîrgu 
Ocna și Slănic Prahova.
• La TG. OCNA a fost dat în 

folosință hotelul de cură „Măgura", 
cu bază proprie de diagnostic si 
tratament, destinat turiștilor care-Și 
tratează astmul bronșic. Cura bal
neară se face in salina din locali
tate. un adevărat sanatoriu sub
teran, a cărui activitate este con
dusă de cadre medicale de specia
litate.

• La SLANIC PRAHOVA. în 
mina de sare „Unirea", in două săli 
special amenajate la o adîncime de 
210 metri, se tratează. în special, 
astmul bronșic. rinitele alergice si 
alte bronhopatii.

Cazarea se asigură în hotelul de 
cură balneară din apropierea sa
linei.

Obținerea locurilor In aceste sta
țiuni Se face de la agențiile oficii
lor județene de turism și ale 
I.T.H.R. București, precum și de la 
comitetele sindicatului din între
prinderi.

Ieri au început

Cursurile anului 
de învățămînt 1988—1989 

ale Universității 
cultural-științifice 

din Capitală
Miercuri, au început cursurile anu

lui de invățămînt 1988—1989 ale 
Universității cultural-științifice din 
Capitală, cea mai mare instituție cu 
acest profil din țară. Principalele 
direcții tematice, orientarea politică 
a celor aproape 300 de cursuri ce vor 
fi organizate in noul an de învăță- 
mint se axează pe rolul crescind al 
științei, culturii și educației în înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a pa
triei noastre spre comunism. Un loc 
central în programă îl ocupă cursuri
le de științe sociale, grupajele tema
tice sub genericul „Economic, politic, 
științific în societatea românească", 
cursurile de cultură generală pentru 
tineret, de literatură și artă, științe 
ale naturii, tehnică, educație sani
tară. O parte din cei circa 15 000 de 
cursanți înscriși pentru acest an de 
învățămînt vor frecventa cursuri și 
cercuri științifice și tehnico-aplicati- 
ve în sprijinul perfecționării profe
sionale. policalificării și recalificării 
forței de muncă.

Un mare volum din activitatea 
universității va fi desfășurat pe mari 
platforme industriale ale Capitalei, 
în întreprinderi, și instituții.

(Agerpres)
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20,40 Memoria, documentelor (color) 

S Pentru folosul cel de obște — 
documentar

21,00 Teatru. TV in serial (color). „Stu
pii societății”, de Henrik Ibsen. 
Premieră TV. Interpretează : 
Victor Rebengiuc, Cina Patrichl, 
Silvia Popovici, Irina Petrescu, 
Mariana Buruiană, Traian Stă-

nescu, Virgil Ogășanu, Marcel 
Iureș, Constantin Dlnulescu, Ma
tei Gheorghiu, Marian Hudac, Al
fred Demetriu și copilul Mihai 
Brătllâ. Adaptarea TV și regla 
artistică: Dan Necșulea. Ultima 
parte

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

20,00 Telejurnal
20,25 România la T.I.B. ’S3 • Export, 

calitate, eficiență (color)

Cantinele muncitorești ocupă un loc important în viața unităților eco
nomice. Deși nu aparțin nemijlocit activității productive, care se află în 
centrul preocupărilor tuturor factorilor responsabili, ele pot influența — 
și influențează chiar — asupra acestei activități. Mari răspunderi in 
funcționarea in bune condiții a cantinelor revin, mai ales, comitetelor 
sindicale. în ce măsură se implică acestea în bunul mers al cantine
lor muncitorești ? La această întrebare și-a propus să răspundă raidul- 
anchetă întreprins în citeva cantine din municipiile Slobozia și Călărași.

„Cum sînteți servit la can
tină ?“ Această întrebare am 
adresat-o mai multor beneficiari ai 
cantinelor din cele două municipii. 
In esență, răspunsul primit a fost 
afirmativ : „Bine". A urmat însă 
în unele unități acel „dar..." care a- 
rată că loc pentru mai bine in a- 
ceastă privință există. Posibilități 
pentru aceasta — la fel.

...Cantina Combinatului de Îngră
șăminte chimice Slobozia a cunoscut 
în ultimii zece ani un adevărat re
viriment : de la cei 15—20 de abonați 
în 1978, a ajuns la 750. iar socotind 
și flotantii. aici se servesc zilnic 900 
porții. Responsabilul cantinei, Ion 
Dunei, consideră că acest salt se da- 
torește unor eficiente măsuri 
organizatorice. întii de toate, pen
tru completarea produselor re
partizate prin direcția comercială 
județeană, s-a înființat o gospodă- 
rie-anexă a intreprinderii, care fur
nizează, la costuri reduse, cantități 
apreciabile de carne și legume. (în 
prezent, gospodăria-anexă dispune 
de 163 porci, iar o bună parte din 
ardeii, roșiile și rădăcinoasele nece
sare provin din grădina proprie). 
Apoi, s-a intărit controlul asupra 
cantității și calității produselor folo
site la meniuri, control care este 
asigurat zilnic de membrii comite
tului de cantină ; a crescut ope
rativitatea in servirea mesei la 
microcantinele de secții (responsabili 
pentru ziua respectivă — muncitorii 

Ion Modreanu, Constantin Cosma, 
Elisabeta Burlacu și Gheorghe Ali- 
conte). După cum se vede, reviri
mentul cantinei, exprimat și în creș
terea numărului de abonați, se da- 
torește implicării nemijlocite a co
mitetului sindical în activitatea a- 
cesteia, prin înșiși beneficiarii ei. 
Ceea ce încă nu înseamnă câ „loc 
pentru mai bine" nu mai există. 
Bunăoară, în ceea ce privește varie
tatea meniurilor zilnice. In prezent, 
acestea sint unice, adică trei feluri 
pe zi. Secretarul comitetului sindica
tului, subinginera Carmen Darie, 
susține că oamenii ar fi mulțumiți 
și argumentează prin faptul că „hra
na este consistentă". Dar la întreba
rea dacă oamenii ar refuza să alea
gă din 2—3 meniuri zilnice, interlo
cutoarea n-a găsit răspuns. Or, po
sibilități pentru aceasta există. Mai 
ales că în prezent se fac pregătiri 
pentru mărirea capacității cantinei 
pină la 1 200—1 300 porții pe zi, prin 
înzestrarea cu utilaje noi, moderne.

...O altă cantină, cea a Filaturii de 
bumbac, se prezintă la nivelul con
dițiilor create : clădire nouă, mo
dernă, sală de mese și bucătărie spa
țioase, bine utilate etc. Aici servesc 
masa 380 muncitori, dintre care abo
nați numai 260. De ce numai atîția ? 
Tovarășul Constantin Jianu, vicepre
ședinte al comitetului sindicatului, 
găsește o explicație oarecum ciuda
tă : „Intrucît femeile alcătuiesc ma
joritatea personalului muncitor din 
întreprindere, ele preferă să mănînce 

acasă mîncarea gătită de ele". Punc
tul pe „i“ avea să-1 pună insă res
ponsabilul cantinei, Constantin Bu- 
zoianu : „Mîncarea nu satisface nici 
calitativ, nici cantitativ, deși prețul 
unui meniu este același ca la canti
na combinatului". Cauza acestei di
ferențe ni se explică prin faptul că 
toate produsele se cumpără prin 
unitățile comerciale, care percep 
rabat pentru circulația mărfuri
lor. deci preturile sint mai ridi
cate încă din pornire. Iar ca să nu 
le depășească pe cele de la combi-

Bunii gospodari știu 
să găsească soluții bune

- ------------ Raid-anchetă în cantine muncitorești din Slobozia și Călărași --------------

nat, se „umblă" la cantitatea și ca
litatea meniurilor. Desigur, nu se 
poate spune că întreprinderea comer
cială (I.C.S.A.A.P.) iși face datoria așa 
cum ar trebui (vom constata și si
tuații îmbucurătoare în activitatea 
acesteia), dar un lucru este cert: 
comitetul sindicatului se ocupă prea 
puțin (sau deloc) de funcționarea 
cantinei. Nici una din activitățile de 
control, de participare a oamenilor 
muncii la bunul mers al lucrurilor nu 
se poate întîlni aici. Consiliul jude
țean al sindicatelor a adoptat hotărirea 
ca, începînd cu toamna acestui an, 
fiecare cantină să-și amenajeze o 
gospodărie-anexă din producția că

reia să-și completeze (la prețuri fără 
rabat) necesarul de carne și legume. 
Este o măsură bună, dar numai una 
din complexul de măsuri gospodă
rești care, împreună, în strînsă co
nexiune, pot asigura bunul mers al 
cantinei.

în primul rînd — varie
tate, prețuri accesibile, am
bianță plăcută. De bună sea* 
mă, orice cantină iși are un spe

cific al său, determinat de necesita
tea unei alimentații raționale, potri
vit particularităților locului de mun
că al beneficiarilor. Desigur, cei 
care practică meserii ce necesită 
eforturi fizice deosebite au nevoie 
de meniuri mai consistente sub as
pect caloric. Tocmai despre acest 
„specific" ne-a vorbit tovarășul Ma
rin Amza, președintele comitetului 
sindicatului de la întreprinderea an
trepriză de construcții-montaje side
rurgice Călărași. Aici, necesarul de 
carne de porc pentru cantină este 
acoperit în proporție de 60 la sută 

(din producția gospodăriei-anexă, iar 
în privința legumelor se acoperă în

tregul necesar (cu excepția verzel 
pentru iarnă). Deși cantina nu func
ționează decît de șase ani, ea a 
ajuns la un număr de 2 000 de abo
nați, în două schimburi. Hrana este 
într-adevăr consistentă, potrivită spe
cificului muncii de aici. Dar varieta
tea meniurilor rămîne la nivelul „me- 
niu-fix". Adică variază numai de la 
o zi la alta. Nu s-ar putea lărgi sor
timentul. astfel incit oamenii să-și 
aleagă după preferință unul din cele 
două-trei meniuri ? „Poate că da, 
dar pentru asta trebuie ceva expe

riență culinară. Noi încă nu am a- 
cumulat-o“ — ne răspunde președin
tele comitetului sindicatului, adău
gind : „Deocamdată, oamenii sint 
mulțumiți". Subliniem aprecierea 
„deocamdată" pentru că nu este 
deloc exclus, ba, dimpotrivă, ca a- 
ceastă automulțumire a comitetului 
sindicatului pentru starea de lucruri 
din cantină să se răsfrîngă in justi
ficate reproșuri din partea oameni
lor. Oare hrana consistentă nu poate 
fi și variată ?

...Cantina întreprinderii de con
fecții din Călărași asigură zilnic ma
sa pentru mai bine de o mie de oa
meni. Prețul unui meniu este cît se 

poate de accesibil. Zilnic 8e ser
vesc trei sortimente de ciorbă, 
șase felul doi și trei sortimente de 
salată. Pe lingă cantină mai func
ționează un sector de semipreparate 
tip „Gospodina", precum și o sec
ție care prepară zilnic 700—800 go
goși. Bucătarul-șef, Elena Virîci, na 
explică pe scurt modul in care ac
ționează personalul cantinei : „Por
nim de la specificul întreprinderii, 
unde majoritatea personalului este 
alcătuit din femei. Ca gospodine, 
știți, ele sint mai pretențioase. Și 
tot ca gospodine, ele folosesc și se- 
mipreparatele care le ușurează mun
ca și le economisesc timpul acasă, 
în bucătăriile proprii". Să nu fie 
oare același „specificul" muncitoare
lor de la filatura din Slobozia ? 
Greu de presupus. Este drept, aici 
se folosește pe larg experiența per
sonalului I.C.S.A.A.P. in domeniul 
culinar. Știți cite feluri dg mîncare 
se prepară aici din cartofi ? Două
sprezece. Și sîntem asigurați că sor
timentul se poate lărgi. Cantina ser
vește masa în 11 serii. De ce ? Pen
tru că, împreună cu comitetul sin
dicatului, pauza pentru masă s-a 
decalat în cele două schim
buri, astfel Incit nu există acele 
„perioade de virf“. cind personalul 
abia prididește, iar oamenii așteaptă 
la rind zeci de minute. Tot împreu
nă cu comitetul sindicatului se com
pletează tonetele cu semipreparate. 
în ce privește controlul asupra acti
vității cantinei, acesta este asigurat 
potrivit... specificului personalului 
muncitor.

După cum se vede, strînsă conlu
crare între comitetul sindicatului în
treprinderii și unitatea comercială 
respectivă se materializează în „spe
cificul" care trebuie să fie propriu 
fiecărei cantine muncitorești : me
niuri consistente, variate, prețuri ac
cesibile, ambianță plăcută.

Experiența bună nu tre
buie doar înregistrată, ci și 
generalizată. Formal> cantina în
treprinderii de consțructii montaje 
din Călărași ar avea toate condițiile 
să fie solicitată de oamenii muncii : 
local corespunzător, utilaje la fel, 
comitet de cantină, responsabil, bu
cătar etc. Dar cantina e.„ ocolită. 
Pentru că în ziua documentării 
noastre se petreceau următoarele 
ciorba de fasole (singurul sortiment) 
s-a terminat ; din felul doi — 
ficat cu piure — mal rămăseseră cî- 
teva linguri de... piure ; salată — nu 
se obișnuiește. De la bucăta
rul-șef. Gheorghe Vecerdea — (res
ponsabilul cantinei, Ilie Croitoru, 
era „pe undeva p’aici" de citeva 
ore) — aflăm că acesta este... „speci
ficul" cantinei ! („Fluctuație mare 
de personal. n-avem de unde ști
cine vine la masă și cine nu"). 
Cu alte cuvinte, formalism ți delă
sare, pentru înlăturarea cărora este
necesară îmbunătățirea întregului 
conținut al activității tuturor facto
rilor de răspundere ai Întreprinderii, 
începînd cu comitetul sindicatului.

Există, deci, și o experiență hună 
ce poate și trebuie să fie extinsă, ge
neralizată prin consfătuiri în cadrul 
localităților, pe plan județean șl (da 
ce nu?) interjudețean. căci, departe 
de a fi un domeniu „auxiliar" al vieții 
întreprinderilor, cantinele muncito
rești reprezintă o componentă da 
bază a programelor sociale ale con
siliilor oamenilor muncii si care tre
buie înfăntuite riguros.

Laurențiu DUȚA 
Mihai VIȘOIU 
Mihai DUMITRESCU
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Mobilierul românesc - apreciat 
prin funcționalitate, calitate și noutate

An de an. la Tirgul internațional 
București, întreprinderea de co
merț exterior „TEHNOFOREST- 
EXPORT" are o prezență remarca
bilă. Fapt ilustrat de numeroșii 
parteneri de peste hotare dornici 
să perfecteze cit mai multe con
tracte comerciale, de numeroșii vi
zitatori. In acest an. in pavilionul 
central, standul „Tehnof ores tex - 
port“-ului, care trebuie spus că 
are o suprafață mai mare decît la 
edițiile anterioare, sînt expuse di
verse game de mobilier : sufrage
rii, dormitoare, biblioteci, holuri, 
camere de tineret, camere pentru 
eonii și bucătării. De asemenea, 
mai sînt prezentate diverse mode
le de scaune,’ instrumente muzi
cale. art’cole sportive ș.a.

Este știut, mobilierul fabricat In 
cele peste 50 de întreprinderi spe
cializate din cadrul Centralei pre
lucrării lemnului București se 
bucură de mulți ani, pe numeroa
se piețe, de un bun renume. $i a- 
ceasta datorită calităților multiple 
pe care le are mobilierul româ
nesc și care se caracterizează prin 
îmbinarea frumosului cu utilul, a 
specificului românesc cu stilul cla
sic și' modem. Este de fapt și ca
racteristica produselor expuse in 
cele 45 de compartimente care se 
disting prin noutate, eleganță și 
care valorifică superior masa lem
noasă a esențelor indigene va
loroase. Așa cum ne-a precizat ar
hitectul Andrei Molnar, dintre pro
dusele excuse de o atentie deose
bită se bucură camera de zi „Ju

lien", executată din furnir de pal
tin, îmbinat cu sculpturi aplicate, 
dormitorul „Gioconda", cu intarsii 
de diferite specii de furnire, pro
duse clasice cu grad ridicat de 
prelucrare. Dintre garniturile cu 
linie modernă se remarcă dormito
rul „Toscani", executat din furnir 
de fag, precum șl camera de zi 
„Cubus", la care s-au folosit ma
teriale din lemn, metal, sticlă.

Mult apreciate sînt șl holurile ta- 
pițate cu stofe In nuanțe pastelate 
și cu o linie foarte modernă, adap
tate cerințelor partenerilor de 
peste hotare. Eleganța, designai 
— intr-un cuvînt calitatea mobi
lierului expus la T.I.B. ’83 — au 
atras un număr sporit de parte
neri străini, fapt dovedit de nu
meroasele contracte Încheiate sau 
in curs de perfectare.

OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Ing. JAN SOCHOR, directorul 

pavilionului R. S. Cehoslovace : 
„Sintem un participant tradițional 
la Tirgul internațional de la Bucu
rești. Relațiile economioe dintre 
țările noastre au o îndelungată 
tradiție și contribuie la dezvoltarea 
celor două țări. O contribuție 
hotărîtoare la dezvoltarea raportu
rilor economice o are intilnirea din
tre tovarășul Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
în pavilionul „L“. destinat țării 
noastre, pe o suprafață de 1 700 mp 
sint expuse produse reprezentative 
de către 17 întreprinderi de co
merț exterior din Cehoslovacia. 
Sînt expuse produse ale industriei 
de mașini, produse electrotehnice, 
electronice ș.a. Printre expozanții 
foarte importanți ai pavilionului 
nostru se numără întreprinderile 
de comerț exterior „Strojimport" 
șî „Kovo". Firma „Strojimport" 
prezintă mașini-unelte. prese, ma- 
șini-textile și aparate de mă
sură și control. La loc de cinste se 
află și firma „Skoda export", care 
prezintă o gamă largă de produse 
energetice. în acest domeniu este 
știut că intre întreprinderile din 
țările noastre există o strînsă co
laborare. Am aVut posibilitatea să 
vizitez pavilioanele în care expun 
numeroase întreprinderi românești. 
M-au impresionat în mod plăcut 
produsele electronice de larg con
sum, calculatoarele personale, ro
boții industriali și in mod deosebit 
mobilierul. Fără îndoială. Tirgul 
internațional de la București, ca 
și cel de la Brno. din țara noastră, 
oferă largi posibilități de colabo
rare și cooperare economică. De 
fapt. în multe domenii cooperarea 
noastră este fructuoasă. Important 
este ca ea să fie cît mai mult lăr
gită. Acesta este de fapt și scopul 
urmărit de aceste manifestări co
merciale internaționale. Dar pentru 
toate acestea este nevoie întîi de 
toate de pace. De altfel, sub acest

generic se desfășoară și Tirgul in
ternațional de la București : „Co
merț, Cooperare. Dezvoltare. Pace".

SIMON POKEțT. directorul pa
vilionului R.P.S. Albania : „Rela
țiile comerciale dintre Albania si 
România sint într-o continuă dez
voltare. Albania exportă în Româ
nia în special minereuri, cărbune, 
sîrmă și conductori de cupru, nu
meroase mărfuri de larg consum. 
România livrează în tara noastră 
mașini-unelte, utilaj petrolier si 
minier, produse chimice si de cau
ciuc, fine și fibre sintetice ș.a. La 
actuala ediție a Tîrgului interna
tional București participăm cu un 
birou de informare si patru firme 
de comerț exterior : „Machinaim- 
port". „Mineralimpex". „Indus- 
trialimpex" și „Agroexport". toate 
din Tirana. Prezenta noastră la 
București are în vedere perfec
tarea unor noi contracte în diferite 
domenii. în mod deosebit, dintre 
produsele expuse in pavilioanele 
românești m-au impresionat utila
jele cu tehnică de virf din dome
niul masinilor-unelte. chimiei si 
petrolului, care se află pe lista 
noastră de importuri. Pînă în pre
zent. Întreprinderile de comerț 
exterior din Albania au avut dis
cuții cu reprezentanții multor în
treprinderi de comerț exterior din 
România și sperăm că în conti
nuare vor fi perfectate cît mal 
multe contracte".

SYED ANWAR-UL HASAN 
BOKHARI. directorul pavilionului 
Pakistanului : „După o lipsă de trei 
ani, Pakistanul este prezent din 
nou la T.I.B., prezentând la această 
ediție îmbrăcăminte, alte produse 
ale industriei ușoare și produse 
tradiționale, oe includ obiecte din 
alamă și onix. Pakistanul are re
lații comerciale strinse cu Româ
nia. Astfel, prin intermediul între
prinderii de comerț exterior .,In
dustrialexportimport". numeroase 
întreprinderi românești livrează în 
Pakistan utilaje, mașini, instalații,

produse de care sintem foarte mul
țumiți. Este prima dată cînd vin 
în România, T.I.B. ’88 m-a impre
sionat în mod deosebit, ca de alt
fel și Capitala țării dv. Am vizitat 
toate pavilioanele tîrgului și m-am 
putut convinge că aveți o industrie 
avansată. Mașinile-unelte. utilajele 
grele demonstrează forța si tehni
citatea industriei românești. Orașul 
București este foarte frumos și ori 
de cite ori voi avea prilejul voi 
veni cu plăcere in țara dv.“.

K. S. MORGAN, președintele 
firmei „Composite Trading Corp." 
Panama : „Particip pentru a pa
tra oară la Tîrgul internațional 
București. In fiecare an am în
cheiat numeroase contracte cu în
treprinderi românești. Pot spune 
că de la an la an acestea au fost 
tot mai numeroase, tocmai dato
rită dezvoltării si diversificării 
produselor oferite de industria ro
mânească. De fapt, activitatea de 
bază a firmei o constituie expor
tul produselor românești în cît 
mai multe țări. Iar pînă în pre
zent am reușit să livrăm masini- 
grele. echipamente electronice, teh
nică de calcul, vagoane, locomo
tive. mașini-unelte. sisteme 15io- 
medioale. medicamente, produse 
ale industriei chimioe în numeroa
se țări din Orientul Apropiăt. 
America de Sud. Africa, țări vest- 
europene.

Am reușit să livrăm aceste pro
duse. o spun cu toată convingerea, 
datorită noutății, calității si nive
lului lor tehnic înalt. Fără calitate 
nu se exportă. Aș dori să mă refer 
puțin și la organizarea acestei 
ediții a T.I.B. De la an la ari. tîr
gul este mai bine organizat și con
stat că participă tot mai multi spe
cialiști din multe domenii de acti
vitate, ceea ce reflectă forța eco
nomiei românești".

Gheorqhe IONITA

ACT8JALilTATEA SPORTIVĂ
La Sofia, în preliminariile C.M. la fotbal

0 frumoasă și importantă victorie a tricolorilor noștri
ROMÂNIA - BULGARIA 3-1

Ieri, „cvartetul" grupei I (echipele 
reprezentative ale României. Bulga
riei, Greciei și Danemarcei) a pornit 
pe lungul drum al preliminariilor 
pentru Mondialul italian din anul 
1990.

Startul formației noastre tricolore a fost victorios și, sperăm, de bun 
augur, demonstrînd prin aceasta 
deopotrivă o valoare competitivă 
considerabilă (capabilă să se impună 
pe terenurile europene) și o autori
zată pretenție la câștigarea grupei și 
calificarea pentru turneul final. Te
lespectatorii și radioascultătorli din 
tară au avut posibilitatea să se con
vingă din transmisiile radio si T.V. 
de jocul bine organizat al tricolori
lor noștri și de dăruirea lor exemplară 
in slujba unei victorii internaționale 
prestigioase pe teren străin. Să re
memorăm. totuși, pe scurt principa
lele momente ale acestui meci inau
gural, încheiat cu un rezultat pe cit 
de îmbucurător, pe atît de firesc 
(după rezultatele anterioare, după 
desfășurarea aoestui joc).

Cei doi antrenori — Emerich Je
nei și Boris Anghelov — au trimis 
pe teren formații alcătuite in prin
cipal cu jucători de la oele mal bune 
două echipe de club din tara respec
tivă : Steaua și Dinamo (România), 
Vitoșa și Sredeț (Bulgaria). Con
cret : de-o parte, Lung — Iovan, 
Andone, Belodedici, Rotarlu — Sa- 
bău, Mateuț, Gh. Popescu, Hagi — 
Lăcătuș. Cămătaru ; de cealaltă par
te, Mihailov — Nikolov, Iliev, Ra
kov, Vașev — Sadkov, Stoiclkov, 
Iordanov, Alexandrov — Penev, 
Ghetov.

Evident, gazdele forțează Încă din 
primele minute, dar — după ce Ra
kov respinge de pe linia porții o 
centrare șutată a Iui Hagi — jocul 
se echilibrează. Ocaziile alternează

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 19 OCTOMBRIE 1988

Extragerea I : 13 44 30 18 38 19.
Extragerea a II-a: 42 38 17 34 25 29.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

504 081 lei.

de la o poartă la alta (în minutul 8 
respinge Rotariu de pe linia porții 
noastre ; în min. 7 e rîndul jucăto
rilor bulgari să respingă iar de pe 
linia porții lor — noi am văzut că 
mingea depășise linia, în aer 1 — și 
așa mai departe), pînă în minutul 
25, cînd o fază rapidă creată de Gică 
Popescu face „mat" apărarea gazdă, 
Cămătaru sare inspirat peste minge 
și Mateuț, venit din urmă pe stânga, 
șutează cu precizie și promptitudine 
în gol : 1—0 pentru echipa noastră.

Peste trei minute Lăcătuș e pe 
punctul de a majora scorul, dar nu 
lovește mingea cu suficientă forță și 
portarul Mihailov are timp să prin
dă. Nu e 2—0, ci 1—1. pentru că in 
minutul 32, în timp ce „zidul" nos
tru... șe mai aranja, Kolev (intrat, 
între timp, în locul lui Alexandrov) 
îl surprinde pe Lung cu o lovitură 
liberă năpraznică de la 22 m. 
Pînă la pauză, fiecare echipă mai 
ratează cite două ocazii, astfel 
că jucătorii intră în cabine cu scor 
egal

După pauză, echipa noastră con
tinuă să controleze jocul, din ce in 
ce mai sigură pe ea. Lung salvează 
în afara careului (in fata unui ata
cant bulgar scăpat singur pe contra
atac). Sabău zguduie stiloul porții 
la o fază excelentă. Rotariu scoate 
în corner o minge periculoasă. Ma- 
teuț șutează foarte puternic, dar 
portarul respinge în corner. Hagi 
șutează afară și... Cărhătaru reia, 
apoi. în gol o minge pe care tot

★
• FOTBAL. La Galați, In meci 

restantă din etapa a 10-a a campio
natului diviziei A la fotbal, echipa 
locală Oțelul a întrecut cu scorul de 
2—0 (0—0) formația F. C. Inter Si
biu. Golurile au fost marcate de 
Hanghiuc (min. 54 și min. 89 — am
bele din lovituri de la 11 m.).
• La Karlsruhe s-a disputat cel 

de-al doilea meoi international 
amical de handbal dintre selecțio
natele masculine ale R.F. Germania 
și Iugoslaviei. Handbaliștii vest- 
germani au obtinut victoria cu sco
rul de 22—19 (12—10). In primul joc, 
desfășurat cu o zi în urmă la 
Frankfurt ne Main, scorul a fost 
egal : 22—22.
• ȘAH. In runda a 12-a a turneu

lui de șah de la Reykjavik, pentru 
„Cupa mondială", islandezul Hjartar-

(1-1)
Mateuț o șutase, iar Mihailov n-o 
putuse retine. Conducem din nou : 
2—1 in minutul 80. Gazdele asal
tează careul nostru. Lung mai in
tervine de două ori excelent si. în 
minutul 88, Cămătaru înscrie iarăși, 
de data aceasta cu concursul unui 
fundaș advers care nu mai poate 
scoate mingea ce se îndrepta spre 
plasă. Și meciul se încheie.

România — Bulgaria 3—1. la So
fia ! Așadar tradiția victoriilor ro
mânești pe terenul fotbaliștilor 
bulgari se menține. Bravo, trico
lori 1 Bravo antrenori ! Felicitări 
pentru toti jucătorii (cel unspre
zece de la început, plus Vaiscovici 
si Klein care au intrat In repriza 
a doua), felicitări la fel de călduroa
se pentru antrenorii Emerich Jenei 
Si Comei Drăgusin (care. într-un 
timp scurt, au alcătuit și pregătit 
o echipă națională mult întinerită). 
Felicitări si succes pe mai departe 
în aceste dificile preliminarii !

După întoarcerea în tară, vom re
veni cu alte amănunte.

Valeriu MIRONESCU
Sofia. 19 octombrie 1988

Alte rezultate înregistrate în meciuri 
pentru preliminariile Campionatului 
mondial de fotbal: Grecia — Dane
marca 1—1 (1—0); Polonia — Alba
nia 1—0 (0—0) ; U.R.S.S. — Austria 
2—0 (0—0) ; R. D. Germană — Islan
da 2—0 (1—0) ; Ungaria — Irlanda 
de Nord 1—0 (0—0).

★
son a cîștigat la olandezul Timman, 
Portisch l-a învins pe Sax, Korcinoi 
a obținut victoria la Petursson, In 
timp de partidele Spasski — Kaspa
rov. Nunn — Tal, Iusupov — An
dersson, Beliavski — Șokolov. Elvest 
— Ribli s-au încheiat remiză.

In clasament conduc marii maeștri 
sovietici Tal, Beliavski și Elvest cu 
cite 7,5 puncte.

• TENIS. în clasamentul general 
al „Marelui Premiu" se menține li
der tenismanul suedez Mats WUan- 
der, cu 5 876 puncte, urmat de 
coechipierul său Stefan Edberg — 
4 522 puncte, , americanul Andre 
Agassi — 4 328 puncte, cehoslovacul 
Ivan Lendl — 4 097 puncte, vest- 
germanul Boris Becker — 3 716
puncte și americanul Jimmy Con
nors — 2 668 puncte.

REZULTAU IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe nouă luni ale anului
In continuare publicăm rezultatele obținute In întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele 9 luni care au trecui din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 septembrie, pe pri
mele locuri s-au situat :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA 

Locul I : întreprinderea minieră 
Pinoasa, județul Gorj,

Locul II : întreprinderea minieră 
Lupoaia, județul Gorj.

Locul III : întreprinderea minie
ră Horezu, județul Vîlcea.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Craiova.
Locul III : întreprinderea electro- 

centrale Suceava.

ÎN DOMENIUL 
PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina.
Locul II : întreprinderea „Răsă

ritul" Brașov.
Locul III : întreprinderea „Re

fractar" Aleșd, județul Bihor.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA, SCULE 
ȘI ECHIPAMENT SPECIAL

Locui I : întreprinderea de ma
șini-unelte Arad.

Locul II : întreprinderea de scule 
și elemente hidraulice Focșani.

Locul III : întreprinderea de echi
pament hidraulic Rîmnicu Vilcea.

IN DOMENIUL CHIMIEI 
ANORGANICE — 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : Combinatul chimic Rim- 

nicu Vilcea.
Locul II : întreprinderea chimi

că Turda, județul Cluj.
Locul III : Combinatul de produ

se sodice Govora, județul Vilcea.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI 

Locul I : întreprinderea de bîr- 
tie „Bîstrita“-Prundu Blrgăului, ju
dețul Bistrita-Năsăud.

Locul II : întreprinderea de car
toane si confecții Scăeni. județul 
Prahova.

Locul III : Combinatul de celu
loză și hîrtie „Letea" Bacău.

* ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 
MATASE. IN, CÎNEPA

Locul I : întreprinderea țesătoria 
de mătase Sighișoara, județul Mu
res.

Locul II : întreprinderea de mă
tase „Flamura roșie" București.

Locul III : întreprinderea texti
lă „Unirea" București.

IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, ‘ județul 
Iași.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje Roșiori de Vede, județul Te
leorman.

Locul III : întreprinderea „Tri
cotajul roșu" Arad.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de indus

trializare a laptelui Ialomița.
Locul II : întreprinderea de in

dustrializare a laptelui Teleorman.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „Banat" Timișoara.
Locul II : întreprinderea poligra

fică „Crișana" Oradea.
Locul III : întreprinderea poli

grafică Bacău.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș.
Locul II : Combinatul pentru

producerea si industrializarea căr
nii de porc Ialomița.

Locul III : întreprinderea pentru 
creșterea și ingrășarea porcilor 
Tomești, județul Iași.

ÎN SECTORUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antre

priză de constructii-montaje mi
niere Rovinari. județul Gorj — 
Ministerul Minelor.

Locul II : întreprinderea antre
priză „Frigotehnica" București — 
Ministerul Industriei Alimentare.

Locul III : întreprinderea an
trepriză de constructii-montaie si 
reparații siderurgioe Galați — 
Ministerul Industriei Metalurgice.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— STAȚII DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Iași.

Locul II ; Stația de cale ferată 
Cluj-Napooa Est.

Locul III : Stația de cale ferată 
Fetești, județul Ialomița.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi șl utilaje pentru construc
ții Rovinari, județul Gorj — Mi
nisterul Minelor.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto București —Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto produse petro
liere „Peco" București — Ministe
rul Industriei Chimice și Petro
chimice.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR 

— ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat pentru alimentație 
publică Tirgu Jiu.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Rîmnicu Vîlcea.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat pentru alimenta
ție publică Ploiești.

ÎN DOMENIUL 
TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de

turism Prahova.
, Locul II : Oficiul județean de

turism Brașov.
Locul III : Oficiul județean de

turism Alba.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea jude

țeană Teleorman.
Locul II : întreprinderea jude

țeană Sălaj.
Locul III : întreprinderea jude

țeană Ialomița.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ȘI LOCATIVE

Locul I : întreprinderea Jude
țeană de gospodărie comunală șl 
locatlvă Caraș-Severin.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală 
și locatlvă Vaslui.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Botoșani.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană Ti
miș.

Locul II : Uniunea județeană 
Sa tu Mare.

Locul III : Uniunea județeană 
Constanta.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis to
varășului Li Peng, premierul Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Chineze, o telegramă cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a zilei de naște
re. prin care îi adresează, în numele 
guvernului șl al său personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune

urări de sănătate șl succes In acti
vitate.

în telegramă se exprimă convin
gerea că, acționînd În spiritul înțele
gerilor convenite la nivel înalt, rela
țiile de prietenie șl colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta tot 
mai mult. în interesul popoarelor 
român și chinez, al cauzei păcii, so
cialismului și colaborării Interna
ționale.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit. miercuri, pe Callistus Ndlovu, 
ministrul industriei și tehnologiei al 
Republicii Zimbabwe, președintele 
părții tării sale în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-zimbabwe- 
ană de cooperare economică și teh
nică. ale cărei lucrări se desfășoară 
la București.

în timpul convorbirii au fost ana
lizate noi direcții și acțiuni menite 
să conducă la amplificarea cooperă
rii bilaterale in domenii de interes 
comun, la lărgirea și diversificarea 
schimburilor reciproce de mărfuri, 
în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului ro- 
mâno-zimbabwean la cel mai înalt 
nivel.

A fost de față Stephen Chiketa, 
ambasadorul Republicii Zimbabwe 
la București.

★
Tovarășul Barbu Petrescu, vioe- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, miercuri, pe Szabo Imre. minis
tru secretar de stat fn Ministerul 
Industriei al R. P. Ungare, aflat în
tr-o vizită în tara noastră cu prile
jul Tîrgului internațional București.

în timpul convorbirii au fost abor

date probleme privind dezvoltarea, 
în continuare, a relațiilor economice 
româno-ungare, adîncirea cooperării 
dintre cele două țări în domenii de 
interes comun, creșterea și diversi
ficarea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

La întrevedere a participat Păi 
Sziits. ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

★
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din București a avut loc, miercuri, 
o conferință de presă în cadrul că
reia F. I. Peregudov, primul loc
țiitor al președintelui Comitetului 
de stat al U.R.S.S. pentru lnvăță- 
mîntul public, a vorbit despre direc
țiile de bază ale dezvoltării învăță- 
mintului în U.R.S.S.

Au luat parte reprezentanți al 
Ministerului Educației șl învăță
mântului, Ministerului Afacerilor 
Externe, ai presei centrale, Radlote- 
leviziunii și Agenției Române da 
Presă „Agerpres", precum și cores
pondenți și atașați de presă străini 
acreditați în țara noastră.

A fost prezent E. M. Tiajelnlkov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București.

(Agerpres)

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției

— Direcția circulație
Oboseala $1 volanul

Conduoerea in siguranță a autove
hiculelor pe drumurile publice este 
in strinsă dependență și de starea 
psiho-fizică a omului de la volan. 
Multi conducători auto amatori 
parcurg distanțe lungi, mal ales la 
sfîrșit de săptămină, uneori după un 
repaus mai lung de activitate auto
mobilistică. In aceste împrejurări, 
intervin suprasolicitarea sistemului 
nervos și. respectiv, neatenția. Ast
fel. un automobilist manifestă, după 
parcurgerea non-stop a unei distan
țe considerabile, o diminuare a a- 
tenției, el nu analizează și sinteti
zează suficient de rapid elementele 
dinamloe din trafic, iar reacțiile de 
răspuns devin întârziate și neadap
tate. Din acest moment, riscul pro
ducerii unor accidente pe fondul 
neatenției crește considerabil. Se re
comandă. de aceea, ca după cel mult 
două ore petrecute la volan, auto- 
mobiliștii să oprească în vederea re
laxării. Deosebit de solicitante pen
tru sistemul nervos sînt deplasările 
din timpul nopții, cînd ritmul biolo
gic al organismului impune odihnă. 
La Cimpia Turzii. la ora 23. con
ducătorul unui autovehicul, neatent 
și obosit, a pierdut controlul volanu
lui. a lovit parapetul unui podeț, 
apoi a intrat în coliziune cu un auto
vehicul care circula din sens opus. O 
persoană și-a pierdut viața, iar alta 
a fost grav rănită.

Mulți conducători de autovehicule 
au plătit cu viata lor și a altora 
nesocotirea nevoii de odihnă a or
ganismului. La Adjud, județul Vran- 
oea. un șofer a continuat să conducă 
autoturismul după lăsarea întuneri
cului. deși era extrem de obosit 
după parcurgerea unei distante con
siderabile, și cînd mai avea 50 de km 
pînă la destinație a adormit la vo
lan. intrând în coliziune cu un auto
vehicul ce venea din sens opus, im
pact în urma căruia a fost grav ră
nit. Este de reținut că suferinzii de 
diverse afecțiuni medicale obosesc

mai repede, fiind predispus! ațipirii 
la volan. Este cazul bolnavilor car- 
dio-vasculari. al celor hepatici, al dia
beticilor și renalilor decompensați, 
cărora in situația în care conduc 
autovehicule — fără restricții medi
cale in aoeastă privință — li se re
comandă să-și aprecieze lucid ca
pacitatea de efort, să nu se hazar
deze în călătorii lungi și obositoare, 
mai ales noaptea, și să respecte In- 
toomai. in privința dozării eforturi
lor și administrării medicației, indi
cațiile medicului curant, precizindu-i 
acestuia și faptul că posedă permis 
de conducere.

Conducerea autovehiculelor 
la lăsarea serii

Un fenomen bine cunoscut la lă
sarea serii il oonstitule dificultățile 
de percepere vizuală a formelor și 
culorilor. S-a calculat că pentru un 
ochi normal ținut 30 de minute la 
lumină puternică este necesară a- 
proape o oră pentru ca lumina să 
fie percepută din nou. în circulația 
nocturnă. în cazul orbirii de către 
farurile imul autovehicul care cir
culă din sens opus, perioada de re
adaptare. de redobîndire a acuității 
vizuale pentru perceperea formelor 
Si detaliilor este de circa două ori 
mai mare decît perioada de „orbire", 
în tot acest răstimp, dacă automobi
listul nu reduce viteza si nu oprește, 
el parcurge distanțe de zeci și sute 
de metri fără să vadă nimic înaintea 
sa. existând pericolul acroșării unor 
pietoni, bicicliști sau vehicule cu 
tracțiune animală ori staționate, mai 
ales dacă acestea nu sînt semnali
zate corespunzător. Pe o sosea din 
județul Covasna. conducătorul unui 
autoturism, orbit de farurile unui 
autovehicul care circula din sens 
opus, nu a redus viteza și a intrat 
în plin în spatele unei căruțe Încăr
cate cu lemne și neiluminată. In ac
cident pierzîndu-și viața o persoană 
aflată în autovehicul.

Mai sînt conducători auto care nu

Concert al laureaților 
ostășesc „Te apăr și

In climatul de amplă vibrație pa
triotică generat de Tezele din apri
lie, miercuri seara. în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii Româ
ne a avut loc concertul de gală al 
laureaților celei de-a IX-a ediții 
a Festivalului cântecului ostășesc 
„Te apăr și te cînt, patria mea !“.

Au participat Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., general
colonel Vasile Milea, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, membri ai Con
siliului de conducere al Ministeru
lui Apărării Naționale, reprezen
tanți ai Ministerului de interne, 
membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de cultură și artă, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți al 
organizațiilor de masă șl obștești 
din Capitală, un numeros public.

Au fost prezențl atașați militari 
acreditați în țara noastră.

In cuvîntul rostit cu acest prilej 
de adjunctul ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, general- 
locotenent Ilie Ceaușescu. au fost 
evidențiate însemnătatea șl semni- 

■ fioația în viața spirituală a oștirii a 
acestei manifestări înscrise în ca
drul generos oferit de festivalul 
muncii și creației libere a poporhlul 
„Cintarea României". Au fost înmî- 
nate distincții ■ laureaților celei de-a 
iK-a ediții a Festivalului cântecului 
ostășesc „Te apăr și te cînt, patria 
mea !“

Lucrările premiate au fost lnter-

Festivalului cintecului 
te cînt, patria mea11 
pretate de corul și orchestra Ansam
blului artistic „Doina" al Armatei, 
orchestra de estradă a Radiotelevi
ziunii Române, formații corale re
numite. cunosouți soliști de operă și 
muzică ușoară.

Cintecele patriotice, marșurile șl 
melodiile de muzică ușoară prezen
tate, realizate în spiritul Tezelor, al 
documentelor Congresului al III-lea 
al educației politice și culturii so
cialiste, s-au constituit într-un vi
brant omagiu adus patriei, partidu
lui. comandantului suprem al for
țelor armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, genialul făuritor 
al României socialiste moderne, ilus
trul conducător al destinelor națiu
nii noastre, care și-a dedicat și iși 
dedică pildultoarea viață binelui și 
fericirii poporului român.

Compozitorii și poeții au dat glas 
în lucrările lor — în acest an cind 
se împlinesc șapte decenii de la 
Marea Unire — profundei angajări 
a întregului popor, a oștirii la tra
ducerea in viață a sarcinilor ce revin 
din istorioele .hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, bucuriei de a 
fi contemporani acestui timp de Îm
pliniri fără egal în toate domenii
le. pe care, cu justificată mîndrie 
patriotică, îl numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

în creațiile prezentate în cadrul 
acestei prestigioase manifestări ar
tistice din viata oștirii sint evoca
te, $e asem,șj?ea„ gyiștența mulțimi-» 
lenară a poporului nostru in 
străvechiul spațiu românesc, lupta 
sa glorioasă pentru libertate socială 
și națională.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 octombrie, ora 20 — 23 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi relativ rece, iar cerul variabil, 
mal mult acoperit, la începutul inter
valului, in regiunile sudice, unde local 
vor cădea ploi, care vor avea șl ca
racter de aversă. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensifi
cări în prima parte a intervalului in 
regiunile estice, din sectorul nord- 
estic. Temperatura aerului va marca 
o scădere mal accentuată in prima 
parte a Intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 3 și plhs 5 gra
de, izolat mal coborite în depresiuni, 
iar maximele între 10 șl 18 grade. Vor 
fi condiții de producere a brumelor 
In majoritatea regiunilor, iar în nor
dul țării șl îngheț la sol. Local, se va 
produce ceață.

aprind luminile de întâlnire la lăsa
rea serii, ba chiar staționează cu 
autovehiculele nesemnalizate pe 
partea carosabilă a drumului, consti
tuind astfel adevărate capcane pen
tru ceilalți participanți la trafic. Po
trivit prevederilor legale, luminile 
de poziție se folosesc numai în 
timpul staționărilor, pentru a sem
nala celorlalți participanți la trafic 
prezenta autovehiculelor» respective. 
Aprinderea fazei de întâlnire a faru
rilor este condiționată și de exis
tența unor precipitații, a întunericu
lui. în general a intervalelor in care 
vizibilitatea este diminuată. Pe nu
meroase trasee acționează echipe 
mobile formate din specialiști de la 
unitățile auto-service dotați cu apa
ratura necesară și agenți de circula
ție care urmăresc, mai ales la lăsa
rea serii, reglarea corectă a faruri
lor autovehiculelor și remediază pe 
loc unele deficiente tehnice. Supra
încărcarea autovehiculelor modifică 
ținuta de drum a acestora și chiar 
pentru faruri corect reglate incomo
dează deplasarea partenerilor de 
drum prin schimbarea unghiului de 
incidență al fasciculului luminos al 
farurilor. Este un aspect de care cei 
de la Volan sînt datori să tină sea
ma atunci cînd intenționează să e- 
fectueze deplasări după lăsarea serii. 
Pentru prevenirea unor evenimente 
rutiere datorate orbirii cu luminile 
farurilor de către partenerii de 
drum, care circulă din sens opus, 
cei de la volan au obligația să re
ducă viteza și chiar să oprească 
autovehiculele cît mai mult în mar
ginea din dreapta drumului pentru 
a nu risca accidente datorate neob- 
servării la timp a unor vehicule ce 
staționează sau se deplasează in ace
eași direcție.

Pe o șosea din județul Vrancea, 
un conducător auto a rulat cu viteză 
neadecvată noaptea, pe ploaie toren
țială, fapt care nu i-a permis să ob
serve la timp un biciclist care cir
cula in aceeași direcție. Din sens 
opus venea un alt autovehicul și 
dacă automobilistul, incomodat de 
luminile farurilor aoestuia, ar fi re
dus corespunzător viteza, cu sigu
ranță că accidentul nu s-ar fi pro
dus.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; • (sala
Atelier) : Farul și domnul Valentino 
— 18
• Filarmonica ..George Enescu44 
(15 68 75, sala Studio) : Orchestra de 
cameră „Nota brevis4*. Dirijor : Va
sile Cor jos — 17 ; (Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Cristian 
Mandeal. Solistă : Pavlina Dokovska 
(R. P. Bulgaria) — 18
• Qpera Română (13 18 57) : Capodo
pere simfonice în viziuni coregra
fice — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nîtouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala' Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Clinele 
grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cînd comedia era rege — 18
& Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 ; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30
® Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala 
Majestic) : Bărbierul din Sevilla 
r- 18

Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Varietăți pc 
portativ — 19
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” (13 13 00) : Cîntă, ciocirUe 2
— 18
Ou Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9 ; Turandot 
— 18
(ft Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10 ; Mănușa 
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Poveste despre marionetă —- 15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19

cinema
• Hanul dintre dealuri : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Fiul stelelor : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13, GLORIA (47 46 75) — 9;
11; 13, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11; 13

în fiecare zi mi-e dor de tine : 
LUMINA — 15,15; 17,30; 19,45
© Răzbunarea haiducilor ; GLORIA
— 15; 17; 19
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
FEROVIAR — 15; 17; 19, la grădină
— 19
• Nelu : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la grădină
— 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
• Figuranțil : STUDIO (59 S3 15) —
10; 13: 16; 19
» Agentul straniu : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Novăceștii — 9; 11; 13. Să-ți vor
besc despre mine — 15; 17: 19 :
DOINA (16 35 38)
O Transport secret : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 8,45; Jl; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Dragonul alb : VICTORIA (16 23 79)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Singuraticul ghinionist : TIM
PURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
O Misiune specială ; GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 1.3; 15; 17: 19 
tft Intercepția: DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
B Frații Karamazov ; COTROCENI 
(49 48 48) — 14; 18
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România militează pentru creșterea rolului 
O.N.U. in soluționarea pașnică a conflictelor 
Intervenția reprezentantului țării noastre în comitetul al șaselea 

al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres) 

— N. Plopeanu transmite : în Co
mitetul al șaselea al Adunării Gene
rale se desfășoară dezbateri asupra 
raportului întocmit de Comitetul 
special pentru Carta O.N.U. privind 
creșterea rolului organizației si so
luționarea conflictelor dintre state pe 
cale pașnică. Raportul menționează 
sugestiile și propunerile statelor in 
problemele respective, evidențiind, 
în repetate rînduri. contribuția si 
inițiativele valoroase ale României 
care au stat la baza întocmirii si 
adoptării de către forumul mondial 
a unor documente de substanță in 
acest domeniu. De altfel. însăși crea
rea Comitetului special pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției este rezultatul tot al unei pro
puneri românești.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor. reprezentantul permanent al 
tării noastre la O.N.U. a subliniat 
că România se pronunță și acțio
nează constant pentru eliminarea 
definitivă a forței și recurgerii la 
amenințarea cu forța din relațiile 
internaționale, pentru solutionarea 
conflictelor și diferendelor exclusiv 
pe cale politică, prin negocieri, cu 
respectarea riguroasă a dreptului 
fiecărui popor la independentă si 
dezvoltare liberă, a intereselor sale 
vitale. Menționînd progresele în
registrate în ultimul timp îrt le
gătură cu soluționarea pe cale 
pașnică a unor conflicte, vorbitorul 
a arătat că este important să se 
organizeze cit mai curind posibil o 
conferință asupra situației din Orien

O idee centrală a dezbaterilor O.N.U.

Prin dezarmare — spre o lume a păcii 
și colaborării

Dezbaterile generale, recent în
cheiate. ale forumului mondial au 
permis. în ciuda diversității de po
ziții. desprinderea, ca o notă co
mună. a preocupărilor pentru 
realizarea unei schimbări hotă- 
rite in viata internațională spre 
dezarmare, securitate și colaborare, 
bazate pe încredere și egalitate 
intre state, pe neamestec în trebu
rile interne, pe respectarea inde
pendentei și suveranității fiecărei 
țări.

„Pentru prima dată după multi 
ani sesiunea noastră se desfășoară 
intr-o atmosferă ceva mai destin
să..." : „acordul privind lichidarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
și mai scărtă de acțiune reprezintă 
un început pe calea dezarmării..." ; 
„relațiile dintre Est și Vest s-au 
îmbunătățit, creindu-se condiții 
pentru încetarea unor conflicte...".

...Sînt aprecieri, culese din inter
vențiile din cadrul dezbateri
lor. care exprimă satisfacție, 
dar și preocupare, pentru că 
lumea este incâ departe de a se 
fi despovărat de primejdiile de tot 
felul — politice, militare, economi
ce. sociale. Este de ajuns de amintit 
că sesiunea specială din această 
vară a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării s-a încheiat, 
din păcate, fără adoptarea unui do
cument final în domeniul dezarmă
rii. ignorindu-se astfel voința marii 
majorități a popoarelor.

Acum, sub cupola albastră a 
sălii Adunării Generale, se face 
și mai simțită voința popoarelor de 
pace. înțelegere și colaborare, do
rința lor de a se pune capăt nefas
tei politici de înarmare, de a se 
trece cu fermitate la măsuri reale 
de dezarmare.

In acest context a răsunat de la 
tribuna organizației mondiale glasul 
ferm al tării noastre. „Consideren
tele și propunerile României, ale 
tovarășului Nicoiae Ccaușeseu cu 
privire la dezarmare, la celelalte 
probleme ale vieții internaționale", 
prezentate în forumul mondial, cu
prind un ansamblu de propuneri și 

tul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U., la 
care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv O.E.P. și Israel, ca și 
membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

Sintem convinși — a continuat re
prezentantul român — că organizația 
trebuie să acționeze ca un forum de 
diplomație preventivă, să depună 
eforturi pentru evitarea diferendelor 
și pentru căutarea de soluții reci
proc acceptabile, într-o etapă cind 
acest lucru este încă posibil.

Propunerea românească privind 
crearea in cadrul O.N.U. a unei co
misii de bune oficii, mediere și 
conciliere — a arătat vorbitorul — 
este pornită din necesitatea evidentă 
a asigurării perfecționării mecanis
melor Națiunilor Unite, fiind destina
tă să faciliteze reglementarea pașnică 
a tuturor diferendelor, să aprofundeze 
această funcție a organizației mon
diale. în acest context. O.N.U., in
stituțiile sale principale, secretarul 
general al organizației pot avea o 
contribuție mai mare în reglementa
rea pașnică a conflictelor. Dar în
făptuirea acestui obiectiv cere. înain
te de toate, participarea tuturor sta
telor — mari, mici sau mijlocii —la 
eforturile colective pentru a găsi so
luții viabile conflictelor și diferen
delor internaționale.

O serie de delegații au anreciat 
importanța propunerii românești pri
vind crearea in cadrul O.N.U. a unei 
comisii de bune oficii, mediere și 

■ conciliere pentru reglementarea paș
nică a conflictelor.

măsuri concrete menite să deschi
dă calea spre înfăptuirea dezarmă
rii. Primite cu viu interes, aceste 
propuneri s-au bucurat de o largă 
apreciere, ele fiind in deplină con
cordantă cu preocupările si aspira
țiile generale ale popoarelor.

„Omenirea — declara la sesiune 
președintele Ciprului — exprimînd 
aceste preocupări nu poate să-și 
vadă liniștită de treburile ei dacă 
la căpătii i se așază noi și noi 
arme dintre cele mai distrugătoare". 
„In 1978 — arăta în aceeași ordine 
de idei ministrul de externe al In
doneziei — pentru înarmări se 
cheltuiau in lume 400 miliarde de 
dolari, iar acum, după numai un 
deceniu, suma bugetelor militare a 
făcut un salt uriaș, depășind 1000 
de miliarde de dolari. Încotro se 
îndreaptă omenirea ?“.

întrebările de acest fel s-au re
găsit în foarte numeroase interven
ții ; ele se întemeiază pe date puse in 
evidență de documente ale O.N.U., 
de reputate institute și organizații 
internaționale. Chiar in aceste zile, 
pe unul din coridoarele ce leagă 
clădirea Adunării Generale de se
cretariatul O.N.U., este amenajată 
o expoziție sui generis : pe mari 
panouri sint prezentate imagini te
rifiante ale unor distrugeri mi
litare — de la exploziile nu
cleare ce au spulberat in cîte- 
va secunde Hiroshima și Naga
saki la ravagiile provocate de une
le din cele 125 de războaie și con
flicte armate ce au avut loc de 
atunci și din care unele sint, din 
păcate, in curs de desfășurare. Ex
poziția se încheie cu cuvintele- 
avertisment ale secretarului general 
al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, 
care arată -că uriașa acumulare de 
arme nu numai că nu a adus ome
nirii mai multă securitate, dar la 
ora actuală există asemenea canti
tăți de arme încît ele sînt în mă
sură să anihileze omenirea nu o 
dată, ci de mai multe ori.

în lumina acestor realități, dezba
terile au pus în evidență impera
tivul adoptării unui program care.

Consultări în problema 
cipriotă

NICOSIA 19 (Agerpres). — Preșe
dintele Ciprului, Gheorghios Vassi- 
liou, și liderul comunității cipriote 
turce, Rauf Denktaș, au hotărît să 
se intilnească din nou in zilele de 
luni și marți, respectiv 24 și 25 oc
tombrie.

După cum s-a mai anunțat, cei doi 
lideri urmează să aibă întrevederi 
cu secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, în zilele de 
17 și 18 noiembrie la New York, pen
tru a-i prezenta stadiul și progresele 
înregistrate în soluționarea proble
mei cipriote pe calea negocierilor, 
desfășurate sub egida Națiunilor 
Unite.

PANAMA

Măsuri psnîru depășirea 
dificultăților economice
CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager

pres). — în capitala Republicii Pa
nama s-au desfășurat, în prezența 
șefului statului, Manuel Solis Palma, 
o consfătuire guvernamentală privind 
lichidarea dependentei economice 
față de S.U.A. și elaborarea unui 
pachet de măsuri pentru depășirea 
dificultăților din economia naționa
lă — relatează agenția T.A.S.S. S-a 
hotărît accelerare^ proiectului de 
creare a unui centru național de 
achiziții. însărcinat să promoveze ra
porturi economice și comerciale cu 
diferite state care oferă produse la 
prețuri sub cele pretinse de expor
tatorii din S.U.A.

așa cum susține România, cum au 
propus numeroase l alte state, să 
prevadă lichidarea armelor nuclea
re. a armelor chimice și biologice, 
precum și o reducere serioasă a 
armelor convenționale și a forțelor 
armate, concomitent cu micșorarea 
bugetelor militare.

O altă idee degajată in timpul 
dezbaterilor a fost aceea a necesi
tății creării pe tot mai întinse su
prafețe ale globului de zone lipsite 
de arme nucleare. Vorbind în nu
mele mișcării de nealiniere. în cali
tatea sa de președinte in exercițiu, 
Robert Mugabe, președintele Re
publicii Zimbabwe, a arătat că 
crearea unor asemenea zone, pa
ralel cu interzicerea experien
țelor nucleare, încetarea perfec
ționării noilor tipuri de arme, 
inclusiv oprirea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic, ar fi 
măsuri salutate de toate popoarele.

Deosebit de frecvent au fost evi
dențiate gravele consecințe, nu 
numai politice, dar și economice și 
sociale, ale cursei înarmărilor, aces
tea făcîndu-se simțite cu deosebită 
vigoare in special în țările în curs 
de dezvoltare. ..în timp ce omeni
rea irosește resurse de proporții 
fantastice pentru înarmare, arăta 
ministrul de externe din Jamaica, 
în «lumea a treia» zeci de mi
lioane de oameni. în special copii, 
mor de foame, mizerie și boli. Și 
doar cu o parte din cheltuielile 
pentru noi tipuri de arme s-ar pu
tea înlătura foametea de pe glob".

Aceste realități dramatice pun in 
evidentă — asa cum a subliniat in 
repetate rînduri președintele Româ
niei — necesitatea unui nou mod 
de gîndire si abordare a probleme
lor complexe și grave ce confruntă 
omenirea. în sensul renunțării la 
vechile tipare și concepte, bazate 
pe forță și amestec în treburile in
terne ale altor popoare, și trecerii 
hotărîte la o politică nouă, de 
dezarmare, pace, înțelegere și coo
perare.

Nicoiae PLOPEANU
Națiunile Unite

Conferință internațională la Phenian 
pentru denuclearizarea Peninsulei Coreea, pentru pace 

și securitate în regiunea Asiei și Pacificului

Reglementarea situației din Africa 
de sud-vest implică decolonizarea Namibiei

PHENIAN 19 (Agerpres). — La 
Phenian au început lucrările unei 
Conferințe internaționale pentru de- 
nuclearizarea Peninsulei Coreea, 
pentru pace și securitate în regiunea 
Asiei și Pacificului — transmite a- 
genția A.C.T.C. La această manifes
tare, ce se desfășoară sub egida 
Consiliului Mondial al Păcii, parti
cipă reprezentanți ai opiniei publice 
din țări de pe cinci continente, in
clusiv din România, precum și ai u- 
nor organizații internaționale.

Secretarul general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, a 
adresat participanților un mesaj de 
salut, in care se relevă că îmbună
tățirea situației in regiunea Asiei și 
Pacificului este o problemă urgentă 
în procesul general de diminuare a 
tensiunii în relațiile dintre state și al

Simpozion european în sprijinul păcii
HAGA 19 (Agerpres). — Prin 

adoptarea unei declarații comune și 
a unui mesaj către toți conducătorii 
de stat ai Europei, la Rotterdam au 
luat sfîrșit'lucrările celui de-al 4-lea 
Simpozion european al Organizației 
internaționale „Medieri lumii pentru 
preintîmpinarea unui război nu
clear". în documentele adoptate se 
relevă răspunderea ce revine cadre
lor medicale in salvgardarea vieții 
pe continent și în preintîmpinarea 
pericolului nuclear. Se evidențiază

Mexicul cere interzicerea tuturor 
experiențelor nucleare

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Mexicul a cerut Națiunilor Unite 
să convoace o conferință care să 
aducă unele modificări la Tratatul 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare, incheiat cu 25 de ani 
in urmă. Propunerea urmărește in
terzicerea experiențelor nucleare e-

Săptămină de acțiuni a sindicatelor vest-germane 
sub lozinca „Muncă pentru toți4*

BONN 19 (Agerpres). — Prin apro
ximativ o mie de acțiuni de protest, 
in landurile vest-germane Saxoma 
inferioară și Bremen a început 
Săplămina de acțiuni a Federației 
sindicatelor vest-germane (D.G.B.), 
care se desfășoară spb lozinca

Raport al secretarului general al O.N.U. 
în problema Afganistanului

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost dat pu
blicității raportul secretarului gene
ral al O.N.U. in problema Afganis
tanului. Relevind importanța acor
durilor de la Geneva în eforturile 
de instaurare a păcii în Afganistan, 
raportul exprimă îngrijorarea în le
gătură cu continuarea acțiunilor de 
luptă soldate cu numeroase pierderi

Datoria externă frînează redresarea economică
a țărilor latino-americane

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Pentru al patrulea an consecutiv, ță
rile latino-americane și din zona 
Caraibilor au înregistrat in 1987 o 
dezvoltare economică slabă — se a- 
ratâ în raportul Consiliului econo
mic și social interamerican prezen
tat la cea de-a 23-a reuniune anuală 
a Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). Subliniind că problema da
toriilor continuă să obstrucționeze 
redresarea economică a numeroase 

garantării unei păci stabile sl dura
bile.

Pentru a îndepărta pericolul izbuc
nirii unui război nuclear și pentru 
garantarea păcii în Coreea, este ne
cesară retragerea tuturor trupelor 
străine din Coreea de Sud. denu
clearizarea Peninsulei Coreea și so
lutionarea problemei reunificării Co
reei pe cale pașnică. Noi — se relevă 
în mesaj — sprijinim toate efortu
rile și inițiativele constructive ale 
țărilor socialiste și ale celorlalte sta
te iubitoare de pace în direcția di
minuării tensiunii internaționale, 
pentru prevenirea unui război nu
clear. pentru traducerea in viață a 
măsurilor de dezarmare și ne expri
măm solidaritatea cu guvernele și 
popoarele tuturor țărilor în lupta lor 
pentru crearea de zone denucleari- 
zate. zone ale păcii în diferite re
giuni ale lumii.

necesitatea încetării experiențelor 
nucleare și se atrage atenția să nu 
se pună in pericol acordul privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune prin planuri de moderni
zare și compensare.

Simpozionul s-a desfășurat la bor
dul a două nave care s-au deplasat 
pe Rin, oprindu-se la Basel, Stras
bourg, Bonn și Rotterdam, unde au 
fost organizate manifestări în favoa
rea păcii.

fectuate indiferent în ce mediu na
tural și descurajarea tehnologiei nu
cleare care poate duce la distrugerea 
omenirii.

După cum se știe, actualul tratat 
de interzicere a experiențelor nu
cleare este limitat la spațiul extrate
restru și subacvatic,.

„Muncă pentru toți — dreptate 
pentru fiecare — să acționăm în 
comun". In întreaga țară se vor des
fășura mitinguri și demonstrații îm
potriva șomajului în masă, pentru 
pace și în apărarea drepturilor oa
menilor muncii.

umane, inclusiv In rîndul popu
lației civile. Subliniind faptul că toa
te problemele care privesc Afganista
nul trebuie să fie rezolvate exclusiv 
de poporul afgan, secretarul general 
al O.N.U. arată că organizația mon
dială dorește crearea unor condiții 
în care poporul afgan să obțină pa
cea și reconcilierea în țară și stabi
litatea în regiune.

țări ale regiunii, documentul men
ționează că un mare număr de state 
nu pot opri procesul de scădere a 
valorii produsului național brut pe 
locuitor. Restricțiile financiare și co
merciale determină aceste țări să 
aloce o parte considerabilă din în
casările lor pentru achitarea servi
ciului datoriei externe, și nu pentru 
finanțarea planurilor de dezvoltare 
— conchide raportul.

declară președintele S.W.A.P.O.
DAR ES SALAAM 19 (Agerpres).

— Dobindirea independenței Nami
biei constituie principala problemă 
de pe agenda negocierilor cvadripar- 
tite privind reglementarea situației 
din Africa de sud-vest — a decla
rat Sam Nujoma. președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Intr-un in
terviu acordat presei la Dar es Sa
laam. el a arătat că S.W.A.P.O. este 
gata să încheie, cu guvernul de la 
Pretoria pînă Ia 1 noiembrie un a- 
cord de încetare a focului pentru a 
se permite aplicarea rezoluției 435 a 
O.N.U. privind independența Nami
biei. Instaurarea păcij în regiune, a 
spus Sam Nujoma, este posibilă doar 
prin aplicarea planului de decoloni
zare a Namibiei cuprins în cadrul 
rezoluției amintite.

PRETORIA 19 (Agerpres). — Un 
nou obstacol în calea normalizării

*
DAR ES SALAAM 19 (Agerpres).

— Președintele Angolei, Jose Eduar
do dos Santos, și-a exprimat convin
gerea că negocierile cvadripartite 
privind situația din Africa de sud- 
vest se vor încheia cu succes. Aflat 
lntr-o vizită oficială în Tanzania,

Noi victime ale accidentelor de muncă în minele 
din R.S.A.

PRETORIA 19 (Agerpres). — Un 
nou accident, soldat cu moartea a 
cinci mineri sud-africani In cea mai 
mare exploatare mondială de platină 
de la Rustenburg (150 km nord de 
Johannesburg), ridică la 15 numărul 
persoanelor care și-au pierdut viața 
in accidentele produse în decurs de 
o săptămină in minele din R.S.A. 
Ele se datorează lipsei celor mal 
elementare măsuri de securitate a

Situația din regiunea Golfului
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — Irakul a acceptat propune
rea Crucii .Roșii Internaționale pri
vind înregistrarea și schimbul de 
prizonieri de război cu Iranul, cu 
condiția ca și acesta să procedeze la

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice la Damasc ți Tripoli • O inițiativă 
a grupului țărilor arabe la O.N.U. • Campanie de represalii 

in sudul Libanului
DAMASC 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe secretarul general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, aflat în vizită 
la Damasc. In cadrul convorbirilor au 
fost examinate ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu — au declarat sur
se oficiale siriene, citate de agenția 
KUNA.

TRIPOLI 19 (Agerpres). — La Tri
poli au avut loc convorbiri între 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Moammer Al-Kadhafi, și președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, care a făcut o vizită 
în capitala libiană.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Grupul țărilor arabe la Națiunile 
Unite a creat un comitet alcătuit din 
șapte țări care să studieze situația 
din teritoriile arabe ocupate de Is
rael și să prezinte constatările în 
Adunarea Generală a O.N.U. 

situației din Africa Australă II re
prezintă poziția adoptată de guver
nul Africii de Sud, care pretinde 
aminarea pină la 1 Ianuarie 1989 a 
termenului de punere în aplicare a 
rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., privind acordarea 
independenței Namibiei, în loc de 1 
noiembrie anul acesta, după cum se 
căzuse de acord anterior. Potrivit 
declarației ministrului de externe 
al R.S.A.. Pilc Botha, acest termen 
va trebui să fie discutat în cadrul 
următoarei runde de negocieri cva
dripartite de la Brazzaville, a cărei 
dată de începere nu a fost încă sta
bilită. Negocierile din capitala con
goleză ar urma să fie precedate de 
alte întîâniri consultative între re
prezentanții celor patru țări, de ge
nul celor desfășurate recent la New 
York.

*
șeful statului angolez a subliniat, 
într-o declarație făcută la Dar es 
Salaam, că tratativele se află în sta
diul final. El a precizat că în ceea 
ce privește modalitatea de instituire 
a păcii în regiune au mai rămas de 
soluționat doar câteva aspecte.

muncii, neglijate de guvern șl de 
marile companii. în pofida repetate
lor apeluri în acest sens ale Sindi
catului național al minerilor. Tragi
cul bilanț al accidentelor întîmplate 
în prima jumătate a acestui an la 
principalele șase companii miniere 
sud-africane este de 265 de lucrători, 
majoritatea de culoare, a anunțat 
oficial ministerul de resort.

fel — se arată într-un mesaj adresat 
de reprezentantul permanent al 
Irakului la O.N.U. secretarului gene
ral al organizației. Javier Perez de 
Cuellar — informează agenția I.N.A.

Comitetul se va întruni joi, ur- 
mînd a cere fie înscrierea problemei 
oprimării populației palestinienilor 
ca punct de sine stătător al agendei 
Adunării Generale, fie organizarea 
unei sesiuni speciale care să discuta 
situația din teritoriile ocupate.

BEIRUT 19 (Agerpres). — In su
dul Libanului au fost înregistrate 
noi acțiuni ale luptătorilor libanezi 
din rezistentă împotriva milițiilor 
așa-zisei „Armate a Libanului de 
Sud" — creată șl finanțată de Is
rael. Forțele din rezistența libaneză 
au organizat o ambuscadă împotriva 
milițiilor A.L.S., care au suferit 
pierderi.

Forțele de ocupație au declanșat o 
campanie de represalii, desfășurînd 
mai multe acțiuni militare. Agenția 
KUNA informează astfel că avioane 
de luptă israeliene au survolat ora
șele Tyr, Saida si taberele de refu- 
giați palestinieni din apropiere, in 
timp ce, de-a lungul coastelor sudice 
ale Libanului, a fost semnalată o in
tensificare a acțiunilor de patrulare 
ale vedetelor rapide israeliene.

DE Cooperarea Sud-Sud - factor de progres pentru economia mondială în ansamblu
VIZITA IN CEHOSLOVACIA.

• Milos Jakes, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 

Iavut o intrevedere cu președintele 
P.C. din Austria. Franz Muhri. care 
intreprinde o vizită in Cehoslovacia.

I întrevederea a prilejuit un schimb 
de păreri privind activitatea celor 
două partide si posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor dintre Ceho- 

I slovacia si Austria.

PUNERE ÎN LIBERTATE. Curtea

I Supremă de Justiție din Chile a 
dispus punerea in libertate a lui 
Clodomiro Almeyda, secretar gene
ral al P.S. din Chile. întemnițat de

I autoritățile regimului militar in iu
nie 1987, după ce revenise din exil. 
C. Almeyda a declarat presei —

I potrivit agenției Efe — că se va 
alătura luptei populare de conso
lidare a victoriei forțelor de opo
ziție in plebiscitul de la 5 octom- 

Ibrie și pentru a face posibilă re- 
instaurarea grabnică a democrației 
in țară.

RECONSTRUCȚIE. Președintele 
• Iranului, Aii Khamenei, a declarat 
I miercuri. într-o conferință de pre

să la Teheran, că intre obiectivele 
politicii de reconstrucție postbelică 
,a țării va figura dezvoltarea eco- 

Inomiei naționale. El a menționat că 
o atenție specială se va acorda 
reclădirii orașelor devastate — re- 
latează agenția I.R.N.A.

PREMIUL NOBEL PENTRU FI
ZICA a fost acordat anul acesta 

Ilui Leon Lederman (S.U.A.), Mel
vin Schwartz (S.U.A.) și Jack 
Steinberger (Elveția), care, prin lu- 

Icrările lor științifice, „au deschis 
noi posibilități de cercetare a struc
turii și dinamicii materiei", a anun- 

Ițat Academia suedeză de științe.

DISTRUGERE DE RACHETE. La 
baza aeriană militară americană din

statul Arizona a început distruge
rea rachetelor americane de croa- I 
zieră cu bază terestră. Distruge
rea rachetelor respective se face in | 
conformitate cu Tratatul privind 
eliminarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune. La . 
centrul din Hausen, din apropiere 
de Frankfurt pe Main, a început, I 
miercuri, distrugerea primului lot 
de rampe mobile de lansare pentru I 
rachetele „Pershing-2". Operațiu- | 
nea se desfășoară in cadrul Tra
tatului sovieto-american privind i 
lichidarea rachetelor cu rază me
die și mai mică de acțiune. I

PREMIUL LITERAR ..PABLO I 
NERUDA", instituit de fundația I 
care poartă numele marelui poet 
chilian, a fost conferit pe anul 1988 | 
scriitorului Raul Zurita din Chile.

DESEMNARE. In cadrul sesiunii 
extraordinare a Landtagului bava
rez (parlamentul landului), miercuri, | 
Max Streibl a fost desemnat in 
funcția de ministru-președinte al | 
landului Bavaria, în locul lui 
Franz-Josef Strauss, care a încetat, 
din viață la 3 octombrie 1988.

SITUAȚIA ÎN BIRMANIA este I 
în general calmă, fără să fi re
venit la normal — informează I 
China Nouă. Autoritățile au ordo- | 
nai reducerea timpului de interzi
cere a circulației in cursul nouții ■ 
— relevă un comunicat transmis de 
postul național de radio birman. în I 
ultimele 10 zile, peste 20 de partide 
si organizații politice au fost înre- I 
gistrate în vederea participării lor I 
1a alegerile generale preconizate.

POPULAȚIA R.P. CHINEZE este | 

în prezent de 1 072 330 000 de per
soane, transmite agenția China i 
Nouă. Rata creșterii populației a | 
fost în perioada 1982—1987 de 1,24 
la sută. I 

în sistemul relațiilor economice 
internaționale, cooperarea intre ță
rile in curs de dezvoltare este de 
dată relativ recentă. Cu toate aces
tea, îndeosebi în ultimele două de
cenii, ea s-a extins in așa măsură 
incit a devenit un important fac
tor de progres, de promovare a 
unor noi relații pe arena mon
dială. După cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. „popoarele 
de pretutindeni acționează astăzi cu 
o vigoare sporită pentru întronarea 
in viața internațională a unor prin
cipii noi, de egalitate, de respectare 
reciprocă a independenței și suve
ranității, neamestecului in treburile 
interne, renunțării la forță și la a- 
menințarea cu forța, pentru promo
varea unei largi colaborări reciproc 
avantajoase intre națiuni, într-un 
climat de pace, încredere si secu
ritate".

Cum se explică extinderea pe care 
a cunoscut-o cooperarea între țările 
in curs de dezvoltare ?

La început a fost impulsul decolo
nizării, al obținerii independentei 
politice. Ip acea perioadă, tinerele 
state se .simțeau slabe, de unde și 
nevoia de a-și strînge rândurile, de 
a-și mări puterea prin solidaritate. 
Mai tirziu, deziluzia resimțită de a- 
ceste țări datorită numeroaselor 
eșecuri ale planurilor de colaborare 
cu țările bogate a devenit tot mai 
mare. Fostele metropole nu numai 
că nu s-au arătat dispuse să accepte 
pe piețele lor toate produsele manu
facturate pe care țările în curs de 
dezvoltare ar fi fost capabile să le 
vîndă, dar, în relațiile financiare re
ciproce, au impus statelor lumii a 
treia condiții înrobitoare. In conse
cință, prin cooperare orizontală, ti
nerele state și-au unit forțele pentru 
a se opune politicii imperialiste, 
neocolonialismului. Se poate spune 
că, intr-o anumită măsură, dezvol
tarea cooperării Sud-Sud este o re
zultantă a agravării contradicției 
Nord-Sud.

Există însă și cauze proprii tinere
lor state care explică dezvoltarea 

cooperării dintre ele. înainte de toa
te este vorba despre voința politică 
de a extinde relațiile reciproce ; 
mișcarea nealiniaților. Organizația 
Unității Africane, Liga Arabă, 
„Grupul celor 77", prin întreaga lor 
activitate, au dat un puternic impuls 
schimburilor economice între țările 
in curs de dezvoltare.

Pe lingă factorul politic. In ace
lași sens au acționat și factori de 
ordin economic. între țările in curs 
de dezvoltare s-au creat, treptat, 
după obținerea independentei politi
ce, diferite complementarități de 
competențe. Ele sînt rezultatul dez
voltării de sine stătătoare, al efortu
lui propriu al tinerelor state. în ță
rile mai avansate pe calea indus
trializării au apărut competente de 
ordin tehnologic, în altele există bo
gate resurse naturale și s-au for
mat disponibilități financiare. Așa 
cum s-a constatat, pe același conti
nent dotarea cu factori de producție 
a economiilor naționale nu este ase
mănătoare ; or. cooperarea Sud-Sud 
este chemată să completeze factorii 
naționali de producție, să contribuie 
la valorificarea lor superioară.

Dar țările în curs de dezvoltare 
nu posedă încă experiența necesară 
organizării și desfășurării unui ase
menea schimb reciproc de activități. 
De aceea, este necesar să se treacă 
neîntîrziat la elaborarea unei stra
tegii a cooperării lor, menită să la 
ghideze acțiunea și să o facă mai 
eficientă.

O astfel de strategie va trebui să 
precizeze rolul determinant al coo
perării in producție, chemată să dea 
impuls pe termen lung economiilor 
naționale, să consolideze indepen
dența și suveranitatea lor, să devină 
un factor important al instaurării 
unei diviziuni mondiale a muncii 
echitabile.

Un aspect important decurge din 
faptul că, în cazul țărilor în curs de 
dezvoltare, competențele disponibile 
sînt limitate. La nivel subregional și 
chiar regional nu pot fi întrunite 
toate competentele necesare. în con

secință. cooperarea In producție 
Sud-Sud trebuie să se extindă din
colo de cadrul regional și să se des
fășoare și la scară interregională. 
Primii pași in această direcție au 
fost deja tăcuți, ceea ce demonstrea
ză că o cooperare la o asemenea 
scară este pe deplin posibilă și este 
in avantajul progresului tuturor sta
telor respective. România cooperea
ză cu țări din Africa și Asia in do
menii cum sînt : extracția petrolului,, 
petrochimia, exploatarea forestieră, 
agricultura. Subliniind avantajele ce 
decurg din astfel de acțiuni, pre
ședintele tării noastre, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. arăta : „în rela
țiile economice cu țările care au 
trecut pe calea dezvoltării indepen
dente, România acordă o atenție 
specială realizării unei largi coope
rări in producție, ceea ce permite o 
stabilitate și o perspectivă îndelun
gată de colaborare, folosirea in mod 
judicios a forțelor materiale si uma
ne pentru dezvoltarea mai rapidă a 
economiei fiecărei țări".

In condițiile penuriei de compe
tențe, o strategie internațională a 
cooperării în producție Sud-Sud este 
chemată să precizeze rolul țărilor 
în curs de dezvoltare relativ indus
trializate. Prin forța împrejurărilor, 
acestora le revine misiunea de ade
vărate „locomotive" ale lumii a 
treia. In virtutea ponderii însemna
te pe care o au în masa producției 
țărilor în curs de dezvoltare, a 
avansului tehnologic ne care îl de
țin într-un domeniu sau altul. Țări 
ca Brazilia. Mexic, India, R.P. Chi
neză, Egipt. Iugoslavia. România și 
altele sint chemate să joace un ast
fel de rol. în cadrul oferit de rela
țiile existente între țările care au 
pornit pe calea unei dezvoltări de 
sine stătătoare, efectul de antrenare 
al „locomotivelor" din lumea a treia 
poate deveni considerabil in sectoa
rele în care s-a atins competitivita
tea corespunzătoare. încă de pe 
acum se poate vorbi despre așa ceva 
în domenii industriale cum sînt: con
strucțiile de mașini, de utilai petro

lier, petrochimia, electronica, ca și 
in diverse sectoare ale activității a- 
gricole.

Se ridică insă întrebarea : care va 
fi criteriul alegerii formelor de coo
perare în producție intr-un mediu 
subdezvoltat ?

Atunci cînd partenerii reprezintă 
țări aflate la un nivel apropiat de 
dezvoltare. realizînd performante 
comparabile pe planul productivită
ții, al calității, coproducția ar putea 
fi una dintre formele de cooperare 
cele mai adecvate, mai ales în va
rianta sa în întreprinderi separate ; 
in cadrul ei. pe fondul adîncirii spe
cializării, se pot realiza o redu
cere a costurilor, o creștere a produc
tivității și a calității, o economie de 
fonduri, in general. Parteneri apro- 
piați ca nivel de- dezvoltare ar pu
tea, de asemenea, să-și unească for
țele pentru a realiza construirea în 
comun pe teritoriul unuia dintre ei. 
în zone limitrofe sau chiar în terțe 
țări, a unor obiective economice de 
importanță majoră.

Țărilor în curs de dezvoltare afla
te la niveluri diferite de dezvoltare, 
avînd un potențial de cooperare di
ferit, le stau la îndemînă forme de 
conlucrare cum sînt : livrarea pe cre
dit de utilaje, inclusiv „uzine la 
cheie" și rambursarea contravalorii 
acestora în produse, sau constitui
rea de societăți mixte de producție. 
In ambele situații, țările mai puțin 
avansate și-ar putea valorifica mai 
repede și mai eficient sursele de 
materii prime, șl-ar vedea înfăptui
te intr-un timp mai scurt obiectivele 
prioritare prevăzute în planurile lor 
naționale de dezvoltare. Și într-un 
caz și în celălalt, țara mal puțin 
dezvoltată — beneficiară a tranzac
ției pe credit sau gazdă a unei so
cietăți mixte — ar realiza însemna
te economii de devize și ar beneficia 
de un acces mai rapid la o tehnică 
superioară. In ce privește partene
rul mai dezvoltat, el și-ar asigura o 
piață de desfacere și condiții prefe
rențiale de aprovizionare cu materii 
prime, avînd totodată dreptul ca. 

după achitarea obligațiilor asumate, 
să-și transfere beneficiul la libera 
alegere.

în ce privește România, țară care 
posedă un potențial industrial apre
ciabil, ea va continua să acorde im
portanța cuvenită cooperării in pro
ducție cu țările în curs de dezvol
tare, formă a schimbului reciproc 
de activități care va aduce o contri
buție esențială la instaurarea unui 
climat favorabil, de incredere reci
procă, in relațiile economice inter
naționale.

Remarcînd aportul țării noastre 
In această direcție, ziarul kenyan 
„Sunday Nation" scria : „România 
urmărește cu simpatie și înțelegere 
toate mutațiile internaționale, pre
zența tot mai puternică a tinerelor 
state independente în viața interna
țională, contribuția lor la instau
rarea unei atmosfere de destindere, 
cooperare și securitate, la recunoaș
terea dreptului tuturor popoarelor 
la dezvoltare independentă. Po
porul român a acordat sprijin activ 
— politic, economic, moral si mate
rial — acestor țări pentru a-și do- 
bindi și consolida independența".

Care va fi viitorul cooperării între 
țările în curs de dezvoltare, ce rol 
va juca ea în cadrul economiei 
mondiale ?

Ceea ce se poate afirma cu sigu
ranță este că, datorită voinței poli
tice evidente a tinerelor state inde
pendente de a dezvolta relațiile re
ciproce, avem de-a face cu un pro
ces de durată, a cărui amploare 
va crește continuu. Apoi, cooperarea 
Sud-Sud are deja realizări notabile, 
care vor reprezenta o bază impor
tantă pentru evoluțiile viitoare.

Ghidată de o strategie proprie, 
consecvent aplicată, cooperarea Sud- 
Sud se va afirma tot mai mult ca 
una dintre forțele determinante in 
procesul de instaurare a noii ordini 
economice mondiale.

Dr. Sterlan DUMITRESCU 
Dr. Ioan BARI
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