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Punînd in evidență profunda satisfacție 

reciprocă față de cursul mereu ascendent

al relațiilor româno-coreene,

dorința de a le asigura

mai bogat, ieri a

un conținut tot

continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R.P.D.

CEAUȘESCU,
COREEANĂ

încheierea convorbirilor oficiale
La Phenian au continuat, joi, 

convorbirile oficiale dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Noua rundă de convorbiri a 
prilejuit continuarea schimbului 
de păreri în problemele interna
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen au relevat 
necesitatea de a se acționa cu 
hotărîre pentru diminuarea încor
dării din viața internațională, pen
tru reluarea și consolidarea politi
cii de destindere, colaborare, de 
respect al independenței. S-a a- 
preciat, totodată, că problema fun
damentală a zilelor noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, 
asigurarea păcii în lume.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au evidențiat necesitatea 
soluționării problemelor litigioase 
dintre state, a stărilor de încorda
re și conflict numai și numai pe 
cale politică, prin tratative.

Tovarășul Kim Ir Sen a reafir
mat hotărîrea țării sale de a ac

ționa neabătut pentru i-eunificarea 
pașnică și independentă a patriei 
— în conformitate cu dorința în
tregii națiuni — și a exprimat vii 
mulțumiri pentru sprijinul acordat 
de partidul și statul român, 
de poporul nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, acțiu
nilor vizînd înfăptuirea acestei as
pirații vitale a poporului coreean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat sprijinul activ al Parti
dului Comunist Român, al Româ
niei socialiste față de lupta dreap
tă dusă de poporul coreean pentru 
restabilirea unității naționale, față 
de propunerile constructive ale 
R.P.D. Coreene, de inițiativele pre
ședintelui Kim Ir Sen privind di
minuarea încordării în Peninsula 
Coreeană și crearea condițiilor 
pentru reunificarea pașnică și in
dependentă a patriei, fără nici un 
amestec din afară.

Trecînd în revistă rezultatele vi
zitei. ale convorbirilor ce au avut 
loc cu acest prilej, cei doi condu
cători de partid și de stat și-au ex
primat deplina satisfacție față de 
noul dialog la nivel înalt româno- 
coreean, față de înțelegerile con
venite, subliniind că acestea vor 
da un nou impuls colaborării din
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
România și R.P.D. Coreeană.

S-a manifestat dorința comună 
de a se acționa în continuare pen
tru întărirea prieteniei, colaborării 
și solit^rițății româno-coreene, 
pentru promovarea colaborării pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen au reafirmat 
hotărîrea României și R.P.D. Co
reene de a-și întări conlucrarea 
pe arena internațională, pentru 
a-și spori contribuția la soluționa
rea constructivă, in interesul po
poarelor, a problemelor complexe 
ale lumii de azi.

Convorbirile s-au desfășurat în 
atmosfera de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă ce 
caracterizează raporturile tradițio
nale dintre partidele, țările și po
poarele noastre, dintre cei doi con
ducători de partid și de stat.

Schimbul de păreri a continuat în 
cadrul unui dejun oferit în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu de către 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășa 
Kim Săng E.

în timpul dejunului, desfășurat 
într-o ambianță caldă, prieteneas
ca. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut cu multă cordialitate cu. 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășa 
Kim Săng E.

Expresie a deosebitei prețuiri și considerații față de prodigioasa activitate teoretică și practică in slujba cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării între națiuni, pentru opera științifică de inaltă valoare 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
LE-A FOST CONFERIT ÎNALTUL TITLU ȘTIINȚIFIC DE „DOCTOR HONORIS CAUSA"

Joi dună-amiază. la Palatul Con-, 
greselor din Phenian, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general, 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. și tovarășei Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al P.C.R., 
prim viceprim-miniștru al guver
nului, președintele Consiliului Na
țional al Științei și Invățâmîntului, 
le-a fost conferit, in cadrul unei 
ceremonii, inaltul titlu de „Doctor 
Honoris Causa", decernat de Comi
tetul de stat pentru atribuirea de 
titluri științifice al R.P.D. Coreene.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. împreună cu to
varășul Kim Ir Sen, in marea sală 
a Palatului Congreselor a fost sa
lutată cu puternice și . indelungate 
aplauze de participants la ceremo
nie— academicieni, cercetători, alți 
oameni de știință, cadre didactice 
universitare, studenți —, care au 
făcut o caldă primire celor doi con
ducători de partid și de stat, au 
ovaționat îndelung pentru dezvol
tarea tradiționalelor raporturi ro- 
mano-coreene.

Ceremonia a fost deschisă de Kim 
Ghiong Bong, președintele Acade
miei R.P.D. Coreene.

Au fost intonate imnurile de stat 
“ale celor două țări.

Tovarășul Li Giong Ok, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, 
președintele Comitetului de stat 
pentru atribuirea de titluri științi
fice al R.P.D. Coreene, a dat citire 
hotărîrii Comitetului de stat pen
tru atribuirea de titluri științifice :

— Se conferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, titlul de „Doctor 
Honoris Causa" în științe econo
mice, pentru merite remarcabile 
în activitatea de partid și de stat, 
în dezvoltarea economico-socială 
a României, precum și pentru 
marea contribuție adusă la întă
rirea și dezvoltarea prieteniei și 
solidarității dintre România și 
R.P.D. Coreeană.

— Se conferă tovarășei Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-miniștru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, titlul de „Doctor 
Honoris Causa" în științe chimice 
pentru- marile merite în dezvol
tarea științei și tehnicii, îndeo
sebi in crearea unor noi ramuri 
ale industriei chimice românești, 
precum și pentru contribuția a- 
Jusă la întărirea și dezvoltarea 
prieteniei și solidarității româno- 
coreene.

întreaga asistență aplaudă în pi
cioare. omagiind pe cei distinși.
(Continuare in pag, a III-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

U GIONG OK
Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Tovarăși și prieteni,

Doresc, în primul rînd, ca în 
numele meu și al tovarășei mele 
să exprim cele mai calde mulțu
miri pentru înaltele distincții — 
titlul de „Doctor Honoris Causa" 
în științe economice pe care mi 
l-ați conferit și titlul de „Doctor 
Honoris Causa" în științe chimice, 
acordat tovarășei mele —, pentru 
această caldă manifestare priete
nească și pentru cuvintele de a- 
preciere rostite aici Ia adresa noas
tră, a științei și culturii românești, 
a realizărilor României socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Consider toate acestea nu numai 
ca o prețuire a activității noastre, 
dai’, în primul rînd, ca o înaltă 
apreciere la adresa științei și în- 
vățămintului românesc, a dezvol
tării socialiste a României, ca o 
expresie a bunelor relații dintre 
partidele și țările noastre, dintre 
oamenii de știință și cultură ro
mâni și coreeni, a dorinței de dez
voltare a colaborării în toate do
meniile de activitate.

Eolosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră — oameni
lor de știință și cultură, cercetăto
rilor și cadrelor universitare, tu
turor studenților —. precum și în
tregului popor coreean prieten un 
salut călduros și cele mai bune 
urări din partea noastră, a oame
nilor de știință, din învățămint și 
cultură, a studenților din Româ
nia. a întregului popor român. 
(Aplauze puternice).

Ne aflăm în Republica Popu
lară Democrată Coreeană într-o 
vizită oficială de prietenie, la in
vitația vechiului nostru prieten și 
tovarăș apropiat, tovarășul Kim Ir 
Sen. (Vii aplauze).

Am discutat împreună despre 
stadiul relațiilor bilaterale și des
pre căile și mijloacele de a întări 
și mai mult în viitor colaborarea, 
prietenia și solidaritatea revolu
ționară româno-coreeană. Legătu
rile dintre țările noastre au vechi 
și bogate tradiții. Ele s-au format 
și dezvoltat încă din anii luptei 
eroice a poporului coreean împo
triva agresiunii imperialiste, pen
tru apărarea libertății și indepen
denței sale.

Se poate afirma, cu deplin te
mei, că relațiile româno-coreene 

șînt un exemplu de relații între 
țări socialiste independente și 
suverane, care conlucrează și se 
întrajutorează într-un spirit tovă
rășesc, revoluționar, pentru victo
ria construcției socialiste în țările 
lor, pentru progresul și bunăstarea 
materială și spirituală a propriilor 
popoare, pentru pace și colaborare 
în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).

Noi dăm 6 înaltă apreciere 
realizărilor istorice obținute de 
poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
eminentul conducător al partidului 
și statului coreean, în cele patru 
decenii care au trecut de la 
crearea Republicii Populare De
mocrate Coreene. (Vii aplauze).

în timpul vizitei am putut vedea 
nemijlocit unele din aceste Înfăp
tuiri. Ne-au făcut o deosebită im
presie realizările constructorilor 
de mașini-unelte. amploarea con
strucțiilor de locuințe și de așeză
minte de cultură și sport, noile 
cartiere care au transformat Phe
nianul într-un oraș modern, ce o- 
feră condiții tot mai bune de mun
că și de viață locuitorilor săi.

Cunoaștem că intre aceste mari 
înfăptuiri se situează la loc de 
cinste și realizările din domeniul 
științei și tehnicii, al învățămîntu- 
lui, culturii și formării cadrelor. 
Am vizitat ieri o expoziție a in
dustriei constructoare de mașini- 
unelte și am putut remarca nive
lul înalt de tehnicitate al acestor 
produse, concepția lor modernă, 
bazată pe aplicarea celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane. care au un rol hotări- 
tor în dezvoltarea societății socia
liste.

Ca prieteni, ne bucurăm sincer 
de fiecare din marile succese ale 
poporului coreean și îi urăm noi 
și noi realizări pe calea dezvoltării 
sale economico-sociale, a ridicării 
bunăstării materiale și spirituale, 
a întăririi independenței sale I (Vii 
aplauze).

Succesele pe care România și 
Coreea — ca de altfel, toate țările 
socialiste — le obțin în dezvoltarea 
lor economică, în construcția noii 
orînduiri, constituie o contribuție 
la întărirea forțelor socialismului, 
la creșterea prestigiului și influen
ței sale în lume.

Putem afirma, fără teama de a 
greși, că realizările Republicii So
cialiste România și ale Republicii 
Populare Democrate Coreene sînt 
o dovadă elocventă a forței socia
lismului. a popoarelor care au li
chidat pentru totdeauna, asuprirea 
și își făuresc, în mod liber, viito
rul lpr socialist și comunist. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Și poporul român, în cei peste 

40 de ani de construcție socialistă, 
și în mod deosebit după Congresul 
al IX-lea al partidului — care a 
inaugurat o epocă de adinei pre-
(Continuare in pag. a III-a)
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Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși și prieteni,
Astăzi este un moment deosebit 

de glorios pentru noi. în prezența 
marelui conducător, tovarășul Kim 
Ir Sen, participăm la această adu
nare cu prilejul conferirii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a titlului ști
ințific de „Doctor Honoris Causa" 
în științe economice și tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim viceprim- 
miniștru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a titlului ști
ințific de „Doctor Honoris Causa" 
în științe chimice.

Folosesc acest moment solemn 
pentru ca, in numele Comitetului 
de stat pentru atribuirea de titluri 
științifice din Republica Populară 
Democrată Coreeană, al tuturor 
oamenilor de știință, precum și al 
întregului nostru popor, să adresez 
călduroase felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru conferi
rea titlului științific de „Doctor 
Honoris Causa" in științe econo
mice și tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru conferirea titlului științific 

de „Doctor Honoris Causa" în ști
ințe chimice.

Conferirea celor mai înalte 
titluri științifice ale Republicii 
noastre demonstrează, stimate to
varășe președinte, și dumnea
voastră, stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, înalta apreciere a po
porului nostru și oamenilor de 
știință din țara noastră pen
tru meritele strălucite pe care 
le aveți în activitatea plină 
de abnegație dedicată eliberă
rii naționale și sociale a poporului 
român, înfloririi patriei, victoriei 
cauzei socialismului și comunis
mului, pentru contribuția remar-
(Continuare in pag. a III-a)
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h spiritul sarcinilor subliniate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

PRIN MOBILIZAREA IA MCfi ÎH CiMP fi TUTUROR IQCIIITORIIOR DE IA SATE O cerință prioritară:

Recoltarea și depozitarea 
întregii producții - 

efectuate în cel mai scurt timp!
• In fiecare unitate agricolă și în fiecare județ — măsuri energice pentru ca 
recolta de toamnă să fie grabnic strînsă în totalitate și în cele mai bune con
diții ® Este pozitiv faptul că în unele județe — Olt, Mehedinți, Teleorman, 
Argeș, Botoșani, Bacău, Hunedoara, Gorj, Dîmbovița, precum și în sectorul 
agricol Ilfov — stadiul recoltării porumbului, a altor culturi de toamnă este 
avansat ® Măsuri cu totul deosebite se impun în unitățile agricole, din jude
țele Tulcea, Buzău, Satu Mare, Brăila, Cluj, Caraș-Severin, Sălaj și Bistrița- 
Năsăud, astfel încît în cel mai scurt timp întreaga recoltă de porumb, soia, 

legume, fructe și struguri să fie strînsă și pusă la adăpost

FUNCTIONAREA LA ÎNTREAGA CAPACITATE

A CENTRALELOR ELECTRICE
PE ȘANTIERUL CENTRALEI ELECTRICE Șl DE TERMOFICARE LA ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE ORADEA

Toamna a reamintit, și în Ju
dețul TULCEA. prin ploi și 
brumă, că roadele cimpului 
trebuie să ajungă urgent la a- 
dăpost. în ce privește porum
bul cultivat în județ pe mai 
bine de 70 000 hectare, din situația 
operativă a direcției agricole rezulta 
că pină miercuri. 19 octombrie, se 
recoltaseră doar 39 933 hectare, pro
centul de 54 la sută situind județul 
printre ultimele din zonă la această 
lucrare. Cauza principală ? Slaba or
ganizare a muncii la cules in unele 
unități. Astfel, in timp ce in consi
liile agroindustriale Isaccea și BaBa- 
dag porumbul fusese recoltat in pro
porție de 72 și, respectiv, 71 la sută, 
in altele, cum sint Cerna, Dăeni sau 
Topolog — numai 52 la sută. în unele 
din aceste consilii agroindustriale, 
vitezele zilnice realizate la recoltat 
sint sub cele planificate. La Dăeni — 
doar 26 la sută, iar la Topolog — 67 
Ia sută. Situații asemănătoare — și 
in consiliile agroindustriale Mahmu- 
dia (62 la sută) și Horia (71 la sută). 
Pentru ca intreaga recoltă să fie 
strinsă în cel mai scurt timp, este 
necesară mobilizarea la cules a tu
turor forțelor de la sate și folosirea 
mai intensă a mijloacelor mecanice.

Neajunsul mare este că, pe an
samblul județului, s-au creat deca
laje apreciabile între cantitățile de 
porumb recoltate și cele transportate. 
Mai exact — din porumbul deja re
coltat fusese transportat doar 41 la 
sută. Numai in consiliul agroindus
trial Dăeni, 10 492 tone așteptau de 
mai multe zile să ajungă in bazele 
de recepție. Restanțe mari se înre
gistrau și la I.A.S. Traianu, unde 
mari cantități de porumb erau depo
zitate — „provizoriu", ni se spune — 
in cimp. Vremea este din ce in ce 
mai nefavorabilă, iar depozitul ..pro
vizoriu" crește de la o zi la alta. 
Motivul acestor restanțe ? Nerespec- 
tarea de către intrebrindprlle de 
transport a graficelor stabilite de co
mandamentul județean pentru agri
cultură. în consiliul agroindustrial 
Horia. din totalul capacității de trans
port repartizate, doar 37 la sută era 
la lucru. I-a C.A.P. Nicolae 
Bălcescu nu se prezentase la cimo 
autocamionul 31-TL-4 005, la C.A.P. 
Nalbant — cel cu nr. 31-TL-2 569 și 
enumerarea ar putea continua cu alte 
mijioace de transport ale întreprin
derii de transport specializat pentru 
agricultură și industrie alimentară 
Tulcea.

Pe de altă parte, nu toate condu
cerile de unități agricole se preocupă 
de folosirea la maximum pentru 
transportul porumbului a atelajelor 
existente. O experiență buna in a- 
ceastă privință are cooperativa agri
colă Mircea Vodă, unde președintele 
unității, Constantin Ranciu, conducea 
un convoi de circa 30 de căruțe în
cărcate cu porumb spre bază. Si la 
Izvoarele, consiliul popular a asigu
rat folosirea a circa 350 de căruțe 
la transportul porumbului. Tot 
așa ar trebui să se procedeze la 
Dăeni, Greci, Mahmudia sau Topo
log.

La indicația comitetului județean 
de partid, comandamentul județean

Drumul
cu i

Președintele consiliului unic agro
industrial Drăgănești-Prahova. to
varășa Cornelia Ciorăneanu. nu 
avea cum să-și ascundă amărăciu
nea. discutind despre starea neco
respunzătoare a'zootehniei dintr-una 
din unitățile consiliului, respectiv a 
cooperativei agricole din Drăgănești. 
Firește, calitatea sa de organizator 
de partid, de președinte al consi
liului unic implică o mare răspun
dere pentru activitatea fiecărei uni
tăți In parte, dar situația _ de la 
cooperativa agricolă din Drăgănești 
ii dă multă bătaie de cap. ii cere o 
mare preocupare și, in același timp, 
ii produce tot atit de mare supă
rare. intrucit nu rareori aceste 
eforturi de a redresa situația rămin 
fără rezultat. în fapt, supărarea 
activistei de partid in legătură cu 
zootehnia de la Drăgănești are si 
un fond afectiv, intrucit nu cu 
multi ani in urmă, această fermă 
condusă de tehniciană veterinară 
Cornelia Ciorăneanu. adică de ac
tualul președinte al consiliului agro
industrial. arăta cu totul altfel decit 
în prezent. Era o fermă bună, cu 
producții zootehnice mai mult decit 
mulțumitoare, cu preocupări se
rioase pentru starea de sănătate si 
de producție a animalelor, cu îngri
jitori care erau mulțumiți nu numai 
de rezultatele muncii lor. ci si de 
ciștigurile obținute. Șefa fermei cfe 
atunci, după cum spun oamenii, pu
nea mult suflet in tot ceea ce făcea 
in zootehnie alături de îngrijitori. 
Erau si furaje îndestulătoare, adică 
exact ceea ce a lipsit in ultimii ani. 
iar procentul de natalitate era si el 
corespunzător — adică exact pe ea ce 
trebuie pentru ca producțiile zoo
tehnice să fie pe măsura așteptări
lor. S-a ivit insă o situație care a 
întrerupt bunul mers al activității, 
cind o doctoriță rămasă fără post a 
fost trimisă de direcția agricolă ju
dețeană la Drăgănești pentru a în
locui la conducerea fermei ne teh
niciană Cornelia Ciorăneanu. Abia 
atunci s-a dovedit cit de impor- 

pentru agricultură a stabilit, In ulti
mele zile, noi măsuri tehnice și orga
nizatorice pentru urgentarea recoltă
rii și. transportul porumbului. Prin
tre acestea, un loc important ocupă 
mobilizarea tuturor locuitorilor sate
lor la culesul manual al porumbului, 
în ajutorul lor venind numeroși oa
meni ai muncii din unități econo
mice și instituții din orașele Baba- 
dag. Isaccea, Macin și din municipiul 
Tulcea. De asemenea, in fiecare-uni- 
tate se urmărește folosirea la intrea
ga capacitate a mijloacelor de trans
port. astfel incit, in cel mai scurt 
timp, recolta din cimp să fie pusă la 
adăpost. (Adrian Vasile, corespon
dentul „Scinteii").

★
în unitățile agricole din Ju

dețul MEHEDINȚI, o parte în
semnată din forța de muncă 
se află concentrată la strin- 
gerea producției de sfeclă de 
zahăr. în „Scinteia" nr. 14 354 din 13 
octombrie erau semnalate unele de
reglări constatate atit in ce privește 
recoltarea, cit și nerespectarea grafi
cului de livrare către fabricile pre
lucrătoare. Totodată, erau subliniate 
măsurile întreprinse de comandamen
tul județean pentru agricultură in 
scopul intensificării ritmului de exe
cutare a acestei lucrări.

Cum s-au materializat aceste mă
suri ? Pentru a da răspuns la această 
întrebare, parcurgem același itinerar, 
mai exact unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Recea, care au 
cultivat 575 hectare cu sfeclă, cea mai 
mare suprafață din județ. Pină 
miercuri, 19 octombrie, producția a 
fost strinsă de pe 559 hectare. Și 
incă un lucru bun. întreaga cantitate 
de sfeclă de zahăr rezultată de pe 
suprafețele recoltate a fost transpor
tată din cimp. Rezultatul nu este in- 
timplător. Mircea Uncheșiu. organi
zatorul de partid, președintele con

Pretutindeni, acolo unde mai este de strins recolta de porumb, se acționează acum cu toate mijloacele

spre eficiență trebuie să înceapă 
Măturarea propriilor deficiențe
tantă este munca specialistului in 
l'erma zootehnică. în mai puțin de 
un an. sub privirile indiferente ale 
doctoriței.. ferma a ajuns la situația 
in care se prezintă și astăzi.

Am făcut această mică incursiune 
pentru a demonstra și faptul că la 
unitatea de aici au fost condiții 
bune de dezvoltare a zootehniei. 
Acum, oamenii, atit din conducerea 
unității și a fermei, cit și îngriji
torii. sint alții, și s-o spunem direct, 
cei mai multi sint oameni fără pa
siune. fără interes pentru propriul 
lor cîștig. în dimineața in care am 
ajuns in documentare la C.A.P. Dră- 
gănesti. președintele unității. Ivan- 
cea Mușat, împreună cu primarul 
comunei. Victor Moiceanu. tocmai 
se pregăteau să meargă la județ, la 
o analiză pe teme de zootehnie. Era 
un fel de-a spune că se pregăteau, 
pentru că de mai multă vreme uni
tatea este ținta unor aspre critici, 
dar măsurile de redresare tot in- 
tirzie să fie luate. Ce aveau să 
răspundă cei doi la ședință? Cit lapte 
s-a realizat in dimineața respectivă 
de la cele 666 vaci ? întrebarea 
aceasta am pus-o noi, iar răspunsul 
a venit dună cîteva minute, răspuns 
din care aflam că producția era 
jenant de mică, adică cu ceva mai 
puțin de un sfert din cit ar fi 
normal.

-r- Nu le mulgem pe toate — în
cearcă președintele să risipească 
nedumerirea noastră. Din totalul de 
666 de vaci. 168 sint infecunde, fie 
din cauza unor afecțiuni, fie că sint 
prea bătrine, unele au 15 sau 13 ani. 
Știe toată lumea acest lucru, dar nu 
ne ajută nimeni. Mai bine am crește 
zece mii de oi. decit aceste vaci cu 
probleme, vine răspunsul președin
telui.

Poate că președintele are dreptate, 
ne gindim noi. în condițiile acestei 
unități creșterea oilor s-ar putea să 
fie mai rentabilă. Aflăm Insă că 
de la cele 4 300 de oi. pe care le 
are cooperativa, s-a realizat o pro
ducție medie doar de 1,9 kg de lină. 

siliului, ne spune : „De la început 
9-au repartizat atit forța de muncă 
necesară, cit șl mijloacele de trans
port. în unitățile unde recoltarea po
rumbului s-a Încheiat mai repede — 
cum este cooperativa agricolă Pun- 
ghina — forțele au fost dirijate ope
rativ la stringerea producției de 
sfeclă".

La cooperativa agricolă din Drin- 
cea lucrează t.rei formații in care 
sint cuprinși 240 de cooperatori. In- 
ginerul-șef al unității, Nicolae Cio
can, supraveghea atent modul cum 
se făcea decoletarea pentru a se pre
veni pierderile de producție. După 
această lucrare, sfecla de zahăr este 
dusă la capătul parcelei de unde se 
incarcă în mijloacele de transport. 
Se aprecia că, in ritmul in care se 
muncește, lucrarea se va încheia in 
două zile.

Și in unitățile din consiliile agro
industriale Devesel, Gogoșu și Vinju 
Mare, unde in cursul săptăminii tre
cute recoltarea sfeclei se desfășura 
în ritm nesatisfăcător, în urma mă
surilor luate lucrările s-au intensi
ficat. Totodată, a sporit și capaci
tatea de transport. Producțiile nu 
se lasă peste noapte in cimp. Ca 
dovadă că activitatea este >mai bine 
organizată, la 19 octombrie in unită
țile din aceste trei consilii agroin
dustriale mai erau doar suprafețe 
mici de recoltat. Devesel — 18 hec
tare, Gogoșu — 21 hectare, . Vinju 
Mare — 36 hectare. în oe privește 
transportul. in cursul zilei de 
miercuri. 19 octombrie, au fost expe
diate 965 tone. în unele locuri este 
necesar însă să fie mărit numărul de 
oameni la încărcare, pentru că, așa 
cum ne-am convins, cu mijloacele de 
transport asigurate este posibil ca 
zilnic cantitatea de sfeclă de zahăr 
livrată fabricilor prelucrătoare să a- 
jungâpînă la 1 150 tone. (Virgiliu Tă
tarii. corespondentul „Scinteii").

ceea ce nu-i prea departe de situa
ția necorespunzătoare de la ferma 
vacilor de lapte. Iată deci că prac
tic nu se dovedește a fi un mare 
interes nici pentru creșterea ovi
nelor.

Din discuțiile avute aici aflăm că 
întregul efectiv de taurine, de 1 900 
de capete, este scos la pășune, fapt 
care mărește curiozitatea noastră, 
în mod normal, o vacă tinută in 
aer liber, cu mincare la discreție pe 
pășune, ar trebui să dea de 3—4 
ori mai mult lapte. Firește, așa ar .fi 
normal, dar aici situația este mult 
mai complicată. Pășunea in cauză, 
aflată nu departe de grajdurile 
cooperativei, este de fapt a între
prinderii județene de pajiști, iar 
animalele pasc doar pe citeva parcele 
cu covorul ierbos cel mai sărac. 
Restul de parcele sint loturi semin- 
cere ale întreprinderii de specialitate. 
Adevărul este că vacile de la C.A.P. 
Drăgănești mai mult se plimbă decit 
pasc, pentru că nu au ce. iar seara 
sau dimineața li se aduc la pășune 
furaje puține, doar ca să nu zică 
cineva că nu sint hrănite. în acest 
timp, șeful fermei. Grelman Richard, 
se vaită că animalele. nu au asigu
rată tirana corespunzătoare si din 
aceste considerente producția de 
lapte este așa de mică. De fapt, 
cineva ar trebui să răspundă totuși 
aici nu numai de asigurarea fura
jelor. ci st de îngrijirea animalelor, 
pentru că șeful de fermă nu poate 
să se ocupe de această problemă 
importantă intre două trenuri oe 
care le are la dispoziție. Aflăm, 
bunăoară, că îngrijitorii nu mulg 
vacile de două ori oe zi. cum ar fi 
normal, ci pur si simplu le aleg la 
întimplare pentru muls. în astfel de 
condiții, fără un control exigent 
asupra muncii îngrijitorilor. s-a 
ajuns la o situație criticabilă din 
toate punctele de vedere. Despre o 
furajare judicioasă, despre un calcul 
al unităților nutritive pe care ani
malele trebuie să le primească, 
despre modalități care să sporească 
sau să mențină lactația un timp mai

„PROGRESUL" - BUCUREȘTI

CUVlNTUL DECISIV IL

Un nou obiectiv se profilează pe 
șantierul Centralei electrice și de 
termoficare „Progresul" din Bucu
rești. După grupurile 1 și 2, iată că, 
acum, atenția montorilor și a bene
ficiarului de investiții este focalizată 
asupra celui de-al treilea grup ener
getic. Stadiul lucrărilor este destul 
de avansat si, in consecință, specia
liștii angajați in realizarea acestei 
investiții și-au stabilit un program 
strins de acțiune, un program menit 
să ducă la punerea în funcțiune a 
grupului 3 la o dată cit mai apropia
tă. Motitorii din cadrul trustului 
bucureștean „Energomontaj", cărora 
le revine in această fază de execuție 
ponderea lucrărilor, sint realmente 
bine pregătiți, atit sub aspectul efec
tivelor de care dispun, cit și sub 
acela al mijloacelor tehnice de care 
au nevoie pentru finalizarea monta
jului tehnologic. în plus, și-au orga
nizat activitatea în două schimburi, 
încadrate cu personal tehnico-ingi- 
neresc suficient, care'poate să asigu
re îndrumarea competentă și supra
vegherea atentă a evoluției lucrări
lor.

Dar. pentru ca grupul 3 să poată 
fi reacordat la sistemul energetic 
național, mai trebuie rezolvată o 
mare și. in multe privințe, dificilă 
problemă. Aceea a asigurării inte
grale a echipamentelor tehnologice. 
Unele dintre ele au sosit pe șantier, 
fiind .montate sau aflindu-se in curs 
de montaj. Altele sint așteptate, po
trivit programelor de livrări stabilite 
cu furnizorii. Punctualitatea cu care 
aceștia iși respectă obligațiile ră- 
mine insă in continuare principalul 
motiv de îngrijorare a beneficiarului 
de investiții. Și are perfectă drep
tate să fie așa, deoarece nu puține 
sint termenele de livrare care au 
fost reprogramate in mai multe rîn- 
duri. Fără a intra in amănunte, se 
cuvine spus că la ora aceasta furni
zorii de care depinde terminarea a- 
cestei investiții sint :
• întreprinderea „Vulcan" din 

Capitală, datoare eu furnituri im
portante din componenta cazanului : 
pereți-membrană, tambur și supra- 
incălzitorii. Tot de la „Vulcan" mal 
trebuie să fie primite circuitele li
mită pentru turbină și, . îndeosebi, 
circuitele de înaltă presiune și înaltă 
temperatură ale cazanului. Spunem 

îndelungat, nici un fel de discuții. 
Și me întrebăm : de unde să aibă 
îngrijitorii măcar noțiuni elementare 
asupra acestor probleme, de vreme 
ce șeful de fermă nu ajunge nicio
dată la mulsul de dimineață, iar la 
cel de seară nu poate să asiste in
trucit pierde trenul care dimineața 
il aduce tirziu.

Două probleme sint hotăritoare în 
schimbarea fundamentală a situației 
zootehniei din această unitate, pro
bleme bine cunoscute atit. la coope
rativa agricolă din Drăgănești. cit 
mai ales la direcția agricolă: hrana 
și starea de întreținere a animale
lor. Dacă in ceea ce privește hrana 
se întrevăd unele îmbunătățiri, in 
sensul că în mare au fost asigurate 
furajele pentru stabulatie. lucrurile 
rămin incă nerezolvate în ce pri
vește asigurarea adăposturilor pen
tru animale.

Adevărul este că nici în acest an 
cooperativa din Drăgănești nu va 
realiza efectivele planificate, după 
cum ne spune președintele unității, 
si aceasta din considerente de spa
tii de cazare. întrebarea este : de 
ce oare toată vara nu s-au luat 
măsuri pentru asigurarea adăpostu
rilor necesare ? Desigur, șe putea 
rezolva această problemă, mai ales 
că cea de-a doua fermă a unității, 
de la Bărăitaru. este in moderni
zare. dar constructorii care lucrează 
de mai bine de un an nu s-au gră
bit deloc. După ritmul in care 
merg treburile, această investiție nu 
are șanse de finalizare nici peste 
doi ani. Deci doi ani la rînd la 
această unitate vor fi probleme cu 
spatiile de cazare dacă nu se Între
prind măsuri energice pentru im
pulsionarea ritmului lucrărilor.

Situația anormală din sectorul 
zootehnic al unității de la Drăgă- 
nesti nu este de un an sau doi. Ea 
s-a instalat de citiva ani si merge 
așa în virtutea inerției, fără ca spe
cialiștii de la direcția județeană 
pentru agricultură, activiștii de la 
uniunea județeană a cooperativelor 
agricole de producție să întreprindă

AU ACUM FURNIZORII
îndeosebi deoarece, dacă în cazul 
celorlalte subansamble situația s-a 
lămurit, mai precis a fost asigurată 
baza tehnico-materială necesară 
realizării lor. pentru circuitele de 
îilăltă presiune și înaltă tempera
tură se poartă incă discuții legate de 
procurarea întregii cantități de 
țeava.
• întreprinderea de mașini grele 

din București, angajată la executa
rea turbinei, și-a fixat un program 
extrem de mobilizator de livrări. 
Carcasele și rotorul generatorului 
sint așteptate să sosească pe șantier 
chiar in aceste zile.

— De fapt, turbina reprezintă utila- 
jul-cheie pentru reușita punerii in 
funcțiune a grupului 3, ne precizea
ză ing. Traiăn Angelescu, directorul 
centralei electrice „Progresul". Ea 
poate . fi pornită cu abur furnizat de 
cazanele 1 și 2. ceea ce ne-a deter
minat să ne concentrăm cu priori
tate atenția asupra procurării ei.

— Și care sînt perspectivele de a o 
primi ?

— Conducerea întreprinderii de 
mașini grele București, prezentă și 
la ultima noastră ședință de coman
dament, ne-a dat asigurări că toate 
părțile componente ale turbinei vor 
sosi pe șantier in cursul lunii vii
toare,

— După ce va sosi, turbina va 
trebui montată. Care este durata a- 
cestei lucrări ?

— îmi este greu să apreciez, deoa
rece la grupul 3 vom folosi un alt 
tip de turbină, în comparație cu pri
mele două grupuri energetice. în 
orice caz, montoriî au luat măsuri 
pentru suplimentarea forței de 
muncă, fixindu-și totodată un pro
gram intens de lucru pe întreaga 
durată a lunii decembrie.

în sfirșit, tot în rîndul furnizorilor 
restanțieri se mai înscrie și între
prinderea de celule electrice din 
Băilești, cu 42 celule, absolut nece
sare pentru efectuarea manevrelor 
in sistemul de 6 kVA. N-am insista 
asupra obligațiilor contractuale ale 
acestui furnizor dacă nu s-ar afla 
intr-o situație paradoxală. Pe de o 
parte, a trecut la producerea unui 
tip nou, îmbunătățit, de celule elec
trice, dar care n-a fost introdus m 
fabricația de serie, iar pe de altă 
parte nu produce nici tipul clasic, 
sub motivul că nu dispune de baza 
materială necesară. Este vorba, in 
mod evident; de o planificare defec
tuoasă a procesului de modernizare 
a propriei producții, atita vreme cit 
a' creat o ..sincopă" de durată în În
deplinirea contractelor încheiate.

Așadar, la grupul 3 al termocen
tralei bucureștene c-uvintul decisiv îl 
au acum cei trei furnizori mențio
nați. De operativitatea lor depinde 
accelerarea sau, dimpotrivă, scăde
rea ritmului de montaj tehnologic. 
La rindul ei insă, activitatea fur
nizorilor este dependentă de răspun
derea cu cane Ministerul Industriei1 
Metalurgice va asigura, prin unită
țile sale, baza materială necesară 
executării echipamentelor aflate în 
discuție. Iată-deci lânțul de respon
sabilități de care depinde acum, in 
cel mai înalt grad, punerea în func
țiune a noului grup. Responsabilități 
care obligă la o conlucrare strinsă, 
plină de solicitudine între furnizori, 
beneficiari, și montori. pentru depă
șirea acestor dificultăți temporare.

Cristian ANTONESCU

ceva care să demonstreze că-i preo
cupă cit de cit lichidarea unei stări 
de lucruri cu totul inadmisibile, tn 
anul 1985, producția medie de lapte 
a fost foarte scăzută, cum tot foarte 
scăzută a fost și' in următorii doi 
ani și sint puține șanse de îmbună
tățire in acest an. Firește că in 
condițiile unor astfel de producții 
scăzute cooperativa lucrează numai 
în pierderi. Pierderi de. milioane de 
lei anual.

Ce se poate spune in încheiere ? 
Că dacă ar fi vorba de un accident, 
de o situație de dată recentă, lucru
rile ar mai avea o oarecare justifi
care. Dar așa cum menționam, aceas
tă stare de lucruri cu totul inadmi
sibilă durează de multi ani. Cea mai 
gravă problemă este aceea a asigură
rii unei furajări raționale, inclusiv 
a lipsei unei pășuni, corespunzătoare. 
Dacă consiliul de conducere al coope
rativei n-a fost în stare, sau pur 
și simplu in mod obiectiv n-a putut 
să rezolve problema furajelor : ce 
explicații pot da organele, in măsură 
să ia decizii limpezi în această pro- 

. blemă, respectiv consiliul unic a- 
groindustrial si direcția agricolă ju
dețeană ? Explicații probabil că se 
vor da, dar nu de justificări este 
nevoie, pentru că starea zootehniei 
de la Drăgănești nu poate fi tole
rată și nu poate continua. Produc
ția. care este legată nemijlocit de 
furaje, de numărul mare de ani
male sterpe — situație mai rar 
întilnită la asemenea proporții — 
dă si ea un calificativ necorespun
zător atit activității conducerii uni
tății. cit și organelor de specialitate 
de la județ. în fata acestei stări 
de lucruri total nesatisfăcătoare și 
de neadmis, cu toate că există 
condiții propice obținerii unor 
producții zootehnice corespunzătoa
re. este nevoie de o intervenție ho- 
tărită a comitetului județean de 
partid, care poate și trebuie să 
aducă lucrurile pe un făgaș nou.

Petre CRISTEA

LA NIVELUL MAXIM
Miercuri, in zori, la încheierea 

schimbului de noapte, raportul con
semna lapidar : funcționare normală, 
depășirea producției planificate. Ceea 
ce. concret. însemna pulsarea peste 
prevederi in sistemul energetic na
țional. in ziua premergătoare, a 
aproape două milioane kWh energie 
electrică. O excepție ? Nicidecum. 
Dovadă că. de la începutul anului, 
energeticienii orădeni au produs su
plimentar. in condiții de eficientă 
sporită, mai bine de 160 milioane 
kWh energie electrică. Aprecierea 
inginerului Sorin Ungur, directorul 
întreprinderii electrocentrale Oradea, 
e semnificativă : „Dacă ne si
tuăm constant in fruntea între
cerii socialiste, acest lucru il datorăm 
muncii și abnegației comuniștilor, ale 
intregului colectiv. Marele nostru 
cîștig dobindit in ultimii ani il re
prezintă faptul că la nivelul fiecărei 
formații s-a întronat im climat de 
ordine si disciplină. Mindria munci
torească. voința de autodepășire stau 
și la baza reînnoirii angajamentului 
colectivului nostru, in urma dezba
terii programului privind asigurarea 

’ .producției de energie adoptat la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. angaja
ment potrivit căruia vom îndeplini 
încă de la mijlocul lunii noiembrie 
planul la producția fizică pe între
gul an“.

Există, fără îndoială, aici, la ter
mocentrala Oradea, o preocupare 
sporită pentru cunoașterea „din inte
rior" a activității productive. Nu in- 
timplător, secretarii celor 13 orga
nizații de bază incep fiecare zi de 
muncă printr-un contact direct cu 
toate secțiile de producție și organi
zațiile de partid din întreprindere. 
Moment după care. în funcție de 
fiecare situație in parte, se stabilesc 
măsuri pe loc sau se rețin probleme
le ce trebuie supuse conducerii în
treprinderii. Un asemenea stil de 
muncă, implicat nemijlocit în solu
tionarea problemelor, conferă activi
tății un caracter anticipativ, posibi
litatea de a preveni deficiențele și 
nu numai de a le' constata, atunci 
cind poate este prea tîrzlu.

— Esențialul este să fim perma
nent prezenți intre oameni, să stimu
lăm inepuizabilul filon al inițiativei 
muncitorești, ne spunea maistrul 
Gheorghe Filip, secretarul comitetu
lui de partid. Sintem un colectiv 
fruntaș, si tocmai acest lucru ne 
obligă să muncim mai bine, să valo
rificăm superior orice resursă de spo
rire a producției. Din această per
spectivă. la noi in intreprindere s-a 
demonstrat limpede ce importanță 
are forța exemplului personal. Și 
este firesc ca întregul colectiv să fie 
preocupat de creșterea disponibilită
ții grupurilor energetice. Există aici 
chiar un program special întocmit in 
acest sens, rod al studiilor intre- 
prinse de către comisia pentru pro
movarea progresului tehnic de pe 
lingă consiliul oamenilor muncii, in 
colaborare cu comisia inginerilor și 
tehnicienilor din unitate, program 
întocmit la solicitarea comitetului de 
partid.

Analiza responsabilă a măsurilor 
stabilite. în spiritul exigentelor re
centului program de asigurare a pro
ducției de energie electrică, a avut 
drept efect devansarea termenelor 
unor lucrări. Deși scadentă la sfirși- 
tul lunii noiembrie, modernizarea și 
creșterea disponibilității turbinei nr. 
1 de la centrala Oradea-Vest. 
prin înlocuirea rotorului de înaltă 
presiune, este de pe acum finalizată. 
„Existau păreri că această lucrare nu 
ne este Ia indemină intr-un termen 
așa de strins. Cine a combătut aceas
tă opinie ? Cine a găsit soluția ? 
Chiar comuniștii de la reparații tur
bine., Sint multi, dar pentru hărnicia, 
priceperea si dăruirea lor amintesc 
citeva nume : maistrul Ioan Adam, 
lăcătușii Nicola Popa. Dan Burtic, 
Kun Iosif. Modernizarea turbinei 
nr. 1 este însă doar un exemplu. 
Eficienta măsurilor luate ? O pro
ducție industrială suplimentară de 
circa 600 000 lei pe an. Socotind insă 
că tot la propunerea comuniștilor 
această lucrare va fi aplicată și la 
turbina nr. 2. eficiența se va dubla.

Ne intretăiem drumurile cu ale 
maistrului Vasile Matica. O stringere 
de mină si un răspuns scurt : „După

LA ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE BRAILA

PRODUCȚII MAI MARI, CU CONSUMURI MAI MICI
Recentul decret privind asigurarea 

producției de energie, folosirea ra
țională a energiei electrice, termice 
și a gazelor naturale și regimul de 
lucru al unităților economice si so
ciale pe perioada de iarnă 1983—1989 
a găsit întregul colectiv de oameni 
ai muncii de la întreprinderea elec
trocentrale Brăila angrenat cu maxi
mă responsabilitate in indeplinirea 
sarcinilor ce ii revin. „Sub directa 
indrumare a comitetului de partid — 
ne-a precizat inginerul Viorel Coti
gă. directorul intreprinderii — am 
acționat in primul rind pentru redu
cerea consumului de combustibil și 
energie electrică în instalațiile pro
prii. luind o serie de noi măsuri 
tehnico-organizatorice. Dintre cele 
mai importante amintesc : funcționa
rea in deplină siguranță și cu o dis
ponibilitate maximă, la capacitatea 
nominală, a turbopompei de alimen
tare de la grupul de 330 MW. ceea 
ce va asigura reducerea consumului 
propriu de energie electrică pe cen
trală cu circa 25 la sută ; moderni
zarea electropompelor de alimentare 
de la grupurile de 210 MW. prin in
troducerea celei de-a doua trepte de 
presiune ; mecanizarea circuitelor de 
răcire aer-ulei la toate grupurile de 
210 MW. puțind opri in felul acesta 
6 electropompe. Pentru funcționarea 
în bune condiții a centralei in pe
rioada de timp friguros am realizat 
integral programul de reparații ca
pitale și reparații curente la toate

AL POSIBILITĂȚILOR

calculele și strădaniile noastre vom 
încheia lucrarea cu 5 zile mai de
vreme". Explicațiile secretarului co
mitetului de partid vin de la sine. 
Aflăm că a devenit o „obișnuință" 
ca o dată cu lucrările de reparații 
prevăzute să se execute si o largă 
gamă de modernizări, hotăritoare 
pentru creșterea randamentelor in
stalațiilor si diminuarea consumuri
lor specifice. Formației coordonate 
de maistrul Matica 1 s-a încredințat 
o astfel de operațiune : aplicarea 
schemei de insultare cu concentrator 
centrifugal de cărbune praf, in două 
trepte, la cazanul nr. 5 de 400 tone 
abur pe oră. Scopul lucrării? Redu
cerea in continuare a adaosului de 
păcură și creșterea randamentului de 
ardere. Rezultatele obținute la caza
nele 1, 2 și 3 obligau de la sine la 
perfecționarea si extinderea acestei 
soluții, a cărei aplicare va echivala 
numai la cazanul 5 cu o reducere de 
600 mii lei anual a cheltuielilor de 
producție, tar faptul că lucrarea va fi 
executată in termene mai scurte oglin
dește convingător abnegația munci
torească cu care se acționează. „Sin
tem o formație ambițioasă, ne spu
nea la reintîinire maistrul Matica. 
Așa am și izbutit să realizăm lu
crări pretențioase, deși poate alții ar 
fi preferat lucrări mai simple. Băieții 
vor să realizeze ceva care să-i satis
facă. să le dea cu adevărat senti
mentul mindriei muncitorești". In
tr-adevăr. lucrările de acest gen con
stituie premiere naționale. Nu tn- 
timplător deci întreprinderea elec
trocentrale Oradea se înscrie intre 
unitățile de profil din tară cu cel 
mai scăzut adaos de păcură in ex
ploatarea cazanelor.

Bătălia pentru sporirea producției 
de energie angajează răspunderea 
muncitorească a intregului colectiv, a 
fiecărui om in parte. Mai cu seamă 
într-o întreprindere aflată în plină 
dezvoltare. In comparație cu iarna 
trecută, de pildă, întreprinderea va 
intra acum in sezonul rece cu o ca
pacitate de producție mai mare cu
50 la sută. Și ceea ce este mai sem
nificativ. cele două grupuri de 50 MW 
fiecare, din cadrul Uzinei electrice 
de termoficare 2 Oradea-Est. lu
crează practic la capacitatea nomi
nală. La această nouă unitate, cu- 
vintul de ordine îl constituie acum 
racordarea la circuitul productiv, 
pină la sfirșitul anului, a celui de-al 
3-lea turboagregat de 50 MW. Obiectiv 
care mobilizează intens și eforturile 
beneficiarului. De altfel. întreprin
derea a transferat aici sute de ener- 
geticieni încă de anul trecut, din 
momentul executării probelor la pri
mul grup energetic. Practic. 70 la 
sută din cei ce lucrează acum la 
noua uzină provin de la centrala 
Oradea-Vest. „Am plecat de la ve
chea termocentrală cu oameni unul 
și unul. Redistribuirea personalului 
n-a insemnat că fiecare dă ce-1 lasă 
inima. Dimpotrivă, nucleul noului 
colectiv il reprezintă oameni care 
fixează prin faptele lor ștacheta 
competenței și răspunderii. Și asta 
o atestă rezultatele", conchidea ingi
nerul Dumitru Fiterău, directorul 
Uzinei electrice Oradea-Est. Oameni 
de toată isprava, pe care i-am întil- 
nit nu numai supraveghind buna 
funcționare a grupurilor I si II. ci 
și urmărind îndeaproape montajul 
celui de-al III-lea turboagregat. 
punct fierbinte, de maximă concen
trare a forțelor, unde erau prezente 
și formațiile maiștrilor Vasile Ban
51 DumitTU Popa, din partea benefi
ciarului.

Sint fapte care alături de cele strict 
impuse de apropierea iernii — con
stituirea și protejarea stocurilor de 
cărbune, organizarea unor echipe su
plimentare pentru intervenții si asis
tență tehnică in scopul prevenirii și 
reducerii la minimum a opririlor 
accidentale, finalizarea pregătirilor 
în gospodăria de cărbune si la turie- 
lele de dezgheț — vădesc hotărirea 
fermă a energeticienilor orădeni de 
a munci cu simț de răspundere și 
profesionalitate pentru funcționarea 
fără reproș, la puterea planificată a 
tiituror grupurilor energetice.

Ioan 1AZA
corespondentul „Scinteii"

turboagregatele. Avem asigurate toa
te stocurile de piese de schimb și 
materialele neoesare, iar în fiecare 
schimb s-au organizat echipe com
plexe de intervenții. In perioada 
care a trecut de la începutul anului 
am realizat o producție peste plan 
de 67 000 MWh energie electrică, in 
condițiile economisirii a 2 400 tone 
combustibil convențional și a 3 600 
MWh energie electrică in consumu
rile proprii. In calitate de mari pro
ducători de energie, ne vom spori 
eforturile pentru a livra economiei 
naționale cit mai multă energie e- 
lecttrică și o vom gospodări cu cit 
mai multă grijă".

în acest context, organele și orga
nizațiile de partid, organele de con
ducere colectivă de la alte întreprin
deri brăilene producătoare de ener
gie. precum combinatul de fibre, ce
luloză și hirtie. ca' și schela de pro
ducție petrolieră au adoptat măsuri 
ferme, eficiente pentru aplicarea e- 
xemplară în practică a prevederilor 
recentului decret al Consiliului de 
Stat. Totodată, la acest amplu și 
susținut efort își vor aduce contri
buția și colectivele din unitățile mari 
consumatoare de energie: întreprin
derea de utilaj greu „Progresul". în
treprinderea „Laminorul", șantierul 
naval, combinatul de prelucrare a 
lemnului etc.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"



SCINTEIA — vineri 21 octombrie 1988 PAGINA 3

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. D. COREEANĂ

Conferirea înaltului titlu științific 
de „Doctor Honoris Causa"

(Urmare din pag. I)
Momentul in care tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășei 
Elena Ceaușeseu le-au fost inrni- 
nate însemnele înaltelor distincții 
științifice a fost marcat de puter
nice aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
fost felicitat cu multă căldură de 
tovarășul Kim Ir Sen. Cei doi con
ducători de partid .și de stat s-au 
îmbrățișat. Asistența și-a manifes
tat afecțiunea și respectul, aplau- 
dind și ovaționind îndelung, in 
picioare, pentru prietenia și cola
borarea dintre România și R.P.D. 
Coreeană.

Tovarășa Elena Ceaușeseu a fost 
felicitată, de asemenea, cu multă 
cordialitate de tovarășul Kim Ir 
Sen.

Tovarășul Li Giong Ok a rostit 
un cald cuvint omagial de felicitare 
a tovarășului Nicolae Ceaușesău și 
tovarășei Elena Ceaușeseu pentru 
înaltul titlu științific conferit.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
fost invitat, cu respect, de pre
ședintele Academiei R.P.D. Coreene 
să ia cuvintul.

Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost, ur
mărită cu viu interes, fiind subli

niată in repetate rinduri cu pu
ternic" și îndelungate aplauze .

Ceremonia s-a desfășurat intr-o 
atmosferă entuziastă, participant!, 
dind expresie sentimentelor de 
malta stimă și considerație fată de 
distinșii oaspeți, de profundă pre
țuire și prietenie fată de. poporul 
român. Prin manifestări pline de 
căldură, cei prezenți au dat glas 
satisfacției depline fată de noua in- 
tilnire la nivel înalt ramâno- 
coreeană de la Phenian. care, prin 
rezultatele sale, se înscrie ca un nou 
moment de referință în bogata cro
nică a legăturilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare statornicite 
intre țările, partidele și popoarele 
noastre. Prin Întreaga sa desfășu
rare. festivitatea de la Palatul Con
greselor a pus in lumină dorința 
popoarelor român și coreean de a 
dezvolta aceste bune raporturi, de 
a acționa consecvent în vederea, 
edificării unei lumi a păcii și 
prieteniei, a înțelegerii și colabo
rării.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu au răs
puns cu cordialitate manifestărilor 
de prețuire și respect.

Tn .încheierea solemnității au fost, 
din nou. intonaie imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Democrate 
Coreene.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 

U GIONG OK
(Urmare din pag. I)

faceri revoluționare in toate dome
niile și a promovat un spirit nou, 
profund revoluționar, de luptă 
hotărîtă împotriva dogmatismului 
și a șabloanelor. împotriva a tot 
ceea ce era vechi și nu mai cores
pundea noii etape de dezvoltare, 
promovînd cu îndrăzneală noul in 
toate domeniile — a obținut reali
zări istorice pe calea făuririi so
cialismului ■ în România. (Vii 
aplauze).

Am avut permanent în vedere 
că socialismul se realizează în 
condiții diferite de la o țară la 
alta, de la o etapă la alta — și am 
aplicat ferm legitățile generale, 
principiile socialismului științific 
la condițiile și realitățile concrete 
din România.

Pornind de la nivelul atins în 
dezvoltarea forțelor de producție, 
la Congresul al XIII-lea al parti
dului ne-am propus ca obiective 
strategice esențiale pentru perioa
da următoare trecerea la dezvolta
rea intensivă a economiei naționa
le, pe baza folosirii largi a celor mai 
înaintate realizări ale revoluției 
tehnico-științifice moderne, reali
zarea unei noi calități a muncii și 
vieții întregului nostru popor, tre
cerea României într-un stadiu 
nou, superior de dezvoltare — cel 
de țară socialistă mediu dez
voltată.

Tn conformitate cu Programul 
partidului, avem în vedere ca. în 
perspectiva anilor 2000, România 
să devină o țară socialistă mul
tilateral dezvoltată și să fie create 
condițiile pentru trecerea treptată 
spre visul de aur al omenirii — 
spre comunism ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

De altfel, in întreaga operă de 
construire a socialismului, noi am 
pornit și pornim de la faptul că 
făurirea unei societăți mai drepte 
și mai bune, în care omul să fie 
cu adevărat .liber, să beneficieze 
plenar de cuceririle civilizației 
moderne, nu se poate realiza decit 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, ale 
gîndirii revoluționare, în general. 
In acest spirit, acordăm o mare 
atenție dezvoltării științei, învă- 
țămintului și culturii ca factori 
esențiali ai edificării cu succes a 
noii orinduiri.

Punind pe primul plan dezvol
tarea cercetării în domeniul știin
țelor tehnice, aplicarea operativă 
a rezultatelor acesteia în produc
ție, ne preocupăm și dăm o mare 
atenție cercetării fundamentale de 
perspectivă.

Acordăm, de asemenea, o atenție 
deosebita științelor economice și 
sociale, problemelor legate de or
ganizarea și conducerea științifică 
a producției, de aplicarea noului 
mecanism economico-financiar. de 
creșterea eficientei economice și a 
rentabilității, de întărirea proprie
tății socialiste, de aplicarea fermă 
a autoconducerii și autogestiunii 
economico-financiare.

Am dezvoltat un larg cadru de
mocratic — și acționăm pentru 
buna funcționare a tuturor orga
nismelor democrației muncitorești- 
revoluționare, pornind de la prin
cipiul fundamental al construirii 
socialismului cu poporul și pentru 
popor.

Acordăm o atenție deosebită ri
dicării continue a nivelului de trai 

material și spiritual al întregului 
popor — țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm cu succes in 
România.

Ne preocupăm susținut de pro
movarea largă a principiilor eticii 
și .echității socialiste în toate do
meniile vieții economice și socia
le. de aplicarea fermă a principii
lor socialiste de retribuție, astfel 
ca, în societatea noastră, nimeni să 
nu poată trăi fără mtincă, prin 
exploatarea muncii altora.

Punem, în general, un mare 
accent pe cunoașterea și însușirea 
legităților obiective, a principiilor 
fundamentale ale socialismului, pe 
înțelegerea contradicțiilor din so
cietatea socialistă și a căilor de 
soluționare a lor. pe lupta împo
triva vechiului și promovarea 
hotărîtă a noului în întreaga viață 
economico-socială.

Se poate afirma, cu deplin temei, 
că socialismul și-a demonstrat 
ferm superioritatea, lichidînd pen
tru totdeauna exploatarea și asu
prirea capitalistă, realizînd noi re
lații sociale, bazate pe deplina 
egalitate, că noua orinduire în 
care poporul a devenit stăpin pe 
destinele sale asigură dezvoltarea 
economico-socială liberă și inde
pendentă a fiecărui popor. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Pe baza practicii și a experienței, 
se poate afirma că viitorul apar
ține nuțnai și numai socialismului, 
popoarelor libere și independente ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

întotdeauna trebuie să avem în 
vedere că legitățile și principiile 
socialismului științific, legile o- 
biective ale dezvoltării economico- 
sociale nu numai că se aplică di
ferențiat de la o țară la alta. în 
funcție de condițiile concrete, dar 
ele se deosebesc fundamental de 
cele existente în vechea orinduire 
capitalistă, care se bazează pe ine
galitate și asuprire, pe exploatarea 
omului de către om.

Pornind de la faptul că procesul 
revoluționar nu s-a încheiat, că el 
continuă în noile condiții, este ne
cesar să păstrăm și să dezvoltăm 
în întreaga activitate spiritul re
voluționar, conștiința revoluționa
ră de muncă și de luptă pentru 
victoria deplină a noii orinduiri, 
să acționăm in permanență ca ade- 
vărați revoluționari. (Vii aplauze).

In acest sens. Partidul Comunist 
Român desfășoară o intensă acti
vitate politico-educativă de educa
re socialistă, revoluționară. (A- 
plauze puternice). Acționăm susți
nut pentru lărgirea continuă a ori
zontului de cunoștințe politice, ști
ințifice, tehnice și culturale al oa
menilor muncii, considerînd că a- 
ceasta reprezintă o cerință obiec
tivă de cea mai mare însemnătate 
pentru dezvoltarea țării pe calea 
socialismului, pentru. edificarea cu 
succes a noii orinduiri.

Asigurind progresul susținut al 
tuturor sectoarelor vieții economi
ce și sociale. România își diversi
fică. în același timp, colaborarea 
și cooperarea cu țările socialiste, 
cu celelalte state, participă activ 
la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale.

Situăm ferm ia baza relațiilor 
noastre cu toate statele principiile 
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independenței și suvera

nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

Doresc să menționez, cu multă 
satisfacție, că, in convorbirile pe 
care le-am avut cu tovarășul Kim 
Ir Sen, personalitate 'marcantă a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, am hotărît împreu
nă să dezvoltăm și , mai larg co
laborarea și conlucrarea româno— 
coreeană in toate domenii le de 
activitate. în interesul ambelor 
popoare, al construcției -socialiste 
în țările' noastre, al ca lizei socia
lismului și păcii. (Aplauze pu
ternice).

Dorim ca, în acest cadru, și în
tre oamenii de știință și din învă- 
țămînt din țările noastre, între 
academiile, institutele de cercetare 
și universitățile din România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană să se stabilească contac
te și să se dezvolte legături cit 
mai strînse, o colaborare tot mai 
activă. (Vii aplauze). în acest 
sens, adresez invitația ca o dele
gație a oamenilor de știință și din 
învățămînt din Coreea populară să 
facă o vizită în România. (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși,
Actuala situație internațională 

este încă deosebit de complexă și 
contradictorie. Deși s-au făcut unii 
pași in direcția dezarmării, a so
luționării pe cale pașnică a unor 
probleme, totuși nu s-a produs o 
cotitură radicală spre o politică 
nouă, de destindere, colaborare și 
pace. Se poate afirma că sintem 
numai la începutul unui drum' 
lung — care însă trebuie consoli
dat prin lupta unită a popoarelor 
—. că procesul destinderii și păcii 
nu a devenit ireversibil, că se 
menține încă pericolul unui nou 
război mondial.

în aceste împrejurări se impun 
o nouă gîndire și o nouă abordare 
a problemelor păcii și războiului, 
o nouă ordine politică mondială, 
ce trebuie să pornească de la ne
cesitatea de a se face totul pentru 
înlăturarea definitivă a pericolului 
unui nou război mondial — care 
s-ar transforma inevitabil într-un 
război nuclear nimicitor —, pen
tru apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la pace, 
la viață, la existență liberă și 
demnă.

în acest spirit. România mili- * 
tează ferm pentru dezarmarea nu
cleară și clasică, pentru securitate 
și colaborare în Europa și în lume, 
pentru renunțarea la politica de 
forță și de amestec în treburile 
interne ale altor țări, pentru solu
ționarea problemelor litigioase 
dintre state numai și numai pe 
cale pașnică, prin tratative.

Ne pronunțăm consecvent pentru 
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale, bazate pe deplină egali
tate și echitate între state. Milităm 
în modul cel mai hotărît pen
tru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și alege de sine stătă
tor calea dezvoltării sale, potrivit 
propriei voințe, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze puternice).

Dorim să reafirmăm, și cu acest 
prilej, solidaritatea și sprijinul 
hotărît ale României față de lupta 
dreaptă a poporului coreean prie
ten pentru reunificarea pașnică și 
independentă a patriei sale, fără 

nici un amestec din afară ! (A-, 
plauzc puternice). Sprijinim activ 
propunerile și inițiativele tovară
șului Kim Ir Sen îndreptate spre 
reducerea tensiunii din Peninsula 
Coreeană și începerea unui dialog 
între cele două părți ale Coreei, 
care să deschidă calea spre unifi
carea tării și dezvoltarea liberă și 
independentă a națiunii coreene. 
(Aplauze puternice). Vă dorim, 
dragi tovarăși, să realizați cît mai 
curind aceste aspirații legitime de 
a trăi intr-o patrie uâilă. indepen
dentă și suverană ! (Aplauze pu
ternice. îndelungate).

Tn convorbirile pe care le-am 
avut cu tovarășul Kim Ir Sen am 
constatat, cu multă satisfacție, po
zițiile identice sau foarte apropiate 
ale partidelor și. țărilor noastre în 
problemele internaționale și am 
convenit să intensificăm colabo
rarea noastră și pe plan interna
țional. pentru promovarea politicii 
de pace și colaborare, de neamestec 
in treburile interne și de respect 
al independenței și suveranității 
fiecărui popor.

Pornind de la faptul că oamenii 
de știință și cultură au un rol tot 
mai important in lupta pentru pro
gres social și pace in lume, se im
pune ca și oamenii de știință, din 
învățămînt și cultură din România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană să-și întărească și mai 
mult conlucrarea, să participe activ 
la promovarea politicii de pace și 
colaborare a țărilor și partidelor 
noastre.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă vor face totul pentru 
a întări continuu prietenia și soli
daritatea revoluționară româno- 
coreeană. atît pe plan bilateral, cît 
și în viața internațională, astfel ca 
popoarele noastre să poată înainta, 
întotdeauna împreună. într-o strîn- 
să colaborare, pe calea făuririi 
celei mai drepte și umane socie
tăți — socialismul și comunismul. 
(Aplauze puternice).

în încheiere, doresc să exprim, 
încă o dală, mulțumirile noastre 
pentru inaltele titluri ce ne-au fost 
conferite și să vă asigurăm că vom 
acționa în așa fel incit in toate 
domeniile să se dezvolte tot mai 
puternic colaborarea dintre țările 
și partidele noastre, care — deși 
la distanță mare — acționează in 
același front, în frontul socialis
mului, al păcii și independenței. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Vă adresez dumneavoastră și în
tregului popor coreean prieten 
cele mai bune urări de noi și noi 
succese în întreaga activitate de 
construcție socialistă, precum și in 
lupta pentru pace și colaborare in
ternațională. pentru reunificarea 
patriei ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Urez poporului coreean prieten, 
Partidului Muncii din Coreea suc
cese tot mai mari, sub conducerea 
eminentului său conducător, revo
luționar încercat, tovarășul Kim 
Ir Sen. pe calea socialismului și 
comunismului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Să se întărească colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară. Demo
crată Coreeană, dintre popoarele 
român și coreean ! (Aplauze înde
lungate).

Să triumfe pacea și colaborarea 
internațională ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

(Urmare din pag. I)
cabilă adusă la dezvoltarea știin
ței. precum și pentru activitatea 
pusă în slujba dezvoltării rela
țiilor de prietenie frățească dintre 
poporul coreean și poporul român.

Dumneavoastră. stimate to
varășe președinte, ați participat 
din fragedă tinerețe la mișcarea 
muncitorească și 1 upta antifascistă, 
militînd activ pentru libertatea și 
eliberarea poporului român, iar 
după victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifaș- 
eistă și aHtiinwerialistă ați slujii 
cu abnegație, cauza întăririi și dez
voltării Uniunii Tineretului Co
munist din România, a Partidului 
Comunist Român, a consolidării 
capacității de apărare a tării, a 
victoriei socialismului.

în mod deosebit, in cei peste 
20 de ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, cind ați fost 
ales, stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușeseu. în inalta func
ție de secretar general al parti
dului, în România a fost, inaugu
rată o nouă eră în dezvoltarea 
revoluționară. înfățișarea țării 
schimbîndu-se din temelii, iar 
viața poporului cunoscind trans
formări fundamentale.

Aplicînd in mod creator legită
țile generale ale construcției so
cialiste la realitățile concrete ale 
României, ați dat. tovarășe pre
ședinte. un puternic impuls revo
luției socialiste și edificării socia
lismului. determinînd profunde 
transformări revoluționare in toa
te domeniile vieții sociale.

Astfel, România, odinioară o 
țară agrară, cu o industrie slab 
dezvoltată, s-a transformat într-un 
stat industrial-agrar, cu o indus
trie puternică, organizată pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, cu o agricultură so
cialistă, iar știința. învățămîntul, 
cultura se dezvoltă impetuos.

Astăzi în România, pe baza con
solidării necontenite a proprietății 
socialiste, se dezvoltă industria, a- 
gricultura, întreaga societate, în- 
făptuindu-se măreața operă a e- 
dificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de înaintare 
spre comunism.

Succesele și experiența dobindi- 
te de poporul român in edificarea 
socialismului constituie, totodată, 
o contribuție la dezvoltarea și îm
bogățirea teoriei construcției eco
nomiei socialiste și a metodologiei 
gestiunii economice.

Dumneavoastră, stimate tovarășe 
președinte, personalitate proemi
nentă a mișcării comuniste și mun

Sub semnul inaltei stime, al prieteniei și solidarității militante
Ziarele coreene au continuat să consacre primele lor pagini relată

rilor și imaginilor reflectind desfășurarea vizitei oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, o efectuează in Republica Populară Democrată Co
reeană.

Au fost relatate pe larg convor
birile oficiale desfășurate intre 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. tova
rășa Elena Ceaușeseu și tovarășul 
Kim Ir Sen.

Tot in primele pagini, ziarele au 
prezentat ceremonia conferirii 
lovarășului Nicolae Ceaușeseu a 
Ordinului „Drapelul Republicii" 
clasa I de către președintele R.P.D. 
Coreene, precum și a conferirii de 
către tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a Ordinului „Victoria Socialismu
lui" tovarășului Kim Ir Sen.

Spații ample au fost rezervate 
vizitei efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu la Pavilionul ex- 
pozițiohal de mașini-unelte din 
Phenian, inaugurat cu prilejul*  ce
lei de-a 40-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Demo

citorești internaționale, militați 
activ pentru respectarea suverani
tății, întărirea unității și co
eziunii țărilor socialiste și a miș
cării comuniste internaționale, 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate for
țele progresiste din lume pe baza 
principiilor egalității depline în 
drepturi, respectării independen
tei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne.

înflăcărat militant, al pății, 
luptați activ, tovarășe președinte, 
pentru apărarea păcii și secu
rității în Europa și în lume, îm
potriva imperialismului și războ
iului. pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, lipsită de arme nuclea
re și chimice, fără baze militare 
străine.

Dumneavoastră. stimată tova
rășă Elena Ceaușeseu. v-ați dedi
cat din tinerețe mișcării muncito
rești. ați desfășurat o îndelungată 
activitate revoluționară, dovedind 
abnegație nemărginită în opera 
consacrată eliberării sociale și na
ționale a României, consolidării 
independenței și suveranității ță
rii. ridicării României pe culmile 
progresului și civilizației.

Ca eminent savant, ați elaborat, 
tovarășă Elena Ceaușeseu, noi di
recții în cercetarea cauciucului 
sintetic, aducînd o contribuție 
strălucită la dezvoltarea chimiei 
macromoleculare, iar astăzi. înde
plinind înalte funcții de partid și 
de stat, aduceți o contribuție ac
tivă la dezvoltarea economico-so
cială a țării, la înfăptuirea revolu
ției tehnico-științifice. la edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Prin activitatea neobosită ce 
ați dedicat-o libertății și fe
ricirii poporului român, prospe
rității țăi’ii și dezvoltării ști
inței. dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. și dumnea
voastră, tovarășă Elena Ceaușeseu, 
ați realizat fapte ce vor străluci și 
vor dăinui cu adevărat în istoria 
poporului român.

Noi adresăm călduroase felici
tări poporului român, care — sub 
conducerea stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușeseu. eminentul său 
conducător — a dobîndit succese 
in opera de construcție a socialis
mului și comunismului. îndeosebi 
în dezvoltarea intensivă a econo
miei naționale pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Dumneavoastră, stimate tovarășe 
președinte și stimată tovarășă 
Elena Ceaușeseu, ați deschis căi 

crate Coreene, reliefindu-se apre
cierile formulate de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro-

Revista presei coreene

mân. președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, la adiresa ex
ponatelor prezentate.

Ziarele și-au informat cititorii, 
totodată, despre vizita efectuată de 
inalții oaspeți in noile cartiere ale 
capitalei R.P.D. Coreene.

Vizionarea spectacolului de gală 
organizat in onoarea înalți- 
lor oaspeți români a fost, de 
asemenea. prezentată pe larg.

Ziarul ..NODON SINMUN". organ 

largi dezvoltării relațiilor de prie
tenie frățească dintre Coreea și 
România.

După alegerea dumneavoastră, 
tovarășe președinte, în fruntea 
partidului și statului, nu ați prege
tat să efectuați lungi călătorii din 
Europa spre Asia și, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușeseu. ne-ați 
vizitat țara de cinci ori, făcînd să 
înflorească și să se dezvolte necon
tenit relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre Româ
nia și Coreea.

Astăzi, sentimentele de prietenie 
frățească și încredere tovărășească 
dintre popoarele țărilor noastre 
sînt mai puternice ca orieînd.

Dum neavoastră, tovarăș*
Nicolae Ceaușeseu, eminent con
ducător al poporului român, 
prieten apropiat al poporului nos
tru, prețuiți în mod constant re
lațiile de prietenie personală, 
apărind principiile îndatoririlor 
revoluționare, afirmați sprijinul 
și solidaritatea dumneavoastră 
activă cu cauza dreaptă a poporu
lui nostru pentru victoria depli
nă a socialismului și unificarea 
independentă și pașnică a .patriei.

Poporul nostru vă exprimă re
cunoștința sa pentru toate acestea.

Relațiile de prietenie dintre Co
reea și România sînt invincibile 
pentru că se întemeiază pe ra
porturile dintre conducătorii celor 
două țări, pe sentimentele datoriei 
revoluționare. Acestea sînt ra
porturi ale prieteniei veșnice, care 
s-au statornicit, dezvoltat și con
solidat în lupta pentru înfăptuirea 
țelurilor și idealurilor comune.

Poporul coreean este mîndru că, 
în Europa, are in poporul român 
un tovarăș de luptă revoluționară 
și frate de clasă și va depune și 
în viitor toate eforturile pentru 
ca prietenia și coeziunea dintre 
popoarele celor două țări să se 
dezvolte și să cunoâscă noi di
mensiuni pe multiple planuri : po
litic, economic, cultural și în alte 
'domenii.

In mod deosebit vom acționa cu 
toate forțele pentru întărirea și 
dezvolțarea schimburilor și colabo
rării în domeniile științei, tehni
cii, învățămîntului și culturii.

în încheiere, cu convingerea că 
actuala dumneavoastră vizită în 
țara noastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușeseu, va fi 
încununată de rezultate rodnice, 
vă adresăm sincere urări de noi 
și mari împliniri în activitatea 
consacrată victoriei cauzei păcii, 
socialismului și comunismului. (Vii 
aplauze).

central al C.C. al P.M.C.. a publicat 
un amplu reportaj de călătorie, in
titulat „Păminturi mănoase sub arc 
de curcubeu", in care, pe fondul 
imaginii contemporane a județului 
Constanța, se evidențiază mari 
realizări obținute de poporul român 
în anii de după Congresul al IX-lea 
al P.C.R., cind potențialul economic 
al României a cunoscut o evoluție 
fără precedent.

TELEVIZIUNEA COREEANA a 
prezentat momentele programului 
celei de-a doua zile a vizitei, in
clusiv spectacolul de gală oferit in 
onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și a tovarășei 
Elena Ceaușeseu, precum și emi
siuni de cintece și dansuri româ
nești.

RADIODIFUZIUNEA COREEANA 
a transmis. în afara relatărilor pri
vind desfășurarea vizitei, mai 
multe reportaje, intitulate „Ani ai 
înfloririi României". „România — 
puternică înaintare sub conducerea 
partidului". „Canalul Dunăre — 
Marea Neagră — mindrie a poporu
lui român", „Industria energetică 
românească în plină dezvoltare".
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

MEREU ÎN MIJLOCUL CETĂȚENILOR
Cum acționează Consiliul popular din municipiul Bacău consiliului popular, deputaților

pentru perfecționarea activității deputaților
De patru ori pe locul I pe țară in întrecerea 

socialistă, un titlu de „Erou al Muncii Socia
liste" — aceasta ar fi, pe scurt, „cartea de 
vizită" a municipiului Bacău, localitate care, 
asemenea altor orașe ale țării, a fost racordată 
puternic la pulsul vieții moderne în perioada 
ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, 
în ultimii 23 de ani, producția-marfă indus
trială a crescut aici de aproape zece ori, pro-

ductivitatea muncii pe o persoană — de trei 
ori, ' numărul personalului muncitor — de 
aproape trei ori, iar 90 la sută din fondurile 
fixe și apartamentele noi au fost realizate in 
această perioadă.

Sint, desigur, numeroși factorii care au contri
buit la obținerea frumoaselor rezultate ale mu
nicipiului, la înnoirea sa pe multiple planuri, 

ordinea acestora, un Iocdar, indiferent de

aparte revine
săi. întregului activ al primăriei, care, sub con
ducerea organelor de partid, s-au străduit să 
găsească cele mai potrivite mijloace de antre
nare a maselor la înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economică și socială în profil teri
torial. la înfrumusețarea și buna gospodărire a 
localității. Cum este gindită la Consiliul popu
lar municipal Bacău munca de viitor, ce mo
dificări au intervenit în stilul său de muncă 
prin prisma exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului în Tezele din aprilie ? — 
iată tema convorbirii avute cu tovarășul Nicolae 
Matei, prim-vicepreședinte al comitetului exe
cutiv al. consiliului popular municipal.

mm - m om cu eememce
comm MmniAiisi-șnnjiHOE

— Tezele din aprilie — ne-a spus 
la început interlocutorul — ne-au o- 
bligat să ne reconsiderăm activitatea, 
să căutăm noi căi de 
realizărilor de pină 
cind astfel in viață 
orientările 
general al „______ , ____
Nicolae Ceaușescu. în perfecționarea 
activității consiliului popular — ca 
organ local al puterii de stat — am 
pornit de la cerința expresă cuprin
să în Teze : „Să îmbinăm în mod 
armonios activitatea organelor de 
stat cu aceea a organismelor demo
cratice, creînd condițiile corespunză
toare participării maselor populare, 
a întregului popor la conducerea 
întregii societăți, la făurirea in mod 
conștient, de către poporul însuși, a 
destinelor sale, a viitorului său, a 
socialismului și comunismului !"

— Dintre acțiunile inițiate în acest 
sens, am dori să detaliați pe cele 
care privesc munca deputaților.

— După cum se știe, in mecanis
mul democrației noastre socialiste, 
deputaților — ca reprezentanți aleși 
ai cetățenilor — le revine un loc dis
tinct, ei avind posibilitatea, dar și 
datoria de a contribui în mai mare 
măsură la perfecționarea întregii 
vieți economice și sociale din teri
toriu. Iată de ce, în perioada ce a 
trecut de la publicarea Tezelor din 
aprilie am acordat o atenție deose
bită îmbunătățirii muncii deputați
lor. Am acționat în principal in trei 
direcții : 1) activizarea lor ; 2) im
plicarea acestora in întreaga pro
blematică a localității ; 3) creș
terea răspunderii individuale în în
deplinirea sarcinilor încredințate.

formulate 
partidului,

amplificare a 
acum, tradu- 
indicațiile și 
de secretarul 

tovarășul

tivitatea deputatul — fie la sediul 
organizației de bază de cartier, fie 
la sediul asociației de locatari, fie 
în una din încăperile școlii ori ale 
altei instituții din zonă — s-a hotă- 
rit afișarea unui program, cu anu
mite ore pe săptămină, cînd deputa
tul poate fi găsit pentru a dis
cuta cu cetățenii despre tot ceea 
ce interesează pe interlocutori. 
De fapt, deputății sint — ca să 
spun așa — „primarii" circumscrip
țiilor în care activează și este de 
datoria lor să se informeze cit mai 
bine în ce privește viața circum
scripției, să cunoască preocupările 
oamenilor și, împreună cu ei, să 
hotărască cum să soluționeze cit mai 
bine problemele.

se

titudinea de preocupări__________„_____ .J ce trebuie 
să stea in atenția organului local 
puterii de stat.

Obligația de a prezenta 
rapoarte individuale 

de activitate

al

Dialoguri permanente 
și eficiente

— Să luăm lucrurile pe rind. Cum 
»-a acționat, practic, pentru activi
zarea deputaților ?

— A existat și mai există, din 
păcate, și acum imaginea unor 
deputati care, după ce sînt aleși, uită 
de obligațiile ce le revin, activitatea 
lor strălucind prin... absență. Pen
tru a preveni asemenea situații și 
a dinamiza pe acei deputați ce aș
teaptă impulsuri speciale, am inițiat 
unele măsuri organizatorice, măsuri 
care și-au dovedit eficiența. înain
te de toate aș aminti că incă din 
perioada alegerilor s-a avut in ve
dere ca toți deputății să fie aleși 
dintre cetățenii circumscripției res
pective, renunțindu-se la practica 
deputaților-flotanți. Fiind locuitori 
ai circumscripției, trăind in mijlocul 
celor ce i-au ales, deputății pot să 
cunoască în permanență problemele 
circumscripției, preocupările oame
nilor. Una e cînd cunoașterea reali
tății se face prin vizite — măi frec
vente sau mai puțin frecvente — și 
alta e cind contactul cu cetățenii se 
realizează zi de zi.

— Dialogul deputat-eetăteni a 
fost lăsat să se rezume doar la ln- 
tilnirfle întimplătoare, pe stradă, in 
mijloacele de transport, in maga
zine ?

— Pe lingă participarea deputați
lor la adunările cetățenești, s-a sta
bilit, ca regulă, ca fiecare deputat 
să fie prezent Ia ședințele comite
tului de cetățeni din circumscripție, 
la adunările generale ale asociațiilor 
de locatari — prilej 
oamenii, de a capta 
puneri, de a solicita 
nilor 
revin 
gura 
intre 
în care își

Implicare în întreaga 
problematicâ a localității

— Imaginea deputaților inactivi 
asociază uneori cu aceea a deputați
lor care își rezumă preocupările la 
problemele edilitar-gospodărești, de 
curățenie și întreținere a spațiilor 
verzi. Toate acestea sint, fără îndo
ială, probleme importante și trebuie 
să se bucure de atenția cuvenita. 
Dar oare poate fi rezumat mandatul 
deputaților la plantarea de flori și 
arbuști, la colectarea de fier vechi 
și deșeuri de hirtie ? Sau poate fi 
transformat deputatul intr-un simplu 
poștaș care adună sesizările oame
nilor din circumscripție și le aduce 
pe masa primăriei ? .

— Rolul deputatului — pe baza 
îndatoririlor stabilite prin lege — 
este de a fi un factor activ in solu
ționarea tuturor problemelor ce țin 
de competența consiliilor populare 
— de la cele privind buna desfășu
rare a activității economice pînă la 
situația asistenței medicale, de la 
problemele construcțiilor de locuințe 
sa.u de gospodărire comunală pină 
la ’cele ale invățămintului, artei și 
culturii. Iar această implicare șe 
cere realizată atit prin participarea 
la elaborarea hotăririlor care se iau- 
de organul local al puterii de stat, 
cit și prin mobilizarea cetățenilor la 
înfăptuirea acestor hotărîri. Pen
tru crearea cadrului neoesar ma
nifestării unei asemenea înțele
geri a misiunii deputaților, misiune 
mult amplificată prin prisma exi
gențelor formulate in Tezele din 
aprilie, s-a stabilit ca fiecare deputat 
să răspundă de îndeplinirea sarci
nilor directe ce-i revin în circum
scripție și, deopotrivă, să facă parte 
dintr-una din cele cinci comisii per
manente ale consiliului popular, care 
se ocupă de problemele întregului 
municipiu. în cadrul acestor comi
sii, deputății au posibilitatea să-și 
pună in valoare priceperea și spiri
tul de inițiativă, să valorifice pro
punerile și observațiile cetățenilor, 
participînd direct la elaborarea de 
studii și rapoarte, la avizarea pro
iectelor de hotărîri ale consiliului 

■popular. Pentru acest an, deputății 
și-au propus să analizeze in cadrul 
comisiilor permanente probleme pre
cum economisirea surselor de ener
gie in unitățile economice din mu
nicipiu, încadrarea întreprinderilor 
in normele de consum aprobate, 
calitatea lucrărilor de construcții, 
creșterea suprafeței arabile în car
tierele mărginașe și în comunele 
suburbane, realizarea șeptelului și a 
furajelor în unitățile agricole șl în 
gospodăriile populației, organizarea 
practicii productive a elevilor, folo
sirea bazei materiale in domeniul 
culturii, calitatea asistenței medi
cale in dispensare etc. După cum se 
vede, este o 
diversă, care

— în Tezele din aprilie se formu
lează în mod distinct cerința ca fie
care activist, indiferent de funcție, 
să raporteze în fața organului demo
cratic din care face parte despre 
modul în care își îndeplinește sarci
nile încredințate, în care acționează 
personal pentru înfăptuirea răspun
derilor ce-i revin. O asemenea obli
gație privește, desigur, și pe depu
tați, sistemul democrației socialiste 
din tara noastră neinlocuind răspun
derea colectivă a consiliului popular 
cu răspunderea individuală a depu
taților, ci, din contră, dezvoltind-o. 
Cum se materializează această ce
rință în practica consiliului popular 
municipal ?

— Sistemul raportării l-am prac
ticat și înainte in cadrul consiliului 
nostru popular, dar poate nu cu 
perseverența și eficiența necesare. 
Acum nu e sesiune a consiliului 
popular sau ședință a comitetului 
executiv al consiliului popular în 
care cel puțin doi deputați să nu 
prezinte rapoarte individuale de acti
vitate, generalizarea practicii rapor
tării devenind astfel una din pîrghii- 
le importante de perfecționare a 
sistemului de conducere, de creștere 
a răspunderii. Practic, 
unei legislaturi nu va 
deputat care să nu 
puțin un raport despre 
vitate. Mai mult,
prezentăm de fiecare dată și cite un 
coraport, pregătit de colective anume 
.desemnate, incit toți 
aibă o imagine mai 
■tiva asupra modului 
torii s-au achitat 
le-au revenit, 
asumate.

în încheierea 
cutorul a ținut
îndoială, în vederea 
viață a Tezelor din 
curs de desfășurare

pe parcursul 
mai exista 

prezinte cel 
propria acti- 

intenționăm să

de

cei prezenți să 
clară și obiec- 
în care rapor- .. 
de sarcinile ce 
angajamentele

Latură fundamentală a personali
tății omului contemporan, educația 
materialist-științifică reprezintă tot
odată un factor important al for
mării în spirit umanist-revoluționar. 
Cele două aspecte, bazate pe cu
noștințe și convingeri solide, pe un 
orizont de cultură generală cel puțin 
suficient în raport cu cerințele vieții 
contemporane, sînt de fapt insepa
rabile. Umanismul și-a asociat din- 
totdeauna cunoașterea științifică — 
profunzimea ei diferind, firește, de 
la epocă la epocă — a lumii mate
riale. Cu atît mai mult, umanismul 
revoluționar o implică, la nivelul de 
dezvoltare a conștiinței și cunoaș
terii umane specific epocii noastre.

Privind din acest unghi, practic 
toate disciplinele predate in școală 
fac, într-o formă sau alta, în mod 
direct sau indirect, educație materia
listă ; oferă, altfel spus, instrumente 
specifice de cunoaștere rațională a 
universului, formează. Dar, pentru a 
înlesni asimilarea unei viziuni cu
prinzătoare, de pe pozițiile căreia să 
poată fi combătute eficient și ferm 
concepțiile retrograde, misticismul, 
pentru a forma convingeri puternice, 
profilul moral propriu noului tip de 
umanism — umanismul revoluțio
nar — este nevoie desigur de un 
plan superior de înțelegere a feno
menelor, pe care cunoștințele sinte
tice. de natură filozofică o pot da. 
E adevărat, in toate tipurile de 
licee elevii studiază filozofia și, chiar 
dacă timpul afectat acestui obiect 
nu este prea generos, se pot trans
mite și interioriza aspecte esențiale 
privind materialitatea lumii, cosmo- 
geneza, raportul dintre om și natură 
etc., elemente de gîndire dialectică 
ș.a. în măsura in care filozofia este 
înțeleasă de profesor ca obiect inter- 
disciplinar, ca sinteză superioară, 
transcendere obiectivă și interpre
tare dialectică a unor noțiuni, pro
cese, fenomene deja cunoscute, in 
măsura, apoi, in care actul predării 
asigură, realmente, un conținut in- 
terdisciplinar, ea reușește să-și înde
plinească funcția formativă și in 
direcția educației materialiste.

Oprindu-ne 
rămine de subliniat 
devăratele convingeri 
științifice, ateiste se sprijină 
solidă cultură, in primul rind 
nistă. Nu poți combate ceea ce nu 
cunoști ; nu se poate vorbi de 
mație măcar satisfăcătoare în cazul 
unui om care neagă aprioric, fără 
serioase argumentări. Cînd aceasta 
exercită — intr-o formă sau alta — 
o influență educativă, se subînțelege 
la ce nivel trebuie să se situeze con
vingerile sale materialist-științifice, 
cunoștințele de specialitate și de cul
tură generală. Acesta este princi
palul motiv pentru care, cu doi ani 
in urmă, in liceele pedagogice și sa
nitare s-a introdus un nou obiect, 
educație materialist-științifică și 
umanist-revoluționară. Studiată în 
același an cu filozofia — în clasa a 
XII-a —, disciplina își propune în 
mod explicit să formeze convingeri 
materialiste, ateiste, să combată re
ligiozitatea, fenomenul sectant, mis
ticismul, reminiscențele unor atitu
dini retrograde, să le înarmeze pe 
viitoarele cadre didactice și sanitare 
— educatori în cel măi concret în
țeles al termenului, in primul caz ; 
practicanți ai unei profesiuni apro
piate de momentele de cumpănă ale 
ființei umane, în cel de-al doilea — 
cu mijloace eficiente de a face edu-

cație. Tocmai de aceea disciplina a 
fost introdusă — deocamdată — la 
cele două tipuri de licee, absolvenții 
lor fiind, la o vîrstă fragedă, educa
tori. Și nu orice fel de educatori 
— ci educatori comuniști. Disci
plina, al cărei manual a fost editat 
in 1987, nu este doar un „supliment" 
.la orele de filozofie, cu care se află 
desigur intr-un raport de strînsă 
vecinătate ; ea urmărește, pe lingă 
explicitarea succintă a religiei ca fe
nomen social complex, raporturile 
dintre filozofie, morală, cultură și 
religie, prezentarea fenomenului re
ligios in lumea contemporană, poziția 
P.C.R. și a statului nostru față de 
fenomenul religios și metode ale 
educației materialist-științifice și 
umanist-revoluționare, revoluția teh- 
nico-științifică și implicațiile ei asu
pra formării concepției materialist- 
științifice. Sînt, intr-o altă ordine, 
capitolele manualului (autori : cont, 
univ. dr. Georgeta Florea, coordona
tor ; prof. Argentina Isopescu, 
Gheorghe Macovei, Adrian Miarica, ■ 
Lia Pop) o carte densă, bine struc
turată, cu informația, în 
convingător sistematizată.

Din putina experiență • 
acestei discipline, la licee 
se știe, nivelul general al 
este ridicat, ca, de altfel, și spiritul 
de emulație din cadrul fiecărui co
lectiv. s-au observat, pe lingă recep
tivitatea deosebită din partea elevi
lor, și unele dificultăți. Tocmai în 
acest sens, factorii de răspundere 
din Ministerul Educației și învăță- 
mîntului. Direcția științe sociale, ac
tivități educative și sportive au or
ganizat utile schimburi de experiență 
cu profesorii de la liceele pedago
gice și sanitare din tară. La ultimul 
dintre ele, desfășurat la Liceul peda
gogic din Sibiu, unitate de învătă
mînt cu dotare foarte bună, expe
riențe metodice deosebite și rezul
tate pe măsură, participanții formu
lau câteva sugestii bine venite, refe
ritoare la îmbunătățirea manualului 
și a activității legate de predarea- 
invățarea disciplinei in discuție. Ast
fel, aprecia coordonatorul colectivu
lui de autori ai manualului. în anul 
școlar trecut, acesta a fost nu nu
mai pentru elevi, ci și pentru profe
sori un instrument. Originalitatea 
lecției este, fără îndoială, dovada de 
măiestrie a cadrului didactic ; ma
nualul — și nu e numai cazul aces
tuia — de educație materialist-știin
țifică nu a avut posibilitatea să dea 
mai multe exemple. Deși s-a voit 
,.cultural", de tinută. unele lecții sint. 
redactate mai sec, lăsind în sarcina 
profesorului să-și atragă elevii con- 
cretizînd, făcînd să prindă viață idei
le din manual. Pe de altă parte, Ia o 
viitoare ediție s-ar cuveni reliefate 
mai atent perspectivele axiologice 
din cadrul fiecărei lecții. De exem
plu, sublinia prof. univ. dr. Georgeta 
Florea. în prima, referitoare Ia 
modelul uman al omului nou, s-ar 
cuveni insistat mai mult pe ideea 
auioedificării, a responsabilității in
dividuale, pe lingă reliefarea efortu
rilor pe care societatea noastră le 
face pentru formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste. în a doua lecție 
(„Religia — fenomen social com
ptex"), datele de istoria filozofiei, 
chiar dacă minime, cunoscute de 
elevi de la orele de filozofie, ar tre
bui integrate cu mai multă putere de 
convingere, pentru formarea unei 
imagini critice a teoriilor — despre 
originea, esența, rolul social al religi-

general,

ei — mai cuprinzătoare. Principala 
lacună a capitolului „Cultură și reli
gie", de altfel bine sistematizat, cu 
idei clar și nuanțat exprimate, este 
că nu și-a permis o bază faptică mai 
largă — și, îndeosebi, exemplificări 
elocvente privind demonstrarea per
manenței culturii laice. E la fel de 
adevărat însă că elevul dobîndește 
destule informații în această privință 
de la celelalte obiecte de cultură 
umanistă ; profesorul de filozofie are 
posibilitatea, in cadrul acestei lecții, 
să realizeze o i ’ ’ "
acestora și n-ar 
să găsească in 
mai amănunțit, 
citeva repere pe ... _ „_
exemplificările. Desigur, sugestii s-ar 
mai putea formula; un profesor con
stata că unele noțiuni, deloc simple, 
cum ar fi „conștiința socială", apar, 
conform programei, la orele in dis
cuție înainte de a fi predate la filo
zofie. elevul nefiind deci familiari
zat cu ele. în altă ordine de idei, 
fiind un manual de cultură ateistă și 
care trebuie să formeze atitudini, ar 
fi utile citeva informații referitoare 
la geneza și conținutul textului bi
blic ; acestea nu trebuie să rămînă 
un mister pentru elevii care parcurg 
un manual de educație materialist- 
științifică.

Obiectul nou introdus in liceele 
pedagogice și sanitare este, fără în
doială, unul cu caracter interdisci- 
plinar — cu un evident caracter in- 
terdisciplinar, am spune. Pe lingă 
această particularitate, care necesită 
un serios efort de pregătire a fiecă
rei lecții din partea profesorului, 
pentru a le face cit mai atrăgătoare, 
premisa pe care el trebuie să o 
creeze la ora de curs constă, arăta 
prof. Gh. Macovei (Liceul „Gh. 
Lazăr" Sibiu). în motivația intrinse
că. în aceasta rezidă. în bună mă
sură, și succesul școlar la disciplina 
în cauză, profesorul evaluînd nu aiit 
cunoștințe, cit convingeri, interiori
zarea unor noțiuni, capacitatea de 
a-i convinge. în viitor, pe alții, oa
meni cu preocupări și nivel de pre
gătire diferite. Tehnicile didactice 
folosite prioritar se bazează, de 
aceea, pe problematizare, gindirea 
creatoare a profesorului avind un 
rol substantial. Ea se’ vede, de alt
fel. concretizată și în cabinetul de 
educație materialist-științifică. „in
strument" de lucru nu numai pen
tru profesorul (si ora) de profil. 
Asemenea oabinete există deja in 
unele scoli ; se impune insă reali
zarea de săli specializate în toate 
unitățile de învătămînt. cu materia
le ilustrative oferite de forurile de 
resort, dar si stimulind inițiativa 
personală. Adevărate modele sint 
cabinetele de la liceele pedagogic si 
sanitar din Sibiu. în ele se vizuali
zează caracterul interdisdplinar ăl 
obiectului. ilustrindu-se adecvat 
citeva dintre capitolele din manual, 
în cabinetul de la Liceul pedagogic, 
foarte utile ni s-au părut mapele 
metodice, in care viitoarele cadre . 
didactice găsesc modele de planuri 
de .lecții pentru grădiniță (procesul 
de .fotosinteză. de exemplu) și pen
tru diferite discipline predate în 
clasele I-IV (de la •aritmetică si is
torie la muzică). în felul acesta, 
profesorul poate dobindi necesarul 
caracter aplicat, căci valoarea cu
noștințelor 
verifică in 
profesiunii 
pregătește.

sinteză superioară a 
fi rău ca el însuși 
manual, punctate 
citeva coordonate, 

care să-și axeze

predării 
în care, 
elevilor

numeroase alte acțiuni organizatori
ce și politico-educative, urmind să 
impulsioneze, in continuare, activi
tatea consiliului popular municipal, 
a deputatilor. amplificând rezul
tatele de pină acum. Oricum, 
proba cea mai concludentă a efi
cienței măsurilor luate o consti
tuie îndeplinirea indicatorilor de 
plan în profil teritorial. Din acest 
punct de vedere, bilanțul pe nouă 
luni cuprinde realizarea planului la 
producția netă industrială în1 pro
porție de 110 la sută, la livrări de 
mărfuri către fondul pieței — de 
118 la sută, la prestări de servicii — 
de 105 la sută, la. apartamente date 
în folosință — de 114 la sută. Cu 
toate că, in ansamblu, 
sint pozitive, ne revine 
ne ocupăm cu mai multă perseve
rență și răspundere de realizarea 
planului de export, a planului de 
investiții, de asigurarea livrărilor de 
produse agroalimentare la fondul de 
stat — unde rezultatele de pină 
acum nu sint la nivelul cerințelor. 
Totodată, 
spiritul 
tovarășul 
ședința 
al C.C.
a.c., în 
gului 
acordăm o importanță sporită parti
cipării conștiente, angajante a cetă
țenilor la rezolvarea problemelor de 
interes major, cum sînt cele privind 
autoconducerea si autoaprovizio- 
narea.

Perfecționarea activității deputa
tilor constituie una din îndatoririle 
fundamentale ale consiliului nostru 
popular și sintem hotărîți să-i acor
dăm, in continuare, întreaga atenție, 
de aceasta depinzind buna funcțio
nare a mecanismului depaocrației 
noastre muncitorești-revoluționare, 
singurul în măsură să asigure întă
rirea continuă a legăturii organelor 
locale ale puterii de stat cu masele 
de cetățeni, angajarea și participarea 
responsabilă a acestora la înfăptui
rea mărețelor programe de dezvol
tare a fiecărei localități, a întregii 
țări".

rezultatele 
sarcina să

conștienți că, in 
formulate de 
Ceaușescu la 
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sintem
cerințelor 

Nicolae 
Comitetului
al P.C.R. 
munca deputaților, a între- 
consiliu popular trebuie să

la aceasta din urmă, 
faptul că a- 
materialist- 

pe o 
uma-

o for-

la obiectul în discuție se 
primul rind in practica 
pentru care elevul se
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de a dialoga cu 
noi idei și pro- 
sprijinul oame- 

sarcinilor ce

arie tematică foarte 
reflectă în fapt mul-

în înfăptuirea
circumscripției. Pentru a asi- 

o formă permanentă de dialog 
deputați și cetățeni in localul 

desfășoară, de regulă, ac- Construcții frumoase, moderne in municipiul Bacău
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publicat în „Scînteia" nr. 
27 iulie 1988, sub titlul

Articolul 
14 288 din 
„Carențe persistente în recuperarea 
ambalajelor de sticlă", semnala une
le greutăți cu care se confruntă ce
tățenii din sectorul 6 al Capitalei, în 
unitățile comerciale, la preluarea 
ambalajelor recuperabile (refuzul 
colectării unor categorii de sticle și 
borcane, atitudinea lipsită de solici
tudine a unor lucrători comerciali 
etc.), justificările aduse de unii șefi 
de unitate la refuzul de a prelua di
ferite ambalaje (în mod deosebit 
greutățile întimninate din partea 
I.C.R.A. București) etc.

în răspunsul trimis redacției de 
I.C.L. Alimentara 6 sînt recunoscu
te dificultățile întîmpinate de cetă
țeni, dar se Încearcă a le justifica 
prin greutățile apărute cu ocazia 
predării către I.C.R.A. București a 
ambalajului de sticlă preluat de la 
populație, în sensul că aceasta nu 
preia toate tipurile de sticle și bor
cane, condiționind ridicarea ambala
jelor în funcție de solicitările furni
zorilor de produse pe categorii de 
sticle șl borcane (mărimi ori culori 
— n.n.), nu ridică ambalajele atunci 
cînd efectuează aprovizionarea uni
tăților cu mărfuri, nu preia în mod 
ritmic ambalajul de sticlă, precum și 
alte tipuri de ambalaje cum ar fi 
sacii de iută, cofrajele de ouă etc. 
După ce se prezintă o informare a- 
supra rezultatelor bune obținute in 
sector pe linia recuperării ambala
jelor, in răspunsul dat sint precizate 
măsurile luate impotriva mai multor 
șefi de unități (vizați în articol) și 
lucrători comerciali care s-au făcut 
vinovați de refuzul preluării amba
lajului de sticlă de la populație și 
de lipsa de 
părători.

Totodată, 
conducerea

solicitudine față de cum-

se precizează în răspuns, 
întreprinderii a adoptat

să ducă Ia impulsiona-măsuri care
rea activității de preluare a amba
lajelor de la populație și înlătura
rea greutăților pe care le întimpină 
în relațiile cu întreprinderea benefi
ciară — șl anume : intensificarea 
controlului aparatului comercial asu
pra modului de rezolvare a sesizări
lor din jurnalul cumpărătorului, pu- 
nind accent pe cele referitoare la

constatate, stabilindu-se răspunderi 
nominalizate care, să contribuie la 
îmbunătățirea activității de preluare 
de la populație a ambalajului de 
sticlă.

Pînă aici toate bune și la locul lor. 
Dar iată ca, numai la puține zile de 
la primirea răspunsului din partea 
I.C.L. Alimentara 6, alte scrisori și 
telefoane informează redacția că se

motiv invocat de unii gestionari — 
se spune într-o scrisoare primită de 
la corespondentul nostru voluntar 
Luca Stanciu — se dovedește a fi 
fără temei deoarece, in timp ce unii 
duc lipsă de ambalaje pentru recu
perare, altora le prisosesc, ocupin- 
du-le spațiile de care dispun". Pen
tru a ne convinge de acest lucru ne 
invită să vedem unitatea cu autoser-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

CONTROLUL S-A DORIT UTIL,
DAR PRACTICA A RAMAS ACEEAȘI

preluarea ambalajului de sticlă ; in
struirea gestionarilor asupra obliga
tivității consemnării în scris, pe a- 
vizele de expediție a mărfurilor, a 
tuturor refuzurilor de preluare a am
balajelor de către delegații I.C.R.A., 
precum și comunicarea acestora 
biroul 
sens ; 
sticlă 
grafic 
acord 
incit să se evite formarea de stocuri 
prea mari in unități, analizarea pe
riodică (decadal) a modului de reali
zare a planului și a stocurilor exis
tente etc. In finalul răspunsului se 
arată că, în cadrul adunărilor ge
nerale, organizațiile de partid vor 
prezenta spre dezbatere aspectele

la 
comercial cu atribuții in acest 
inventarierea ambalajului de 

din unități și stabilirea unui 
zilnic de ridicare, de comun 
cu I.C.R.A. București, astfel

mentine atitudinea de șicană a unor 
gestionari față de cetățenii care aduc 
sticle și borcane la unitățile comer
ciale. Dacă apreciem lucrurile după 
afișele apărute în mai multe unități 
din sector : „Nu primim sticle de 1/1 
gușate, 3/4 spumos și șampanie", 
„Lipsă ambalaje" etc., rezultă limpe
de că măsurile adoptate de I.C.L. 
Alimentara 6 nu au generat rezulta
te concludente. Asta dovedește cit 
de „ferme" au fost aceste măsuri si 
cit de „riguros" a fost controlul efec
tuat în unitățile comerciale din 
sector.

Dan, după cum ne-am putut da 
seama, situația nu este singulară. In 
legătură cu asemenea deficiențe 
primit scrisori și din alte colțuri 
Capitalei. „Lipsa ambalajului

am 
ale 
ca

vire din Calea Moșilor nr. 25. sec
tor 2, unde sute de navete din lemn 
și plastic, mii de saci din iută și zeci 
de boxpaleți zac stivuiți in depozi
tele unității și pe trotuare, așteptind 
să fie ridicați de mai multă vreme.

Dind curs invitației făcute, ne-am 
deplasat la unitatea amintită, con- 
statind că intr-adevăr așa stau lu
crurile. Șefa de unitate. Paula Dinu, 
a ținut să ne prezinte toate încăpe
rile in care erau depozitate cu grijă 
toate ambalajele, făcîndu-ne un 
scurt inventar : 20 boxpaleți plini cu 
4 500 sticle și 87 goi. peste 4 500 saci 
iută (primise de la furnizori in me
die cite 300 saci pe lună), 300 lăzi 
goale pentru paste făinoase, 200 lăzi 
pentru săpun (neridicate de aproxi
mativ 2 ani !), peste 600 lăzi goale

pentru borcane (tip gemuri) și altele 
pline cu borcane recuperate etc. Pre
cizăm că. la data verificării, valoarea 
ambalajelor neridicate însuma peste 
600 000 lei. Din acteie prezen
tate rezultă că planul de recu
perare a ambalajului de sticlă de 
la populație a fost depășit lună de 
lună, fără restricții, că acesta este 
depozitat cu grijă, dar... nu poate fi 
valorificat corespunzător din cauza 
delegaților I.C.R.A. care condițio
nează preluarea lui. Ba că sticlele nu 
gint la culoarea și mărimea prefe
rată. ba că nu sint in navete de 
plastic, ba că... sacii nu sint scutu
rați, sint murdari sau rupțl, ba... 
„După cum vedeți — ține să adauge 
șefa de unitate — motivele invocate 
de delegați nu urmăresc altceva de- 
cît să ne îngreuneze munca. Pentru 
a vă convinge de .Receptivitatea" 
de care dă dovadă I.C.R.A., vă sem
nalăm și un alt aspect. La inventa
rul recent, am solicitat expres să 
ne ajute prin ridicarea ambalajelor. 
Dar am rămas cu promisiunile și cu 
întreg ambalajul pe care a trebuit 
să-l numărăm din nou".

O situație similară am întîlnit-o 
și la unitatea de legume-fructe nr. 
242 de alături. Spre deosebire de 
prima, aici, întregul ambalaj gol în 
valoare de peste 57 000 lei se afla 
stivuit in dezordine, la un loc cu cel 
plin, peste mărfuri depreciate. Mare 
parte din el era distrus și aruncat 
intr-o magazie improvizată. Corne
lia Petre, șefa de unitate, a ținut să 
ne informeze că și ea se confruntă 
cu greutăți Ia preluarea ambalajelor. 
■Despre dezordinea existentă n-a su
flat însă un cuvint.

în rezolvarea acestei situații po
sibilități — Si atribuții, de altfel — 
revin Direcției generale comerciale a 
Capitalei.

Dumltru MANOLE

MEREU DE LA CAPAT. S-a năs
cut la Brăila, a copilărit in Bistxita- 
Năsăud. a terminat medicina la Iași, 
s-a căsătorit in Argeș, unde de două
zeci și doi de ani își face cu dăruire 
meseria. Fiu de ceferist, biografia 
doctorului Chefani, medic pediatru 
in orașul Curtea de Argeș, e o lungă 
călătorie. Un drum care poate fi 
urmărit cu indicatorul pe hartă. Dar 
ceea ce e mai important, ceea ce e 
cu adevărat spectaculos este faptul 
că poate fi urmărit intersectîndu-se 
cu al altora. O cale deschisă spre 
oameni — așa s-ar putea rezuma, in 
citeva 
fani.

Are 
Cursul 
astăzi___ __ ... _________  ... ...
grijește cu răbdare, cu căldură, cu 
dragoste paterna.

Doctorul Alexandru Chefani în
cearcă să ne convingă că ar fi ne
drept să scriem despre el. că are 
colegi minunați, oameni cu mai mul
tă experiență, cu autentică vocație. 
Existenta lui — ne explică — e una 
obișnuită : faptele lui. așijderea.

Ce se poate spune despre un me
dic pediatru de circă, unul intre muiți 
alții, cu bucuriile și necazurile lui 2 
Că a .salvat și salvează vieți ome
nești — cite ? Cine stă să le conta
bilizeze ? Că a vegheat și veghează, 
cu migală, cu dăruire, la sănătatea 
atîtora ? Că, înaintea sau după orele 
de cabinet, face lungi drumuri pe 
teren, vizitindu-și micii pacienți ? Că, 
străbătind orașul, se simte, citeoda- 
tă. și el. un fel de constructor 1 Co
munistul Alexandru Chefani e con
vins că isi. face datoria, că are șansa 
unei nobile îndeletniciri și nimic 
mai mult.

Unii s-ar aștepta, poate, la lucruri 
senzaționale, și noi le povestim des
pre un semen al lor, despre un om 
obișnuit, despre un om de omenie, 
despre ei înșiși. Ar urmări, poate, 
cu mai mult interes un drum plin de 
peripeții, plin de obstacole, și noi le 
povestim despre drumul acestpi me
dic, in miez de noapte, răspunzind 
cite unui apel care cere prezența sa 
neintirziată.

Iubește copiii. Cine nu iubește co
piii ? Veghează la sănătatea lor. La 
Circumscripția sanitară nr. 1. unde 
lucrează, a construit, ajutat de co
legi, după o concepție proprie, o in
stalație de încălzire cu cărbuni. 
De cind a fost pusă în func
țiune s-au realizat importante eco
nomii și un plus considerabil de cu
rățenie. Astfel că in Circumscripția 
sanitară nr. 1 din Curtea de Argeș e 
cald și bine. A realizat, ajutat 
colegi, o stație de amplificare, 
programe de educație sanitară 
sprijinul mamei și al copiilor ; a I 
tins o nouă si eficientă punte 
comunicare intre el și semenii săi.

Doctorul Chefani nu e greu de gă
sit in oraș. Oprești pe oricine pe stra
dă — copil sau adult — și te îndru
mă spre el. Aceasta e mărea, adevă-

rata lui satisfacție. Atit timp cit oa
menii te recunosc, te stimează, poți, 
fără teamă, să te uiți in oglindă, la 
tine, să te recunoști. Poți, cu puteri 
sporite, să o iei de la capăt, în fie
care dimineață. Dragostea de oa
meni e singura „cheie" in care mi
tul lui Sisif poate fi „citit" optimist; 
un urcuș nesfirșit, pentru că mereu 
o iei de ,1a capăt, cu îndoită dragos
te. Numai astfel se poate împlini 
năzuința supremă, cuprinsă în, jură- 
mîntul lui Hipocrate : „cinstit fiind 
pentru totdeauna de oameni"...

cuvinte, viața doctorului Che-
doi băieți mari, a avut in de- 

anilor mii șl mii și are și 
sute de copii, pe care ii in-

de 
cu 
în 

în
de

O GRĂDINIȚA E O UZINA MAI 
MICA SAU O CASA MAI VESELA. 
Aceasta e încredințarea lui Marin 
Dorin Răducu — absolvent, în anul 
care va urma, al grădiniței între
prinderii „Electroargeș" din orașul 
Curtea de Argeș. Dar nu numai a 
lui. Copiii cuminți de aici — pen
tru că, întrebați, nu uită nici unul 
să se caracterizeze drept un copil 
cuminte, dmdu-ne nouă, care n-am 
mai văzut de multă vreme atiția 
copii cuminți la un loc, reale emoții 
— ne-au învățat, in răstimpul pe 
care l-am petrecut împreună, o mul
țime de lucruri. Nu numai că lucrul 
cel mai minunat din lume — in afa
ra acuarelelor, oare nu se compară 
cu nimic, după cum tot ei ne încre
dințează — sint copiii, nti numai că 
privindu-1 privești în ochi viitorul, 
ci și adevărul că cele mai frumoase 
flori ale pămintului sint copiii.

Citeva ore Înainte de întilnlrea 
cu ei vizitaserăm întreprinderea pa- 
tronatoare, „Electroargeș", locul de 
muncă al părinților lo.r. Am aflat 
lucruri interesante acolo. Dar n-am 
fi cunoscut deplin întreprinderea 
dacă nu ne-ar fi repovestita, cu 
cuvintele lor, viitorii ei muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri — copiii. 
Au vizitat-o de multe ori, în mod 
organizat, prezentând, cu diverse 
ocazii, programe artistice pentru 
oamenii muncii, au vizitat-o dezorga
nizat, însoțindu-și părinții.

Dacă pentru unii grădinița e o 
„întreprindere mai mică", pentru 
alții întreprinderea e o „uzină mai 
mare", unde — cum ne relatează 
Ana ■ Maria Bolovan („5 ani și ce 
mai contează acolo citeva luni") — 
„oamenii mari învață meserii". 
„Unii chiar desenează tot timpul 
(cei - de la design, n.n.), ce ziceți 
de el

Directoarea grădiniței, educatoarea 
Maricica Tomescu, ne prezintă sălile 
de grupă, dotate cu mobilier modem, 
multifuncțional, sala de sport, bucă
tăria, sălile de mese, cabinetul me
dical. Toate demonstrează preocu
parea celor de aici, grija lor con
stantă față de copii. îi cresc și îi 
educă, in această familie numeroasă, 
cu sentimentul că — așa cum măr
turisea Filofteia Chifor, educatoare 
la una dintre grupele mari — desă- 
virsesc. propria lor existentă, o 
amplifică.

Leila MUNTEAN'!!
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Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscâlescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi. pe conducătorii delegațiilor 
participante la lucrările celei de-a 
XVI-a Consfătuiri a miniștrilor in- 
vâțămintului superior din țâri socia
liste. care s-au desfășurat la Bucu
rești.

tn timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare dintre România și ță
rile participante, apreciindu-se că, 
in spiritul înțelegerilor convenite la 
cel mai Înalt nivel, există largi po
sibilități pentru dezvoltarea si diver
sificarea in continuare a conlucrării 
dintre ele, pe diverse planuri, inclu
siv în domeniul modernizării invâ- 
tămintului. în acest context a fost 
relevată insemnătatea consfătuirii 
organizate la București, care a prile
juit un larg și util schimb de expe

Consfătuirea miniștrilor 
din țări

In zilele de 18—20 octombrie a 
avut loc la București cea de-a 
XVI-a Consfătuire a miniștrilor in- 
vățămmtului superior din țări socia
liste. Au participat delegații din : 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. D. Coreeană, Republica Cuba. 
R. D. Germană, R. D. P. Laos, R. P. 
Mongolă. R. P. Polonă. Republica 
Socialistă România, U.R.S.S., R. P. 
Ungară, R. S. Vietnam. De aseme
nea, au luat parte, cu statut de ob
servator. reprezentanți din Republi
ca Afganistan. R. P. D. Etiopia, R. P. 
Mozambic. Republica Nicaragua, 
R. D. P. Yemen.

In cadrul consfătuirii s-a realizat 
un larg și util schimb de informații 
cu privire la dezvoltarea și moder
nizarea invățămintului superior in 
perspectiva anilor "90. căile perfec
ționării activității de educație comu
nistă a studenților, participarea in
stituțiilor de invățămint superior la 
realizarea sarcinilor ce decurg din 
Programul complex de cooperare 
tehnico-științifică a țărilor C.A.E.R. 
pină în anul 2000.

Participanțti la consfătuire au evi
dențiat strînsa interdependență în-

Manifestări dedicate Zilei Armatei

Apropierea Zilei Armatei Republi
cii Socialiste România prilejuiește 
desfășurarea unor ample și variate 
manifestări politico-educative si cul- 
tural-artistice.

în cadrul acestora se dă glas celor 
mai calde sentimente de dragoste, 
stimă și nemărginită recunoștință pe 
care ostașii țării le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. genialul 
ctitor al României socialiste moderne. 
Erou intre eroii neamului românesc, 
ilustrul fondator al doctrinei militare 
naționale privind apărarea patriei de 
către întregul popor.

Sînt exprimate. de asemenea, 
gindurile de aleasă prețuire si 
profund respect pentru neobosita 
activitate desfășurată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și 
savant de renume mondial, care are 
o contribuție remarcabilă la înfăp
tuirea grandioaselor programe de 
dezvoltare a patriei, la înflorirea In- 
vățămintului. științei și culturii ro
mânești.

în cuprinsul activităților sint evo
cate lupta neîntreruptă a poporului 
nostru pentru libertate, independentă, 
pentru împlinirea năzuinței de 
veacuri a tuturor românilor de a 
avea un stat unitar, importanta isto
rică a Marii Uniri — eveniment me
morabil înfăptuit tn urmă cu șapte 
decenii —. revoluția de eliberare so
cială și națională, organizată și con
dusă de Partidul Comunist Român, 
realizările obținute de oamenii mun
cii in făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în comandamente, instituții milita
re de invățămint. la casele armatei și 
în unități se organizează sesiuni de

tv
20.00 Telejurnal
20.25 România la T.I.B. * *88  (color)

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 : (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18 ; (sala 
Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica ..George Enescu* 
(15 68 75. sala Studio) : Recital de pian 
Dana Nigrim. (Bach, Chopin, Rah- 
maninov) — 17 ; (Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor ; Cristian 
Mandeal. Solistă : Pavlina Dokovska 
(R. P. Bulgaria) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Povesti
rile. lui Hoffmann — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută (amlnat din 8 octombrie) — 
18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul „Noțtara* (59 31 03,. sala 
Magheru) : într-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : Dansul morții — 18,30
• Teatrul Ciulești (1172 34. sala 
Majestic) : Cum s-a făcut de-a ră
mas Catinca fată bătrină — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, sala Savoy) : Mi se pare că 
mă-nsor — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Concert de mu
zică populară — 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Turandot — 9; Muzicanții veseli — 18
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10; 15: (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Amnarul 
fermecat — 15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19
• Studioul de teatru T.A.T.C. 
(15 72 59) : Nu sînt Turnul Eiffel — 18
• Teatru! evreiesc de stat (20 39 70. 
la sala Teatrului de comedie) : Cum 
se cuceresc femeile — 18

® Export, calitate, eficiență
20,45 Zidiri pentru istorie (color)

• Noile cetăți — reportaj
21,00 Cadran mondial (color). România 

socialistă — contribuții inestima

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 18)
— 9: 11; 13, GLORIA (47 46 75) — 9;
11- 13, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11: 13
• Tn fiecare zi mi-e dor de tine : 
LUMINA — 15,15; 17,30; 19,45
• Răzbunarea haiducilor : GLORIA
— 15; 17; 19
Q Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
FEROVIAR — 15; 17; 19, la grădină
— 19
• Nelu : GIULEȘTI (77 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 53 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)
• Transport secret : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20
• Dragonul alb : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13: 15: 17; 19 .
• Singuraticul ghinionist : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Misiune specială ; GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Intercepția : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Frații Karamazov : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 19
• Ultima tntîlnire : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17: 19
• Vraciul : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.45: 11,15; 14; 16,45: 19.30
• Gheața verde : FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20 

riență fn vederea perfecționării ac
tivității instituțiilor din invățămintul 
superior in domeniul instruirii și e- 
ducației. al cercetării științifice, a 
contribuției acesteia la îndeplinirea 
obiectivelor specifice Program ulm 
complex de cooperare tehnieo-știin- 
țifică a țărilor membre C A.E.R. pină 
in anul 2000.

Tn numele participanților la con
sfătuire, Hans-Joachim Bohme, mi
nistrul invățămintului superior și 
profesional, din R. D. Germană, a 
adresat calde mulțumiri pentru con
dițiile create in vederea bunei des
fășurări a acestei reuniuni de la 
București, pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat in timpul șederii 
in România.

La primire a luat parte Ion Teo- 
reanu, ministrul educației si invăță- 
mintului.

învălăniînliilui superior

tre pregătirea cadrelor, cu Înaltă ca
lificare și dezvoltarea social-econo- 
mică a fiecărei țări. S-a subliniat 
importanta deosebită a ridicării con
tinue a nivelului cultural-știtnțific al 
viitorilor absolvenți, a formării lor 
atit ca buni specialiști, cit și ca oa
meni cu un larg orizont politic și 
ideologic, capabili să participe activ 
la realizarea idealurilor socialismului 
și comunismului, la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economică șl 
socială a partidelor comuniste și 
muncitorești din țările respective.

Consfătuirea a arătat că invățămin
tul superior din țările socialiste dis
pune de largi posibilități de coope
rare in pregătirea cadrelor, in dome
niul cercetării științifice și în reali
zarea unui climat de înțelegere și 
prietenie intre popoare, de securita
te și pace. ■

în cadrul consfătuirii a fost expri
mată voința participanților de a pro
mova. in continuare, schimbul de 
păreri și ds experiență, care să con
tribuie la mai buna cunoaștere re
ciprocă. la dezvoltarea in ■ continuare 
a relațiilor de colaborare in dome
niul invățămintului superior.

comunicări, simpozioane, vizite la 
monumente și locuri istorice legate 
de lupta poporului român pentru 
realizarea unității și independenței 
României, manifestări literar-artisti- 
ce. expoziții tematice de carte, de 
pictură, grafică și filatelie, gale de 
filme, activități la muzeele marilor 
unități și unităților.

Manifestările politico-educative des
fășurate scot în evidentă importanța 
și semnificația deosebită a Tezelor 
din aprilie. în același timp este afir
mată hotărîrea oștirii de a face totul 
pentru a intimpina ?iua Armatei cu 
rezultate de prestigiu în toate do
meniile de activitate.

La Biblioteca Centrală a Ministe
rului Apărării Naționale s-a deschis 
expoziția de carte intitulată ..Armata 
— înaltă școală de educație patrio
tică și revoluționară a tinerei ge
nerații".

. Un loc central este destinat 
in expoziție operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și lucrărilor care 
școt in evidentă rolul determinant al 
gindirii și acțiunii revoluționare ale 
secretarului general al partidului in 
elaborarea si înfăpttiireâ întregii 
noastre politici interne și externe, a 
strategiei profund științifice privind 
dezvoltarea armonioasă. econOtnico- 
sOcială a României, îndeplinirea is
toricelor hotăriri ale Congresului al 
XTII-Iea si Conferinței Naționale âle 
partidului și. pe această bază. întă
rirea capacității de apărare a pa
triei.,

în unități subordonate Comanda
mentului artileriei a avut loc re
citalul de versuri „Omagiu coman
dantului suprem" susținut de artiști 
amatori laureați ai Festivalului na
tional ..Cîntarea României".

bile la edificarea unei Iurtii a pă
cii $i colaborării •

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științi'fică

21,35 Piese corale clasice (color). în 
interpretarea corului „Madrigal*  
al conservatorului „Ciprlan Po- 
rumbescu*  din București. Dirijor : 
Marin Constantin

21,50 Telejurnal *
22,00 închiderea programului

• Locuri tn inimă : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Călăuza. pană albă : PARC
HOTEL (17 08 57) — 19

teatre

TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI - 1988

Industria aeronautică românească 
pe drumul înaltei competitivități

La actuala ediție a T.I.B. ’88, 
de o atenție deosebită se bucură 
standul întreprinderii de comerț 
exterior Centrul Național Aero
nautic (I.C.E. — C.N.A.). Aici sint 
expuse produse ale industriei aero
nautice românești realizate in ca
drul întreprinderilor de profil din 
Centrala industriei aeronautice ro
mânești. Pe platforma in aer liber 
din incinta expoziției sînt expuse: 
elicopterul IAR 330 „Puma", fabri
cat în licență la întreprinderea de 
construcții aeronautice Brașov — 
Ghimbav, precum și planorul IȘ-32. 
în interiorul pavilionului central, 
intr-un stand aparte sint prezenta
te o gamă largă de componente de 
avioane și motoare fabricate în 
țara noastră, un număr însemnat 
de machete pentru întreaga gamă a 
produselor de aviație executate în 
România.

— Așa cum ne preciza Inginerul 
Dumitru Stănescu. directorul între
prinderii de comerț exterior Cen
trul Național Aeronautic, dintre 
exponate se remarcă ca noutăți 
tehnologice de vîrf motoarele R.U.- 
19 A 300, fabricate în cooperare cu 
Uniunea Sovietică, și destinate avi
oanelor pentru pasageri, motorul cu 
post-combustie ..Viper", executat

OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
TERESA REAL DIAZ. directoarea 

pavilionului Republicii Cuba: „Țara 
noastră are o participare tradițio
nală la Tirgul internațional Bucu
rești. Practic, an de an am parti
cipat la această manifestare comer
cială internațională de prestigiu. 
Anul acesta pavilionul Cubei 
are o suprafață de 148 mp și cu
prinde o gamă variată de produse. 
Expun șapte întreprinderi de co
merț exterior specializate in desfa
cerea produselor industriei alimen
tare. a fructelor, tutunului, cărților, 
zahărului, minereurilor de nichel și 
electronicii. Ca o noutate, prezen
tăm în premieră la București acce
sorii, echipamente și calculatoare 
electronice ale firmei «Cubaelectro- 
nica». Colaborarea și cooperarea 
între, țările noastre prietene au o 
îndelungată tradiție. Astfel. Cuba 
cumpără o serie de utilaje de trans
port.. mașini, mașini-uneîte. trac
toare. autovehicule, utilaj petrolier, 
utilaj pentru industria cimentului 
din România. La rîndul nostru, li
vrăm în România minereu de 
nichel și zahăr. Participarea la ac
tuala ediție a T.I.B. urmărește 
stringerea relațiilor comerciale din
tre țările noastre. Avem asigurări 
din partea unui număr sporit de 
întreprinderi de comerț exterior 
din România că vor participa la 
Tîrgul internațional de la Havana, 
din acest an, unde vor expune țări 
șl firme din America Latină șl din 
Europa. Personal, am revenit la 
București după op.t ani. M-a im
presionat oreatnizarea tîrgului. Am 
avut ocazia să mă conving din nou 
de ospitalitatea poporului român".

MOHAMED ABDURAHMAN EL 
GADHI, directorul pavilionului 
Marii Jamahirii Arabe Libiene 
Populare Socialiste : „Am partici
pat la numeroase ediții ale Tîrgu
lui internațional București. Aceas
ta vine să demonstreze bunele re
lații stabilite intre țările noastre.

DUPĂ FRUMOASA VICTORIE A FOTBALIȘTILOR ROMÂNI

Viitoarele partide — abordate cu aceeași seriozitate
Golurile înscrise de Mateut si Că- 

rtiătaru (2) au fixat scorul de 3—1 
in partida România—Bulgaria de la 
Sofia, cea dinții partidă pe care 
formația, noașttă reprezentativă a 
jucat-o in preliminariile campiona
tului mondial, ediția 1990. Mii de 
susținători români din tribunele 
stadionului Vasil Levski au aplaudat 
călduros reușita echipei naționale ; 
sportiv, publicul bulgar le-a desti
nat, de asemenea. aplauze prelungi!e 
jucătorilor români la încheierea me
ciului ; conducătorii federației bul
gare de fotbal au recunoscut jus
tețea rezultatului si meritele echipei 
României, felicitind pe omologii lor 
din F.R.F. și pe antrenori. Nu , în
cape îndoială că In rîndurile mili
oanelor de telespectatori si radio- 
asculță.tori din țară comportarea 
fotbaliștilor noștri si. desigur, scorul 
final al partidei au produs deplină 
satisfacție.

Dar să nu uităm — si să nu uite 
nici o clipă in special jucătorii noș
tri de frunte — că ne aflăm abia Ia 
început de drum. Tocmai pe acești 
jucători de frunte in primul rînd îi 
așteaptă din săptămina viitoare un 
șir de meciuri internaționale foarte 
dificile atit în cupele europene in- 
tercluburi. cit si De linia echipei 
naționale. S-a procedat foarte bine 
atunci cînd li s-au pus hotărit in 
fata antrenorilor si jucătorilor din 
lotul reprezentativ cerințe si respon
sabilități maxime, mai ales în sensul 
de a se alinia celor mai frumoase 
comportări olimpice ale snortivilor 
români la recentele J.O. 1988. Re
prezentanții noștri au înțeles această 
cerință de onoare si. după cum au 
putut constata amatorii de fotbal, 
jucătorii tricolori au acționat cu

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 octombrie, ora 20 — 24 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi relativ rece. îndeosebi tn prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil. cu innorâri temporare tn, regiu
nile sudice, unde, izolat, vă ploua 
slab. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. cu unele intensificări in regiu
nile estice din sector nordic la începu
tul Intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 și 6 
grade, izolat mat cobortte la începutul 
intervalului în depresiunile din cen
trul si nordul tării, dar mal ridicate 
la sfirșlt in sud. Maximele se vor situa 
între 10 și 18 grade, tn prima parte a 
intervalului, local, se va produce bru
mă. Dimineața șl seara, condiții de 
ceață. In București : Vremea va fi re
lativ rece. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări temporare, favorabil ploii 
slabe. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre un grad . și 5 grade, cele maxime 
tntre 12 șl 16 grade. Dimineața, con
diții de ceață. 

la întreprinderea „Turbomecanica" 
București, precum și motorul 
TURMO-IV C, fabricat, de aseme
nea. în licență la aceeași întreprin
dere bucureșteană. Și aceste două 
tipuri de motoare, ca de altfel și 
motorul R.U.19 A 300, au un ridi
cat grad de integrare.

Pe lingă aceste subansamble deo
sebit de complexe din punct de ve
dere tehnic, mai sint expuse nu
meroase repere, semifabricate tur
nate. forjate și matrițate. executate 
la întreprinderea metalurgică ro
mână de aviație București, și care 
intră in componenta avioanelor ro
mânești. De asemenea, sint expuse 
electromecanisme pentru sisteme și 
instalații de bord, echipamente 
electronice pentru sisteme și insta
lații de bord, aparate de bord, pa
lete pentru motoare, turborăcitoare 
și altele. O noutate pentru actuala 
ediție a T.I.B. o constituie expune
rea unui reper de bază — fagurele 
metalic — produs de înaltă tehnici
tate, executat în totalitate în Româ
nia din materiale românești și cu 
utilaje și instalații din tară.

România are o bogată tradiție în 
proiectarea și construcția de avioa
ne. în afară de. aceste produse, in
dustria românească de aviație fa

în pavilionul destinat țârii noa
stre, un pavilion de informa
re, sint expuse o multitudine de 
produse ale industriei alimentare, 
industriei chimice, industriei ușoa
re, bunuri de larg consum, produ
se ale pielăriei și covoarelor, 
obiecte manufacturizate tradiționa
le ș. a. Pentru mine personal, par
ticiparea la acest tirg, vizitarea pa
vilioanelor României socialiste au 
constituit o adevărată satisfacție in 
sensul că produsele executate de 
industria țării dv. sînt de înalt ni
vel tehnic și calitativ. în mod deo
sebit m-a impresionat pavilionul 
central, unde sînt concentrate in 
mod special realizările de vîrf ale 
economiei românești. în ce privește 
organizarea T.I.B. ’88. nu pot avea 
decit cuvinte de bine și .de mulțu
mire. Pină in prezent am stabilit 
numeroase contracte cu între
prinderi de comerț exterior din 
România. Relațiile noastre sînt 
bune în toate sectoarele, iar 
T.I.B. ’88 constituie prilejul Întă
ririi acestor relații".

LIES GASTLI, ambasadorul Tu
nisiei la București, prezent zilele 
acestea la pavilionul acestei țări, 
ne-a spus : „Participăm pentru 
prima dată la Tirgul internațional 
București, manifestare internațio
nală economică care se bucură de 
o largă participare. Prezența noas
tră aici reflectă bunele relații din
tre țările noastre, care în multe do
menii au poziții comune sau foarte 
apropiate. Volumul schimburilor 
comerciale între România și Tuni
sia s-a dublat în ultimii trei ani, 
dar există reale posibilități de a 
mări in continuare schimburile de 
mărfuri. Standul tunisian prezintă 
produse ale industriei textile, pro
duse cosmetice, obiecte tradiționale 
ș.a. Prezența noastră la T.I.B. ’88 
are drept scop cunoașterea mai 
exactă și directă. apropierea 
popoarelor noastre prietene. Trebu

toată ambiția de a-si pune in valoa
re calitățile, obținind in meciul 
România—Bulgaria această primă 
victorie din preliminariile campio
natului mondial. O reușită care se 
cere consolidată in toate .celelalte 
cinci partide ulterioare.

Ne-a făcut plăcere să observăm că 
jucătorii echipelor Dinamo Bucu
rești și Steaua, echipe ce conduc 
distanțat în clasament, s-au străduit 
din răsputeri să confirme la Sofia 
realizările din campionatul national, 
cit și rezultatele foarte bune din 
primul tur al cupelor europene in- 
tercluburi. S-a văzut că unele sco
ruri mari din campionat si din cu
pele europene, chiar pe terenuri 
străine, se justifică și se confirmă 
prin valoarea înaltă și prin pregă
tirea ce se asigură la cluburile 
Dinamo și Steaua. Drept exemplu in 
această privință il putem lua ce 
Cămătaru. veteran al actualei echipe 
reprezentative, astăzi cu 63 partide 
internaționale la activ, care la Sofia 
s-a prezentat la fel de bine pus la 
punct moral, fizic și tehnic ca in 
meciurile acestei ediții a campiona
tului intern sau pe terenul dificil 
din Lahti. Alt veteran. Silviu Lung, 
ne-a convins că este pe deplin ca
pabil să depășească momente critice

★ ★

OPINII DIN PRESA BULGARĂ
Ziarele apărute joi la Sofia publică 

numeroase comentarii in legătură cu 
meciul dintre selecționatele României 
Si Bulgariei, din cadrul prelimina
riilor' campionatului mondial de fot
bal.

Astfel, in ziarul „Rabotnicesko 
Delo", se arată, printre altele : „Fot
baliștii români au ciștigat absolut 
meritat, dovedindu-se un colectiv 
bine închegat și pregătit cu minuțio
zitate pentru actualele preliminarii 
ale campionatului mondial. După 
maniera de joc arătată miercuri sea
ra, nu va fi nici o surpriză dacă la 
sfîrșiul anului viitor primul loc in 
grupa I europeană va fi ocupat de 
echipa României. De altfel, miile de 
spectatori prezenți in tribunele sta
dionului -Vasil Levski- au răsplătit 
cu aplauze evoluția oaspeților, o 
echipă in care vedetele cunoscute 
s-au supus disciplinei tactice in fo
losul întregii formații".

Sub titlul „Start fals pentru noi, 
aplauze pentru oaspeți", comentato
rul de la „Narodna Mladej" scrie :

♦

Rezultate înregistrate tn meciuri 
pentru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal : Țara Galilor — 
Finlanda 2—2 (2—2) — golurile au 
fost marcate de Saunders (min. 4 — 
din lovitură de la 11 m). Lahtinen 
(min. 40. în propria poartă), respec
tiv Ukkonen (min. 8) și Paatelainen 

brică. după cum este știut, la în
treprinderea de avioane București, 
avionul de pasageri „ROMBAC 1- 
11“. aparat competitiv cu produsele 
similare executate de firme străine 
și a cărui machetă este expusă în 
stand. Toate produsele industriei 
de avioane sint creații ale ultimilor 
20 de ani. perioadă în care, din ini
țiativa secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în fața specialiștilor din industria 
aeronautică, ca o prioritate, s-a 
aflat revitalizarea acestei ramuri de 
vîrf a industriei românești. Esen
țial pentru muncitorii, tehnicienii 
șl specialiștii din acest domeniu 
este să conceapă și să realizeze pro
duse cu o înaltă tehnologie, cu per
formanțe ridicate de zbor, care să 
asigure înscrierea acestora in regu
lamentele internaționale — con
sum redus de combustibil, • redu
cerea zgomotului. economicita
te și siguranță totală in exploa
tare. Că in mare parte acest lucru 
s-a reușit, o demonstrează gradul 
înalt de tehnicitate atins de apara
tele de zbor românești, lucru ilus
trat și de numeroasele cereri pri
mite de Ia diferiți client) de peste 
hotare prezenți în aceste zile Ia 
T.I.B. ’88.

ie să spun că am vizitat pa
vilioanele românești. Poporul ro
mân merită felicitări pentru 
realizările sale deosebite. Nu poți 
fi decit mindru atunci cînd ești 
capabil să execuți produse care 
pot rivaliza cu oele mai apreciate 
realizări tehnice obținute pe plan 
mondial. Iar poporul român se 
poate mîndri cu acest lucru.

în prezent, numeroși specialiști 
din Tunisia participă la T.I.B. ’88 
tocmai in ideea de a discuta și 
perfecta contracte cu cit mai mul
te întreprinderi românești".

BURHAN TOPRAK, directorul 
pavilionului Turciei : ..Avem o 
prezentă constantă la Tirgul inter
national București. Aceasta ilus
trează de fapt dorința noastră de 
a dezvolta colaborarea și coope
rarea cu România. Țările noastre 
sint. din punct de vedere geogra
fic, apropiate, fapt ce ușurează 
schimburile de mărfuri dintre 
Turcia și România. Există o tradi
ție în cooțjerarea dintre țările 
noastre și am bucuria de a men
ționa și cu acest prilej realizarea 
in țara noastră a unor obiective 
industriale cu echipament și asis
tență tehnică românească. Dorim 
ca relațiile noastre să se desfă
șoare într-o deplină reciprocitate 
pentru a valorifica posibilitățile și 
resursele fiecărui partener în par
te. La pavilionul turcesc expun 
12 firme specializate in producția 
industriilor electrotehnice, ventila
toare, stații de climatizare, jante 
de autocamioane și automobile, 
textile, bunuri de larg consum. 
Multe dintre aceste firme au o 
participare tradițională la T.I.B. 
Vizttind pavilioanele țării dv„ 
mi-au atras în mod deosebit aten
ția calculatoarele personale, mobi
lierul. produse de uz gospodăresc, 
porțelanurile, articolele sportive".

Gheorqhe IONIȚA

și să apere cu, brio poarta formației 
reprezentative. Dincplo de presta
țiile foarte bune ale lui lovan. An- 
done. Belodedici și Mateut, se cuvine 
să subliniem comportarea deosebit 
de promițătoare a cvasidebutantilor 
— Sabău (6 meciuri) si Rotariu (3 
meciuri), cu o stare de spirit fără 
complexe, jucători plurifunctionali 
in formație, cu un aport Însemnat la 
reușita de la Sofia. în special Ion 
Ovidiu Sabău (20 ani) aduce De 
oartea sa de ioc în formație o va
loare ce se apropie de superclasa lui 
Gheorghe Hagi. fiind de pe acum 
un titular în linia de miiloc a tri
colorilor noștri. Dar. constatînd la 
fata locului starea de spirit a jucă
torilor. dorința lor de a promova cu 
echipa României în turneul final al 
C.M. 1990. avem convingerea că si 
acei care au jucat oarecum sub ni
velul inalt al calităților proprii, ca 
si acei care n-au iucat deloc în 
meciul de la Sofia vor răspunde ne 
măsura cerințelor pregătirii pentru 
întrecerile din fotbalul internațional 
si vor contribui substantial la ulte
rioare realizări, pe care echipa noas
tră reprezentativă are obligația mo
rală de a le înfăptui.

Valeriu MIR ONES CU

„N-aș dori să fac aprecieri catego
rice, dar trebuie să spun că fotba
liștii români au fost superiori for
mației bulgare. Selecționata României 
a etalat un fotbal modern și tehnic, 
in timp ce apărarea noastră a fost 
deseori prinsă pe picior greșit de 
atacurile rapide ale oaspeților".

„Echipa română a primit aplauze 
meritate de la publicul bulgar", no
tează, la rindul său, corespondentul 
sportiv al ziarului „Trud", adău
gind : „Oaspeții au venit la Sofia cu 
un renume bun, pe care l-au apărat 
cu brio. După succesele echipelor de 
club — formația Steaua București a 
cucerit in 1986 -Cupa campionilor eu
ropeni- — fotbalul românesc a de
monstrat și la nivelul echipei unio
nale că are un potențial bun, pre- 
zentind jucători tineri, de certă va
loare, cum sint Hagi. Mateuț, Sa
bău, Belodedici, Lăcătuș și Vaișco- 
vici. Și iată că in meciul de debut 
pentru campionatul mondial din 1990 
și-a arătat clasa, luind un avans 
important și sub aspect psihologic".

★

(min. 44): R.F. Germania — Olanda 
0—0 ; Scoția — Iugoslavia 1—1 (1—1) 
— golurile au fost înscrise de John
ston (min. 17), respectiv Katanec 
(min. 36) : Anglia — Suediia 0—0 ; 
Belgia — Elveția 1—0 (1—0) — uni
cul gol al partidei a fost marcat de 
Vervoort (min. 30).

CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA COMITETULUI MINIȘTRILOR 
AFACERILOR EXTERNE Al STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
în zilele de 28 

1988. Ia Budapesta 
dința Comitetului

și 29 octombrie 
va avea loc șe- 

miniștrilor a-

Cronica zilei
în perioada 11—20 octombrie 1988, 

o delegație a Consiliului Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare din R. P. Chineză, condusă 
de tovarășul Zhou Peijuan. vicepre
ședinte, a efectuat o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Delegația a avut convorbiri la 
Consiliul Național al F.D.U.S.. la 
Marea Adunare Națională, la Acade
mia Republicii Socialiste România si 
a vizitat unități economice si social- 
culturale din Capitală, precum și din 
județele Timiș și Argeș, unde s-a în- 
tilnit cu reprezentanți ai organelor 
locale ale F.D.U.S.

Delegația a fost primită de tova
rășul Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor care au 
avut loc, s-a exprimat satisfacția 
pentru bunele relații de prietenie și 
colaborare existente intre Frontul 
Democrației și Unității Socialiste 
din România și Conferința Consulta
tivă Politică Populară din R. P. Chi
neză/ între cele două țări și po
poare. S-a dat expresie dorinței re
ciproce de întărire pe mai departe a 
conlucrării pe multiple planuri între 
organismele politioe .din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză. în spiritul rapor
turilor de strînsă colaborare existen
te între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, al înțe
legerilor convenite la nivel inalt.

Joi seara, delegația a părăsit 
Bucureștiul indreptîndu-se spre pa
trie.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, joi, pe Robert Robertson, vice
președinte al Consiliului economic 
româno-american, vicepreședinte al 
organizației „Oamenii de afaceri 
americani pentru comerț internațio
nal", aflat în vizită în țara noastră 
cu ocazia Tirgului internațional 
București.

La întrevedere a participat loan 
Ungur, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe nouă luni ale anului
Publicăm in continuare 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 in cele 9 luni care au trecut 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 DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Arad.
Locul III : întreprinderea elec- 

trocentrale Timișoara.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

SI PREPARĂRII 
MINEREURILOR

Locul I : Mina Deva, județul Hu
nedoara.

Locul II : Mina . Baia Sprie, ju
dețul Maramureș.

Locul III : Mina Caranda-Certej, 
județul Hunedoara.

ÎN INDUSTRIA
DE EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de foraj Scăeni, 

județul Prahova.
Locul II : Schela de foraj Meli- 

nești, județul Dolj.
Locul III : Schela de foraj Tîrgu 

Ocna, județul Bacău.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul l : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj.

Locul II : întreprinderea de gar
nituri de frînă și etanșare Rimni- 
cu Sărat, județul Buzău.

Locul III : întreprinderea „Hi
dromecanica" Brașov.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 
MOTOARE ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de frigi

dere Găești, județul Dîmbovița.
Locul II : întreprinderea de mo

toare electrice Pitești.
Locul III : întreprinderea „Elec- 

trotimiș".
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI - ALTE MINISTERE 

Locul I : întreprinderea mecanică 
pentru agricultură Roșiori de Vede, 
județul Teleorman.

Locul II : întreprinderea „Ener- 
goreparații" București.

Locul III : Uzina de piese de 
schimb auto „Maramureșeană" Si- 
ghetu Marmației, județul Mara
mureș.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" București.

Locul III : întreprinderea de alu
mină Oradea.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 

LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de mo

bilă tapisată și produse tapisate 
„Relaxa" Mizil, județul Prahova.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III : Combinatul de pre
lucrare a lemnului Oradea.

ÎN INDUSTRIA 
TEXTILA - LINĂ

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu.

Locul II : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești.

Locul III : întreprinderea „Pos- 
tăvăria română" București.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR 

Locul I : Fabrica de confecții 
Scornicești, județul Olt. 

facerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia.

Joi s-au încheiat, la București, lu
crările celei de-a VI-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-zimbabweene de cooperare eco
nomică și tehnică.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate, în spiritul hotăririlor șl 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
întilnirilor româno-zimbabweene la 
nivel înalt, căile dezvoltării, în con
tinuare, a cooperării economice șl 
tehnice dintre cele două țări în do
menii de interes comun, lărgirii și 
diversificării schimburilor reciproce 
de mărfuri.

La. încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie. Radu 
Păunescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Callistus 
Ndlovu, ministrul industriei și teh
nologiei al Republicii Zimbabwe, au 
semnat protocolul sesiunii.

în timpul șederii tn tara noastră, 
conducătorul delegației zimbabweene 
s-a intîlnit cu tovarășul Constantin 
Radu, președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, primarul gene
ral al Capitalei. A avut, de aseme
nea, întrevederi cu loan Ungur, mi
nistrul comerțului exterior și coope- 
rării economice internaționale. Nico
lae Vaidescu, ministrul industriei 
electrotehnice, și a vizitat obiective 
economice si social-culturale din Ca
pitală și din județele Constanta si 
Prahova.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Democratice Somalia, joi 
după-amiază a avut loc in Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în cadrul 
căreia au fost prezentate aspecte din 
activitatea desfășurată de poporul 
somalez pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale, independente a patriei 
sale.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe. Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, un 
numeros public.

Au fost prezenți Mohamed Ahmed 
Abdi Tafadal. ambasadorul Republi
cii Democratice Somalia la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Locul II : întreprinderea de con
fecții Focșani.

Locul III : întreprinderea de 
confecții „Mondiala" Satu Mare.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Buzău.

Locul II : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Oradea.

Locul III : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Roman.
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI

SPECIALIZAT
PENTRU AGRICULTURA

Locui I : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Iași.

Locul II : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Buzău.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Călărași.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
- DEPOURI DE CALE FERATĂ

Locul I : Depoul de cale ferată 
Adjud, județul Vrancea.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Sibiu.

Locul III : Depoul de rale ferată 
Dej-Triaj. județul Cluj.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

Locui I : întreprinderea de 
transporturi auto Dîmbovița.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto București.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Sibiu.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locui I : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru produse 
alimentare București.

Locul II : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri 
motalo-chimice Timișoara.

Locul III : întreprinderea co
merțului cu ridicata pentru textile- 
încălțăminte Constanța.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locui I : întreprinderea balneo

climaterică Borsec, județul Har
ghita.

Locul II : întreprinderea econo
mică de odihnă Sinaia, județul 
Prahova.

Locul III : Oficiul național de 
turism „Carpați" Brașov.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană Giurgiu.
Locul II : Baza județeană Sălaj. 
Locul III : Baza județeană Bu

zău.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII 

DE LOCUINȚE SI PRESTĂRI 
ÎN CONSTRUCȚIE

Locul I : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă „Foișor" București.

Locul II : Întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Colentina București.

Locul III : întreprinderea pentru 
administrația clădirilor București.



La încheierea dezbaterilor generale ale sesiunii Organizației Națiunilor Unite

„Prin propunerile sale constructive, 
României ii revine un rol important 

în activitatea O.N.U."

LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU PROBLEME SOCIALE, 

UMANITARE Șl CULTURALE AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. 

PENTRU MĂSURI EFECTIVE DE COMBATERE A RASISMULUI, 
ȘOVINISMULUI SI A AITOR MANIFESTĂRI CARE PROVOACĂ 

DISCORDIE ÎNTRE STATE
Intervenția reprezentantului român

sArbAtoarea naționala

A REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA

Dezbaterile de politică generală 
ale celei de-a 43-a sesiuni a O.N.U.
— in cadrul căreia și-au prezentat 
pozițiile reprezentanții a 154 de țări 
ale lumiK intre care 12 șefi de stat 
și un mare număr de șefi de guvern 
și miniștri de externe — au oferit 
o amplă imagine a problemelor ce 
confruntă lumea contemporană, a 
climatului internațional ceva mai 
favorabil in prezent, dar și a peri
colelor grave care incă amenință 
pacea, securitatea și însăși existența 
popoarelor ; 
largă paletă 
de abordări 
ce se impun.

Pe primul 
Intensificării 
căilor celor mai propice pentru în
făptuirea dezarmării, în. primul rind 
nucleare, reglementarea politică a 
litigiilor care mai persistă în dife
rite regiuni ale planetei, lichidarea 
subdezvoltării șt edificarea unei noi 
ordini economice internaționale — 
intr-un cuvint necesitatea creării 
condițiilor pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, a păcii și 
colaborării pașnice. Accentul pus pe 
aceste importante teme ale contem
poraneității, ca de altfel și pe alte 
probleme de interes major, eviden
țiază creditul sporit de care se bucu
ră O.N.U. în prezent, încrederea ce
lor 159 de state membre că organi
zația mondială oferă cadrul cel mai 
favorabil pentru dezbaterea deschisă 
și aprofundată, ca și pentru soluțio
narea — cu participarea, in condiții 
de deplină egalitate, a întregii co
munități internaționale — a proble
melor ce preocupă omenirea.

în concordanță cu preocupările 
stringente ale popoarelor și formu- 
lind soluții corespunzătoare noului 
mod de gindire pentru principalele 
teme ale contemporaneității, „Con
siderentele și propunerile României, 
concepția și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la dez
armare, la celelalte probleme inter
naționale", prezentate Adunării Ge
nerale au fost primite cu viu in
teres și s-au bucurat de o largă a- 
preciere. Cu acest prilej a fost încă 
o dată reafirmată cu putere hotări- 
rea de neclintit a României socia
liste de a acționa și în viitor, in 
deplină concordanță cu întreaga co
munitate internațională, de a con
lucra activ in cadrul Organizației 
Națiunilor Unite cu toate statele 
lumii pentru afirmarea tot mai pu
ternică a politicii de pace șl colabo- ■ 
rare, de dezarmare și securitate.

Avind în vedere importanța pro
blematicii dezarmării, căreia ii sînt 
consacrate o bună parte din punctele 
înscrise pe ordinea de zi, un mare 
număr de delegați au subliniat ideea
— puternic susținută in documentul 
românesc — potrivit căreia este ne
cesar ca toate statele să acționeze 
hotărît, pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale. în scopul so
luționării problemelor grave gene
rate de continuarea și intensificarea 
cursei înarmărilor, numeroși vorbi
tori au avansat o largă gamă de 
propuneri îndreptate in direcția eli
minării tuturor armelor de distru-

totodată a rezultat și o 
de unghiuri de vedere, 
variate privind soluțiile
plan s-a situat cerința 
eforturilor spre găsirea

gere in masă, reducerii cheltuieli
lor militare și folosirii fondurilor 
astfel eliberate pentru progresul tu
turor țărilor, in primul rind al celor 
in curs de dezvoltare.

Pornind de la faptul că în perioa
da care a trecut de la precedenta 
sesiune o serie de conflicte și-au gă
sit rezolvări favorabile, pe cale paș
nică, toți delegații care au luat cu- 
vintul au subliniat că este necesar 
să se continue eforturile în această 
direcție pentru că, așa cum a susți
nut și susține cu consecvență Româ
nia socialistă, glasului armelor tre
buie să îi ia locul glasul rațiunii, 
iar toate țările să respecte noile 
principii de relații dintre state, între 
care renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța in relațiile dintre 
state se situează pe un prim plan.

Dar, așa cum subliniau mulți vor
bitori, „la ora actuală in lume se 
moare nu numai din cauza conflic
telor militare, dar și din cauza foa
metei ; zeci de milioane de ființe 
omenești cad anual victime mizeriei, 
subnutriției, bolilor". De aceea, pro
blemele economice, in special cele 
referitoare la situația deosebit de 
gravă a țărilor in curs de dezvol
tare, criza datoriei externe au for
mat subiectul multor intervenții. Și 
in acest cadru s-a evidențiat cu 
putere justețea poziției țării noastre, 
în sensul că „problemele economiei 
mondiale nu pot fi rezolvate numai 
de citeva țări, oricît de dezvoltate, 
fiind necesară participarea activă a 
tuturor statelor".

Dintre opiniile asupra pozițiilor și 
propunerilor României, pe care ni 
le-au împărtășit participanți la ac
tuala sesiune și înalte oficialități ale 
O.N.U., am reținut aprecierile repre
zentantului permanent al Tunisiei. 
Ahmed Ghezal, președinte in exer
cițiu al „Grupului celor 77", care a 
evidențiat „rolul important pe care 
îl au propunerile României in cadrul 
O.N.U., multe dintre ele transfor- 
mindu-se in rezoluții adoptate prin 
consens de forumul mondial. In pro
blematica economică — a continuat 
interlocutorul — țara dumneavoastră 
a sugerat idei deosebit de constructi
ve, pe care, de altfel, le-au susținut 
toate țările -Grupului celor 77». Res
pectiv că in asemenea probleme de 
importantă deosebită, cum sint cele 
privind redresarea situației economiei 
mondiale și criza datoriilor externe, 
cadrul de dezbatere nu poate fi dec it 
global. Așa s-a născut propunerea 
făcută de -Grupul celor 77.- privind 
convocarea unei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate creșterii economice și dezvol
tării țărilor în curs de dezvoltare. In 
acest context, aș dori să subliniez și 
faptul că țara dumneavoastră este o 
participantă activă .la lucrările. reu
niunilor -Grupului celor 77». unde 
întotdeauna și-a făcut auzit glasul și 
a formulat propuneri constructive, 
apreciate de toate țările membre".

Prezentind tabloul complex al eco
nomiei mondiale, grevată de nume
roase dificultăți, directorul general 
al O.N.U. pentru dezvoltare și coo
perare internațională. Jean Ripert,

a ținut să sublinieze la rindul său 
„originalitatea ideilor diplomației 
românești". „întotdeauna — a. spus 
el — am apreciat participarea activă 
a României la activitatea O.N.U., 
eforturile sale de a veni cu multe 
propuneri, care să contribuie la solu
ționarea problemelor". In ceea ce 
privește rezolvarea problemelor eco
nomiei mondiale, interlocutorul a 
subliniat că. intr-adevăr, înainte de 
toate este necesară voința politică a 
statelor pentru ca. împreună. să 
ajungă la soluții acceptabile întregii 
comunități internaționale.

în același timp, directorul general 
al O.N.U. pentru dezvoltare și coo
perare internațională s-a referit la o 
altă temă majoră a dezbaterilor ac
tualei sesiuni, in legătură cu care 
țara noastră a propus — și Adunarea 
Generală a O.N.U. a fost de acord — 
înscrierea pe ordinea de zi a punc
tului intitulat „Răspunderea statelor 
pentru apărarea mediului de viață 
al omului și prevenirea poluării 
acestuia ca urmare a acumulării de 
reziduuri toxice și radioactive și 
întărirea cooperării internaționale 
in soluționarea acestei' problfeme". 
„Aducerea in dezbaterea O.N.U. a 
problematicii ecologice — a spus 
Jean Ripert — evidențiază preocu
parea serioasă a tuturor statelor față 
de agravarea situației în acest do
meniu. De altfel, in timpul dezbate
rilor majoritatea delegaților s-au refe
rit la această problemă. Desigur, este 
foarte important și necesar ca fie
care țară să ia măsuri ferme pentru 
reducerea și eliminarea surselor de 
poluare, pentru apărarea mediului 
înconjurător, dar, pe de- altă parte, 
sint necesare — așa cum se susține 
și in propunerea românească — și 
eforturi concertate la scară mondia
lă. cu participarea .a absolut tuturor 
statelor, toate fiind- interesate in 
egală măsură in apărarea mediului 
de .viață al omului și prevenirea 
poluării atmosferei, suprafeței teres
tre, a mărilor și oceanelor, precum 
și a spațiului extraatmosferic".

Fără îndoială. înfăptuirea propu
nerilor, ideilor și acțiunilor prezen
tate de România, a inițiativelor con
structive prezentate de alte state la. 
actuala sesiune ar contribui in mod 
substanțial la soluționarea numeroa
selor dosare — politice și economice 
'— urgente de pe agenda forumului 
mondial, la angajarea mai fermă a 
O.N.U. in eforturile pentru consoli
darea păcii și securității in lume, la 
creșterea eficienței și prestigiului 
organizației. Aceasta reclamă — așa 
cum a reieșit din dezbaterile primei 
părți a sesiunii — necesitatea de a 
se imprima in continuare lucrărilor 
un caracter cit mâi concret, conco
mitent cu manifestarea voinței poli
tice a statelor, ca sesiunea să se în
cheie prin adoptarea unor rezoluții 
de substanță, corespunzător aspira
țiilor de pace, înțelegere și colabo
rare ale 
care au 
nădejde

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— N. Plopeanu transmite : în Co
mitetul pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale al Adunării 
Generale a O.N.U. au inceput joi 
dezbaterile asupra punctului în
scris de țara noastră intitulat „Răs
punderea statelor de a nu admite 
pe teritoriul lor și de a nu instiga 
și sprijini pe teritoriul altor state 
manifestări soviniste, rasiste sau 
altele de natură să ducă la învrăj
birea intre popoare ; angajamentul 
guvernelor si al mijloacelor de in
formare în masă pentru combaterea 
unor asemenea manifestări si pentru 
educarea popoarelor, a tinerei gene
ralii in spiritul colaborării pașnice 
și înțelegerii internaționale : evalua
rea înfăptuirii Declarației cu privi
re la promovarea in rindurile ti
neretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc si intelegere intre po
poare".

Deschizind dezbaterile pe această 
temă majoră, reprezentantul perma
nent al tării noastre La O.N.U. a 
evidențiat preocuparea constantă a 
României socialiste pentru instau
rarea unui dimat de pace și securi
tate trainică in lume, adinciirea co
laborării și. cooperării dintre state 
in toate domeniile de activitate, un 
rol deosebit in această direcție 
avind acțiunea hotărită a tuturor 
țărilor pentru educarea popoarelor, 
a tinerei generații în spiritul încre
derii și respectului reciproc, al con
lucrării lor in lupta împotriva orică
ror forme de învrăjbire între națiuni. 
Vorbitorul a.relevat câ este impe
rios necesar să se traducă în viață 
programele pertinente ale Națiuni-

lor Unite în domeniile social și uma
nitar. expresie a unei ample recu
noașteri de către guverne a sarci
nilor lor de a contribui activ la a- 
plicarea în practică a obiectivelor 
acestor programe și de a se abține 
de la tolerarea pe teritoriul lor și 
de la instigarea sau sprijinirea pe 
teritoriile altor state a manifestări
lor șoviniste. rasiste sau de altă 
natură. Se impune să se adopte mă
suri preventive de interzicere sau 
de împiedicare a activității grupu
rilor. organizațiilor sau celor care 
promovează astfel de concepții și 
practici nefavorabile atit pe termen 

și pe termen lung. 
— a spus reprezen- 
noastre — că este 

Adunarea Generală să 
statele să adopte' mă- 

in special in do-

scurt, cît 
Considerăm 
tantul țării 
oportun ca 
invite toate
Suri efective, 
meniile educației, culturii, informa
țiilor, pentru combaterea discrimină
rilor rasiale, șovinismului și altor 
manifestări care pot cauza discor
die intre popoare și să-și intensifi
ce eforturile pentru promovarea în
țelegerii. respectului reciproc și 
prieteniei intre națiuni.

Ar fi în avantajul tuturor statelor 
— a arătat vorbitorul — ca mijloacele 
de informare în masă să-și îndepli
nească misiunea într-un mod respon
sabil, combătind rasismul, aparthei
dul, șovinismul și alte manifestări care 
provoacă discordie intre state. con
tribuind astfel la eliminarea neîn
țelegerilor dintre popoare, abțînin- 
du-se de la prezentarea imaginii di
verselor țări și popoare in mod ste
reotip. unilateral, tendențios.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Grevă qenerală a populației palestiniene din teritoriile de 
pe malul de vest al Iordanului și Gaza • întîlnire. Ia Belgrad, 
intre reprezentanți ai O.E.P. și membri ai Knessetului israe- 
lian • Laureați americani ai Premiului Nobel se pronunță 

pentru o soluționare negociată a situației din zonă

luptei împotriva apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Intr-lin raport dat publicității la 
Națiunile Unite referitor la victimele 
apartheidului, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
pune in evidență continuarea de că
tre regimul rasist de la Pretoria a 
politicii de represiuni Împotriva 
populației africane majoritare. Din 
1986. relevă documentul, in această 
țară au fost arestate aproximativ 
30 000 de persoane. In închisorile re
gimului sud-african sint deținute în 
prezent fără a fi judecate 2 500 de 
persoane, printre care se află tineri 
sub 17 ani. Subliniind că regimul de 
la Pretoria iși continuă represiunile 
și împotriva organizațiilor obștești 
care luptă pentru abolirea aparthei
dului. raportul arată câ in perioada 
decembrie 1987 — martie 1988 au fost 
înscenate 37 de procese împotriva li
derilor acestor organizații. Se relevă, 
da asemenea, că, in perioada ianua-

rie — iulie 1988. 56 de militanți anti- 
apartheid au fost condamnați la pe
deapsa capitală, iar 80 la închisoare 
pe diverse termene.

Secretarul general al O.N.U. a 
lansat un apel la intensificarea spri
jinului acordat luptătorilor împotri
va apartheidului.

ATENA 20 (Agerpres). — La Atena 
au început lucrările unei conferințe 
internaționale împotriva politicii de 
apartheid organizate de Asociația 
parlamentarilor vest-europeni, cu 
sprijinul Comitetului special al 
O.N.U. împotriva apartheidului și al. 
Comisiei C.E.E. Pe agenda conferin
ței figurează probleme cum sînt ex
tinderea luptei antiapartheid și 
sprijinirea țărilor „din prima linie" 
supuse politicii de destabilizare 
promovate de regimul de la Pre
toria.

Este necesara continuarea eforturilor 
vizînd acordarea independenței Namibiei

NAIROBI 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Kenyei. Daniel arap Moi, 
s-a întilnit cu Sam Nujoma, preșe
dintele Organizației Poporului din 
Africă de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
aflat in vizită la Nairobi. Au fost 
discutate recentele evenimente sur- 

- venite în legătură cu situația din' Na
mibia, subliniindu-se necesitatea con
tinuării eforturilor, în cadrul Națiu
nilor Unite ca și pe plan regional, 
pentru aplicarea cit mai grabnică in 
practică a prevederilor Rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate privind 
independența acestui teritoriu.

Sam Nujoma a prezentat, totodată, 
poziția S.W.A.P.O. privind formarea 
și instalarea unei forțe internațio
nale de pace a O.N.U., după inceta- 
rea focului in Namibia, și formarea 
unei componente civile care să aju
te la crearea unei administrații in 
Namibia.

DAR ES
— Sam 
S.W.A.P.O. 
din Africa 
că. dacă actualele negocieri cvadri- 
partite intre Angola, Cuba, S.U.A. și 
R.S.A. eșuează, organizația sa va re
lua lupta armată pină la acordarea 
independenței Namibiei, informează 
agenția namibiană de presă.

In cadrul unei conferințe de presă 
la Dar es Salaam, Sam Nujoma a 
precizat, totodată, că S.W.A.P.O. 
este dispusă să participe la alegeri 
libere in Namibia sub controlul Na
țiunilor Unite.

Arătind că S.W.A.P.O. a avut ini
țiativa de a invita lideri de sectoare

și grupări ale societății namibiene 
să participe recent la o conferință 
consultativă in Zambia, Sam Nujo
ma a menționat că un mare număr 
de namibieni albi au stabilit con
tacte cu organizația.

tuturor popoarelor, aspirații 
în România un promotor. de 
și un protagonist neobosit.

Nicolae PLOPEANU
Națiunile Unite

t

Datoria externă - puternic

țărilor Americii Latine
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Președintele Columbiei, Virgilio 
Barco Vargas, a atras atenția comu
nității internaționale asupra proble
mei sărăciei in țările Americii Lati
ne și a zonei Caraibilor. Intr-un me
saj adresat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, se 
arată că in țările regiunii 170 mili
oane de persoane suferă de foame, 
adică 40 la sută din populație, iar 
situația se înrăutățește in continua
re, Deteriorarea condițiilor de viață 
ale populației latino-americane nu 
este un fenomen intimplător, ci unul 
determinat de cauze interne și exter
ne, se arată m document. Printrs 
cele interne se amintește împărțirea 
inegală a venitului național și rit
mul scăzut de creștere economică. 
Uriașa datorie externă a acestor țări 
și protecționismul comercial se re
percutează. de asemenea, negativ 
asupra situației populației regiunii, 
se arată in masaj.

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — Indicele de pauperitate din 
orașele latino-americane va ajunge 
pînă in amil 2000 la peste 60 la sută 
— se arată intr-un studiu al Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Ame
rica Latină și zona cafaibiană 
(C.E.P.A.L.).

SALAAM 20 (Agerpres). 
Nujoma, președintele 
(Organizația Poporului 

de Sud-Vest), a declarat

DECLARAȚIE. La încheierea 
convorbirilor sovieto-braziliene, 
conducătorii celor două delegații, 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și președintele Braziliei, 
Jose Sarney, au semnat „Declara
ția privind principiile colaborării 
reciproce în numele păcii și co
operării internaționale". Părțile 
s-au pronunțat pentru sporirea e- 
ficienței organizației mondiale in 
promovarea dialogului internațio
nal și și-au reafirmat atașamen
tul la ideea folosirii mijloacelor 
irosite în cursa înarmărilor la pro
pășirea social-economică, cu pre
cădere a țărilor in curs de dez
voltare.

UN PURTĂTOR DE CUVlNT al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a declarat că, in pre
zent, se depun eforturi pentru eli
minarea obstacolelor care există in 
calea normalizării relațiilor chino- 
sovietice. El a relevat că, in cazul 
in care convorbirile dintre cele 
două părți, la nivelul miniștrilor

Domnului MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

MOGADISCIO
Ce-a de-a XlX-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Democratica 

Somalia imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai 
bune urări de. sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate po
porului somalez prieten.

Exprim convingerea că, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor conve
nite împreună, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările 
noastre vOr cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, in folosul popoarelor 
român și somalez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Poporul somalez sărbătorește 
astăzi împlinirea a 19 ani de la 
revoluția din 21 octombrie 1969, 
care a marcat un moment de im
portanță deosebită în zbuciumata 
istorie a țării sale. Pariind capăt 
frământărilor politice interne sur
venite după proclamarea indepen
denței (1960), evenimentul petrecut 
în urmă cu aproape, două decenii 
a contribuit la consolidarea auto
rității centrale și a deschis, totoda
tă. calea unor adinei transformări 
economico-sociale cu caracter pro
gresist.

Așa cum se știe, Republica De
mocratică Somalia este situată pe 
coasta orientală a continentului 
african, avind o suprafață de 
637 657 kmp și o populație de 
aproape 6 milioane de locuitori, 
din care peste trei sferturi se ocu
pă cu creșterea animalelor. Septe
tul se ridică la circa 42 milioane 
de capete de bovine, ovine, capri
ne și cămile, ceea ce o situează 
printre primele țări ale lumii in 
ce privește numărul de vite pe 
locuitor.

In anii ce au trecut de la revo
luția din 1969, poporul somalez a 
depus eforturi susținute pentru a 
înlătura grelele urmări ale peri
oadei de dominație colonială și 
a-și făuri o viață nouă. Statul a 
preluat sub control sectoarele prin
cipale ale economiei. S-au. creat 
cooperative agricole de producție 
și unități de stat, iar industria s-a 
înscris ca un .element esențial in 
viața economică a țării. Moga
discio. capitala Somaliei, care altă
dată avea doar citeva ateliere meș
teșugărești, dispune astăzi de o 
uzină siderurgică, o rafinărie, fila
turi, fabrici de prelucrare a dife

BELGRAD

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

rite produse alimentare. In dorința 
de a anihila efectele dezastruoase 
ale secetei, statul a inițiat ample 
lucrări de hidroameliorații, in 
fruntea cărora se situează marele 
baraj de la nord de localitatea 
Bardhera. Cind va fi gata, in 1992, 
acesta va avea o putere energetică 
instalată de 100 MW și va contri
bui, prin uriașul, său rezervor (4 mi
liarde metri cubi de apă),'la iriga
rea unor întinse suprafețe agricole.

In spiritul politicii sale de prie
tenie și solidaritate cu popoarele 
africane, cu toate popoarele care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român 
urmărește cu interes progresele 
dobindite de poporul somalez in 
direcția făuririi unei vieți noi. In
tre Republica Socialistă Romania 
și Republica Democratică Somalia 
s-au statornicit relații de colabo
rare, întemeiate pe stimă și respect 
reciproc, care cunosc un curs 
ascendent. O contribuție hotăritoare 
la realizarea acestei evoluții au 
avut intilnirlle dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Siad Barre. Cu prilejul 
convorbirilor avute la București, 
in iunie 1987, cei doi șefi de stat 
au evidențiat necesitatea amplifi
cării schimburilor comerciale și 
dezvoltării cooperării economice in 
domeniile industriei, minelor și 
geologiei, agriculturii și pescuitu
lui, precum și in alte sectoare de 
interes reciproc.

Extinderea conlucrării româno- 
somaleze corespunde pe deplin in
tereselor celor două țări, consti
tuind, totodată, o importantă con
tribuție la cauza păcii, ințelegerii 
și colaborării internaționale.

In teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului și Gaza continuă re
volta populației palestiniene, sem- 
nalîndu-se noi incidente între de
monstranți și patruleLe militare ale 
Israelului. în semn de protest față 
de continuarea ocupației israeliene 
și a măsurilor de represalii, a fost 
declarată o grevă generală a popu
lației. Agențiile de presă relevă că 
activitățile au fost total întrerupte.

Pe de altă parte, postul de radio 
Israel a anunțat că autoritățile de 
ocupație au întreprins raiduri in 
Gaza, procedind la arestări.

(Agerpres)
TRIPOLI 20 (Agerpres). — în ca

drul convorbirilor de la Tripoli din
tre conducătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie a Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Moammer Al-Kadhafi, și președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, au fost examinate ul
timele evoluții pe plan arab și inter
național, cu precădere mișcarea de 
protest palestiniană din teritoriile a- 
rabe ocupate de Israel — a anunțat 
agenția WAFA, citată de A.P.S.

BELGRAD 20 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile Taniug și 
T.A.S.S., reprezentanți ai Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei și 
membri ai Knessetului (parlamen
tul) isrăelian's-au întilnit, recent, la 
Belgrad pentru a discuta „posibilita
tea constituirii unui stat indepen
dent palestinian în teritoriile din 
Cisiordania și Gaza". Delegația pa
lestiniană a fost condusă de Mah
moud Abbas, membru al Comitetu
lui Executiv al O.E.P., iar delegația 
israeliană a inclus deputății in 
knesset Matiyahu Peled și Mohamed

Maary din partea partidului „Lista 
Progresistă pentru Pace".

TUNIS 20 (Agerpres). — Agenția 
WAFA, citată de I.N.A., a anun
țat că de la izbucnirea mișcării de 
protest din teritoriile arabe ocupate, 
la 9 decembrie anul trecut, și pină 
în prezent, 492 de palestinieni și-au 
pierdut viața în urma actelor de 
agresiune ale forțelor israeliene de 
ocupație. Se precizează totodată că 
in spitalele din Gaza au fost inter
nate peste o mie de persoane din 
rindul participanților la demonstra
ții. care au suferit vătămări corpo
rale de diferite grade.

Plenare ale
BELGRAD 20 (Agerpres). — După 

trei zile de dezbateri, la Belgrad 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
17-a plenare a C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia — trans
mite agenția Taniug. Plenara a 
adoptat „Sarcinile imediate ale 
U.C.I. pentru depășirea situației 
nefavorabile din domeniul econo
mic, politic și social din țară", docu
ment care va fi dat, ulterior, publi
cității. Plenara a hotărit crearea 
unei comisii, pe grupuri de lucru, 
care să stabilească, in cel mai scurt

C.C. al U.C.I.
timp, direcțiile noi de acțiune în ca
drul U.C.I. Totodată, participanți! au 
acceptat cererile de demisie din 
funcția de membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I. prezentate de Boșko 
Krunici, Milanko Renovița, Koli Și- 
roka și Franț Setinț. Boșko Krunici 
a fost eliberat și din funcția de 
membru al C.C. al U.C.I.

Ulterior a avut loc cea de-a 18-a 
plenară a C.C. al U.C.I., care a exa
minat aspectele politico-ideologice 
ale unor amendamente la Constitu
ția R.S.F.I.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Un grup de 17 laureați americani ai 
Premiului Nobel s-au pronunțat 
pentru soluționarea pe cale negocia
tă a situației' din Orientul Mijlociu 
și începerea urgentă de tratative 
pentru crearea unui stat palestinian, 
alături de Israel. Intr-o scrisoare 
adresată liderilor Egiptului, Israelu
lui, Iordaniei, O.E.P., Siriei, Uni
unii Sovietice și Statelor Unite ei 
au subliniat că „nu este posibila o 
pace fără negocieri".

BEIRUT 20 (Agerpres). — Situația 
din sudul Libanului se menține în
cordată. Forțele israeliene de ocupa
ție au lansat joi o operațiune mili
tară Împotriva unor sate de ha nord 
de așa-numiita „zonă de securitate". 
Unități militare de artilerie au lan
sat obuze asupra localităților rurale 
Kafa, Hareis și Hedatha — infor
mează agenția MENA.

Tot in sudul Libanului, în apro
piere de orașul-port Saida, au reiz- 
bucnit ostilitățile dintre milițiile 
„Amal" și combatanți palestinieni. 
Cele două părți au folosit arme auto
mate.

Poziții controversate cu privire la acordul 
filipinezo-american în problema bazelor militare

MANILA 20 (Agerpres). — In Fili- 
pine continuă să se manifeste poziții 
controversate cu privire la oportuni
tatea și valabilitatea acordului filipi- 
nezo-american, recent semnat, cu pri
vire la bazele militare americane de 
pe teritoriul acestei țări.

Președintele Senatujui. Jovito Sa- 
longa, a anunțat formarea unei co
misii pentru studierea implicațiilor 
noului acord, cu durata pină in 1991,

care oferă Filipinelor unele avan
taje. Subliniind că acordul „repre
zintă o problemă complexă, care im
plică. intre altele, raportul dintre le
gile filipineze și prevederile acordu
rilor internaționale". J. Salonga a 
precizat că obiectivul comisiei din 
care va face parte este de a studia 
termenii documentului și de a face 
apoi recomandări atit Senatului, cit 
și președintelui Corazon Aquino.

-AGENȚIILE DE PRESA 
S} - pe scurt

de externe, vor evolua favorabil, 
o întrevedere chino-sovietică la cel 
mai inalt nivel ar putea 
la o dată apropiată.

avea loc

CONFE- 
a repre-

CEA DE-A ȘASEA
RINȚĂ a „mesei rotunde" 
zentanților opiniei publice din Ja
ponia și Uniunea Sovietică s-a în
cheiat la Tokio. Cele două părți 
au procedat la un schimb deschis 
de opinii asupra celor mai 
plexe probleme. Ele au 
necesitatea intensificării 
rilor in favoarea păcii și 
rării, pentru o evoluție normală și 
pozitivă a relațiilor nipono-jovie- 

....... nor- 
re-

com- 
subliniat 

efortu- 
colabo-

pozitivă a relațiilor nipono-și 
tice, în vederea stabilității șf 
malizării climatului politic în 
giunea Asiei și Pacificului.

PLENARA. La Kabul s-a desfă
șurat. plenara C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan. In raportul prezentat la 
plenară, Naiibullah. secretar gene
ral al C.C. al P.D.P.A.. președin
tele republicii, s-a referit, intre 
altele, la situația militară și poli
tică din tară si la măsurile luate 
de partid in vederea transpunerii 
în practică a politicii de reconci
liere națională. Plenara a adoptat 
o rezoluție asupra problemelor dis
cutate. precum si o rezoluție pri
vitoare la rolul si locul organiza
ției de tineret în realizarea sarci
nilor ce stau in prezent in fata 
tării.

„UNIUNEA BIRMANA". După 
cum s-a anunțat la Rangoon, ince- 
pind de miercuri a fost schimbată 
denumirea țării <" ~
Socialistă a Uniunii 
„Uniunea Birmană".
Consiliului de Stat au fost preluate 
de Consiliul pentru
legii și ordinii in stat, iar cele ale 
Consiliului de Miniștri de nouă 
ofițeri superiori, care au participat 
la lovitura de stat militară de la 
18 septembrie 1988. Generalul Saw 
Mating, șeful Consiliului pentru 
instaurarea legii și ordinii în stat, 
a declarat că principala sarcină ce 
stă in fața armatei constă in men
ținerea ordinii și calmului, în ve
derea organizării alegerilor parla
mentare.

din „Republica 
Birmane" in 

Atribuțiile
instaurarea

PREMIUL NOBEL PENTRU CHI
MIE a fost acordat oamenilor de 
știință Johann Deisenhofer, Robert 
Huber și Hartmut Michel (R.F.G.), 
pentru contribuția lor la cerceta
rea structurii proteinei din mem
brana celulei.

OUL LUI
împlinirea, zilele trecute, a 496 

de ani <je la descoperirea de către 
Cristofor Columb a „Lumii noi" a 
fost marcată, in cele două Americi, 
ca și in Europa, printr-un șir de 
tradiționale ceremonii, care au do- 
bindiț o semnificație anume și prin 
prisma pregătirilor ce se fac in ve- 

■ derea aniversării, in 1992, a unei 
jumătăți de mileniu de cind, la ca
pătul unei interminabile călătorii, 
unul din mateloții cutezătorului 
navigator genovez avea să strige, 
transfigurat de bucurie, „Pămintl". 
In diverse țări ale Americii Latine 
au fost depuse coroane de flori la 
monumentele in cinstea lui Co
lumb, ce presară continentul, și 
s-au pronunțat discursuri punînd, 
încă o dată, in lumină importanța 
istorică a „intilnirii intre două 
lumi și două civilizații care pină 
atunci nu știau una de alta" ; la 
New York a avut, loc obișnuita de
filare cu care alegorice, care au 
străbătut de la un capăt la altul 
marea arteră „Fifth Avenue" ; 
Consiliul permanent al Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.) a 
organizat o sesiune specială ; o se
siune similară a fost organizată și 
dincolo de Ocean, în incinta Parla
mentului (vest)european \de la 
Strasbourg ; • evenimentului i-au 
fost, de asemenea, consacrate, de 
o parte și de alta a Atlanticului, 
simpozioane și seminare științifice.

Pe fundalul acestor manifestări 
s-au putut însă auzi, mai ales din 
partea reprezentanților populațiilor 
băștinașe dintr-un șir de țări lati
no-americane — din Salvador pină 
în Bolivia și din Mexic pină in 
Chile — voci contestatare. punc
te de vedere, opinii și interpre
tări contrastivă cu tonul, gene
ral al ceremoniilor oficiale. S-a 
remarcat., cu acest prilej, că pe 
păminturile noi descoperite exista 
o civilizație originală pe care 
„conquista" a sfărimat-o cu bruta
litate. „Descoperirea a fost Începu
tul unui lung șir de injustiții și 
barbarii", a declarat Rigoberta 
Menchu, conducătoare a unui grup 
al populației băștinașe din Guate
mala. La rindul lor, reprezentanții 
locuitorilor de origine indiană din 
Mexic au reamintit de jefuirea de 
către colonizatori a imenselor bo
gății ale Americii, concomitent cu 
exterminarea unor populații în
tregi, considerind că descoperirea 
lui Columb a fost — cum s-a ex
primat Miguel Angel Mendoza, 
președintele Centrului de cultură 
preamericană — „un accident isto
ric... care avea să se termine prin- 
tr-o agresiune armată", și revendi-
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cind, totodată, renunțarea la „nu
mele de împrumut". America, și 
revenirea la străvechiul nume 
Anahuac.

In același spirit, in Parlamentul 
(vest)european a avut loc o dez
batere destul de aprinsă, unii din 
deputății prezenți apreciind mai 
oportun, pentru descrierea eveni
mentului de acum aproape 500 de 
ani, termenul de „acoperire" (a 
unor culturi și civilizații strălucite) 
decit cel de „descoperire". O păre
re mai nuanțată a exprimat istori
cul vest-german Golo Mann, fiul 
celebrului scriitor Thomas Mann, 
potrivit căruia, prin importanța sa 
pentru omenire, descoperirea făcu
tă de Columb nu poate fi apreciată 
in termeni categorici pozitivi ori 
negativi, ci, mai degrabă, ca „un 
fapt inevitabil", pentru că dacă 
Lumea nouă nu ar fi fost desco
perită de Columb. alt navigator ar 
fi făcut, cu siguranță, acest lucru.

S-a nimerit, cu totul intimplă
tor, ca. in toiul acestei controverse, 
un înalt funcționar al O.N.U. să 
dezvăluie că, la ora actuală, 40 la i 
sută din populația Americii Latine 
trăiește in condiții de sărăcie, iar 
17 la sută nu. iși poate satisface 
nici măcar necesitățile elementare 
de trai — situație nemijlocit lega
tă de povara asfixiantă a dato
riilor externe, care, pe ansamblul 
continentului, depășește 425 miliar
de dolari. Pe lista țărilor celor mai 
îndatorate de pe glob. Brazilia (112 
miliarde dolari), Mexic (105 mili
arde), Argentina (54 miliarde), 
Venezuela (32 miliarde) ocupă pri
mele patru locuri, in timp ce statul 
Chile deține recordul mondial al 
datoriei pe locuitor! Aceasta repre
zintă, desigur, dincolo de orice 
dispută de ordin istoric, o tragică 
realitale, care nu mai poate fi igno
rată. Pentru „descoperirea" ei nu e 
nevoie de nici un nou Columb, iar 
soluția e la fel de simplă ca și 
„oul" celebrului navigator : aceea 
de a se pune neîntirziat capăt, pe 
calea unei reglementări globale Și 
echitabile, practicilor spoliatorii 
ale marilor consorții bancare inter
naționale, care, din păcate, amin
tesc prea mult de actele piraterești 
ale celor ce, mistuiți de patima 
aurului, a înavuțirii cu orice preț, 
s-au năpustit pe calea, deschisă, cu 
jumătate de mileniu în urmă, de 
comandantul celor trei nave,' Nina, 
Pinta și Santa Maria.

Ar fi și cel mai nimerit mod de 
a sărbători apropiatul mare jubi
leu...
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