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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Și TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

din toată inima-un călduros „Bun venit!" 
la reîntoarcerea în patrie
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înscriind rezultate deosebit de rodnice, care dau o nouă dimensiune

relațiilor de strinsă conlucrare si solidaritate militantă româno-coreene
> >

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE (TAUȘESCU, ÎMPREUNĂ

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N R. P. D. COREEANĂ
Vizita oficială de prietenie a tova

rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, efectuată in 
Republica Populară Democrată Co
reeană, la invitația tovarășului Kim 
Ir Sen. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, s-a în
cheiat, vineri. 21 octombrie, în aceeași 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și prețuire reciprocă ce a ca
racterizat întreaga sa desfășurare, 
sub semnul bunelor relații dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși de la reședință și pînă la 
aeroport de tovarășul Kim Ir Sen și 
tovarășa Kim Săng E.

Pe întregul traseu parcurs de co
loana oficială de mașini, impodob't 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, locuitorii capitalei R.P.D. Co
reene au salutat cu bucurie pe solii 
poporului român.

La sosirea pe aeroport. înalții 
oaspeți au fost întâmpinați de mii și 
mii de locuitori ai Phenianului cu 
puternice aplauze și ovații, cu calde 
manifestări de stimă și prețuire ce 
evidențiază pregnant sentimentele 
prietenești care leagă popoarele 
român și coreean. Portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășului Kim Ir Sen erau încadrate 
de drapelele celor două țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise. în limbile 
română șl coreeană, urări de dezvol
tare și întărire a legăturilor de 
prietenie, solidaritate șl colaborare 
rodnică dintre România și R.P.D. Co
reeană.

Manifestările entuziaste ale celor 
veniți să-i salute pe înalții oaspeți, 
care purtau portretele celor doi con
ducători de partid și de stat, precum- 
și stegulețe românești și coreene, au 
dat expresie satisfacției față de noul 
dialog româno-coreean Ia nivel înalt, 
față de rezultatele sale, care deschid 
noi perspective amplificării in con
tinuare a raporturilor bilaterale.

Tinere fete au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de flori.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate Co
reene. Garda militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de tovarășii Li Gin Mo. Pak 
Sen Cer, Kim long Nam, Hong Săng 
Nam, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei Ia Phenian. Nicolae Gîrbă, și 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Zo Iâng Guk.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat

un cordial rămas bun de la tovarășul 
Kim Ir Sen și de la tovarășa Kim 
Săng E. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strins călduros 
miinile. s-au îmbrățișat, cu prietenie, 
exprimindu-și incă o dată satisfacția 
față de convorbirile avute, față de 
înțelegerile convenite cu acest prilei, 
și care reprezintă o contribuție de 
seamă la promovarea pe multiple 
planuri a colaborării româno-coreene. 

in folosul ambelor țări și popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu prietenie 
urărilor de drum bun adresate de 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășa 
Kim Săng E, de ceilalți membri ai 
conducerii de partid și de stat co
reene prezenți la ceremonia plecării.

Prin caldele și entuziastele lor ma
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COMUNICAT COMUN TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe ministrul industriei și tehnologiei al Republicii Zimbabwe

nifestări de profund respect și satis
facție. cu carp locuitorii Phenianului 
au înconjurat pe inalții soli ai po
porului român, vizita s-a constituit 
într-o sărbătoare a prieteniei, co- 
labirării și solidarității revoluționare 
ronâno-coreene.

Ia ora 11,00 — ora locală, aeronava 
prezidențială a decolat, indreptin- 
du-se spre patrie.

Mii de oameni ai muncii din Capitală, exprimînd sentimentele 
de profundă dragoste, stimă și respect ale întregului popor, 
au făcut o vibrantă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, la întoarcerea din noua misiune 

de pace, prietenie și colaborare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. au revenit, 
vineri după-amiază, in Capitală, din 
vizitele oficiale de prietenie efectua
te în Republica Populară Chineză — 
ță invitația tovarășului Zhao Ziyang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
și a. tovarășului• Yang- Shangkun, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze. și în Republica Populară De
mocrată Coreeană — la invitația to
varășului Kim Ir Sen. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit în aceste vizite 
de tovarășii Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului. loan Totu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați la sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, cu înalt respect și deosebită 

considerație, de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., de secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con*  
ducători de instituții centrale, orga- 

, nizații de .masă și obștești. k..... .
Erau de față însărcinatii cu afaceri 

ad-interim ai R.P. Chineze — Yang 
Jiachun, și R.P.D. Coreene — Zu Ian 
Cian la București, precum și membri 
ai ambasadelor celor două țări.

Grupuri de tineri și pionieri ro
mâni. chinezi și coreeni au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Mii de oameni al muncii din între
prinderi și instituții ale Capitalei au 
făcut o caldă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu la întoarcerea in patrie, 
din vizitele efectuate in Republica 
Populară Chineză și Republica Popu
lară Democrată Coreeană. Ei purtau 
steaguri tricolore și roșii, portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. pancarte 
avînd înscrise cuvinte de bun sosit, 
urări la adresa partidului și a secre
tarului său general. Cei prezenți au 
aplaudat și ovaționat îndelung, au 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu — 

P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — Pace !“. In această 
caldă manifestare și-au găsit expre
sie sentimentele de profundă dragos
te și prețuire ale întregului nostru 
popor fată de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
neobosita sa activitate consacrată 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
creșterii prestigiului României socia
liste în lume. cauzei păcii, instaură
rii unui climat de încredere și largă 
colaborare intre toate națiunile. S-a 
dat. totodată, glas satisfacției depline 
față de rezultatele rodnice ale vizite
lor oficiale de prieteriie efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
— eveniment de deosebită însemnă
tate în bogata cronică a relațiilor 
Republicii Socialiste România cu Re
publica Populară Chineză și Repu
blica Populară Democrată Coreeană
— care, prin înțelegerile convenite, 
deschid noi perspective conlucrării 
multilaterale dintre România și aces
te țări. în folosul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor pline de 
entuziasm ale celor aflați pe aero
port.

Invățămîntul agrozootehnic de masă 
-preocupare de bază pentru asigurarea 

unor producții mari și stabile
Definind obiectivele noii revoluții 

agrare și modalitățile concrete pen
tru înfăptuirea acestora, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sublinia că in a- 
fcesț amplu proces de transformări 
calitative sint cuprinse toate latu
rile activității agricole și cu deose
bire măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru perfecționarea pregătirii po
litice și profesionale a lucrătorilor 
de pe ogoare. Subordonată acestei ce
rințe majore, activitatea de ridicare 
a cunoștințelor oamenilor din agri
cultură trebuie să cunoască ea însăși 
perfecționări de conținut, de organi
zare. astfel incit pretutindeni munca 
acestora să se desfășoare la cel mai 
înalt nivel calitativ. Aceasta repre
zintă o necesitate obiectivă care își 
găsește o abordare complexă în Pro
gramul de măsuri privind organiza
rea. desfășurarea și conținutul invă- 
țămintului agrozootehnic de masă și 
instruirii cadrelor din agricultură in 
anul 1988—1989, program adoptat in 
conformitate cu ideile și orientările 
secretarului general al partidului 
privind ridicarea cunoștințelor pro
fesionale, științifice și tehnice ale 
tuturor celor ce lucrează în agricul
tură. Obiectivele esențiale ale aces
tui program le constituie dezbaterea 
concretă și aplicarea in toate uni
tățile de către toți lucrătorii din a- 
gricultură a tehnologiilor noi. inten
sive de cultivare a plantelor, de creș
tere și îngrijire a animalelor, con
diție esențială pentru înfăptuirea o- 
biectivelor noii revoluții agrare, a- 
plicarea mecanismului economico-fi- 
nanciar, perfecționarea activității de 
organizare și conducere a unităților 
agricole, creșterea răspunderii cadre
lor de conducere și de specialitate, 
a tuturor lucrătorilor din agricultură 
față de îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan și a programelor 

speciale din toate sectoarele agricul
turii, cunoașterea și generalizarea 
experienței unităților și formațiilor 
de lucru care au realizat producții 
record. însușirea temeinică a măsu
rilor de bună gospodărire a pămin- 
tului și celorlalte mi.j.oace de care 
dispun unitățile agricole, pentru a 
obține an de an, in orice condiții de 
climă, producții mari. Un accent 
deosebit se va pune in dezbateri pe 
problemele privind cunoașterea și a- 
plicarea in producție a cuceririlor 
științei agricole, a noilor rezultate 
din biologie și genetică, pe atragerea 
cadrelor tehnice, a altor lucrători din 
agricultură Ia activitatea de cerce
tare și creație.

Zilele care au mal rămas pînă la 
Începerea noului an de învățămînt 
trebuie să constituie prilejul -unor 
analize aprofundate privind modul 
concret în care s-au desfășurat in 
anul de învățămînt recent încheiat 
diferitele forme de pregătire profe
sională a lucrătorilor din agricul
tură și pe baza acestora să se tragă 
învățămintele cuvenite pentru ca, 
pretutindeni, acestea să capete o e- 
ficiență practică concretă. în acest 
sens, sint de înlăturat unele mani
festări de formalism în desfășurarea 
învățămintului agricol, incepind cu 
aspecte ce țin de organizarea pro- 
priu-zisă a învățămintului, cu pre
zența oamenilor la lecții, asigurarea 
materialului didactic și a spațiilor 
adecvate pentru desfășurarea cursu
rilor. exercitarea unei îndrumări și 
a unui control mai stricte și eficiente. 
Cu atit mai necesare sint aceste ac
țiuni cu cît trebuie arătat că nu în 
toate cazurile s-a acordat atenția ne
cesară dezbaterii aspectelor ce țin de 
cunoașterea și însușirea tehnologi
ilor înaintate de producție, de orga
nizarea concretă a muncii, buna gos
podărire a pămîntului și a celorlalte 

mijloace cu care au fost dotate for
mațiile de muncă, creșterea produc
tivității muncii, reducerea cheltuie
lilor și consumurilor materiale. De 
asemenea, nu întotdeauna organele 
agricole județene și consiliile agro
industriale au acordat sprijinul ce se 
impune unităților agricole cu rezul
tate economice necorespunzătoare 
pentru ca aici învățămintul agricol 
să se desfășoare pornind de la ana
liza- critică a activității, pentru în
lăturarea neajunsurilor în organiza
rea producției și a muncii, pentru 
dezvoltarea spiritului de răspundere 
și disciplină in aplicarea tehnologi
ilor. executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor, pentru mobili
zarea tuturor participanților la în
făptuirea programelor de redresare 
economică.

Pornind de la aceste neajunsuri, 
dar mai ales de la cerința ca acti
vitatea de perfecționare a cunoștin
țelor profesionale a celor ce lucrează 
în agricultură să cunoască îmbună
tățiri de fond, trebuie clar înțeles de 
către organele și organizațiile de 
partid de la sate că invățămîntul agri
col nu este si nu poate constitui răs
punderea exclusivă a specialiștilor 
sau a conducerilor de unități agrico
le, Specialiștii, șefii de fermă, ca
drele din conducerea unităților agri
cole trebuie să organizeze concret și 
să asigure desfășurarea conform ce
lor stabilite a invățămintului, dar 
răspunderea organizațiilor de partid, 
a comitetelor comunale de partid nu 
numai că nu scade cu nimic prin 
aceasta, ci, dimpotrivă, este deosebit 
de mare. Organizațiile de partid de 
la sate, în frunte cu secretarii orga
nizațiilor de bază, cu ceilalți membri 
ai birourilor trebuie să sprijine con
cret și nemijlocit organizarea cercu
rilor de invățămînt, mobilizarea oa
menilor la cursuri, să determine' o 

staie de spirit prin care să se în- 
țeliagă necesitatea ca toți lucrătorii 
din agricultură să învețe. S-au sem- 
nalit și in anul de învățămînt recent 
încleiat situații care arată că prea 
puțn și ineficient se ocupă unele 
orginizații de partid de la sate de 
acastă latură a problemei, a expli
cări clare că pentru a obține produc
ții nari, și pe această bază venituri 
spoite, atit pentru unitatea agricolă 
cît .ii pentru fiecare lucrător in par
te. ,;ste nevoie ca pretutindeni să se 
aplre tehnologiile și metodele de 
lucu cele mai bune, cele pe care 
uniățile fruntașe le practică cu 
buie rezultate de ani de zile. Or, 
per.ru aceasta e nevoie. înainte de 
toae, să fie învățate și insușite 
acete tehnologii, modul cum să fie 
aplcate ele in condițiile date. în 
moi obligatoriu se impune să fie 
meeu puse in relație directă nive
lul producției, nivelul ciștigurilor și 
invițătura. Aceasta reprezintă o ne- 
cesiate majoră care trebuie să-și 
găsască concretizare practică in 
acțhnile ce se vor întreprinde pen
tru a asigura buna desfășurare a în- 
vățmintului agricol in noul an de 
stuiiu.

Ir lumina aoestor cerințe, în 
prir.-planul preocupărilor se situea
ză lecesitatea de a îmbina armonios, 
în adrul dezbaterilor, predarea cu- 
noșințelor teoretice cu demonstra
țiile practice, cu experiența concre
tă j activității curente. Aceasta im
pun ca în toate cercurile să se 
dezhtă temeinic. în spiritul Tezelor 
din jprilie, al indicațiilor formulate 
de tivarășul Nicolae Ceaușescu. mo
dul ie aplicare a tehnologiilor mo
dern, obligativitatea respectării de 
cătri fiecare unitate agricolă a pre- 
vedeilor stabilite prin planurile de 
prodicție, precum și a celor ce de
curg din programele speciale de 
dezvltare a agriculturii, răspunde
rea țrmațiilor de muncă și a fiecă
rui m pentru executarea la timp și 
de ciitate a tuturor lucrărilor agri
cole, necesitatea instaurării în toate 
sectorele a unui climat de muncă 
revolționar, de ordine și disciplină, 
de crectitudine și cinste. în acest 
sens, este necesar ca la susținerea 
fiecăei teme în parte să se por- 
neasc de la o analiză a modului 
cum -a muncit și a rezultatelor ob
ținuți în urma aplicării unor tehno-
(Coninuare în pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ă primit, vineri după-amiază, pe 
Callistus Ndlovu, ministrul industriei 
Și tehnologiei al Republicii Zim
babwe, președintele părții țării sale 
in Comisia mixtă guvernamentală 
româno-zimbabweană de cooperare 
economică și tehnică, ale cărei lu
crări s-au desfășurat la București.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
i-a fost inmînat un mesaj și i-au 
fost transmise un cordial salut din 
partea președintelui Republicii Zim
babwe. Robert Mugabe, împreună cu 
urări de sănătate, de progres și 
prosperitate pentru poporiil român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE SCORNICEȘTI A ÎNCHEIAT

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE DIN CAMPANIA DE TOAMNĂ
Acționind cu responsabilitate, în 

spiritul importantelor sarcini și 
orientări date agriculturii de secre
tarul general al partidului, pentru 
înfăptuirea mărețului program al 
noii revoluții agrare, cei ce mun

TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,

însuflețiți de vibrantele chemări adresate țărănimii 
patriei, de mobilizatoarele și deosebit de prețioasele 
dumneavoastră indicații, sarcini și orientări, coopera
torii și mecanizatorii de la Cooperativa agricolă de 
producție Scornicești, cu respectul de simțire al vetrei 
strămoșești care v-a dat țării, vă raportează, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. încheierea in timp optim și de 
bună calitate a tuturor lucrărilor agricole din cam
pania de toamnă.

Cu profundă mîndrie patriotică și responsabilitate 
comunistă, vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar 
general, că am obținut o producție medie la hectar 
de 29 159 kg porumb știuleți, 4 015 kg soia și 4 135 kg 
floarea-soarelui. ceea ce ne-a dat posibilitatea să li
vrăm la fondul de stat 8 300 tone porumb și întreaga 
cantitate de soia și floarea-soarelui.

Așa cum dumneavoastră permanent ne-ați învățat, 
(Continuare in pag. a V-a) 
_____________________ y

său. președintelui Republicii Zim
babwe un cald salut și cele mai 
bune urări pentru poporul Zimbab
wean prieten.

în timpul întrevederii s-a subli- ' 
niat că bunele raporturi de priete
nie si solidaritate româno-zimbab- 
weene. statornicite in perioada luptei 
duse de poporul din această țară 
pentru independență națională se 
dezvoltă continuu, in noile condiții, 
in spiritul înțelegerilor la cel mai 
înalt nivel. S-a apreciat, totodată, 
că programele de dezvoltare si po
tențialul economic al celor două 
țări creează largi posibilități pentru 
dezvoltarea, in continuare, a acestor 
relații în diverse domenii de interes 
comun. Au fost relevate rezultatele 

cesc pe ogoarele Cooperativei agri
cole de producție Scornicești au 
încheiat în timp optim și de bună 
Calitate toate lucrările agricole din 
campania de toamnă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

Comisiei mixte guvernamentale si. 
în acest context, importanta înfăp
tuirii înțelegerilor la care s-a ajung 
in vederea dezvoltării cooperării 
economice și tehnice dintre cele 
două țări, lărgirii si diversificării 
schimburilor de mărfuri, spre binele 
celor două popoare prietene, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

La primire au luat parte Ștefan 
Andrei, vioeprim-ministru al guver
nului, Radu Păunescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală.

A fost de fată ambasadorul Repu
blicii Zimbabwe la București, 
Stephen Chiketa.

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-a fost 
adresată de către Consiliul de con
ducere al C.A.P. Scornicești urmă
toarea telegramă :

per.ru
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Soluție originala 
în realizarea unui baraj

Pină in seara zilei de 20 octom
brie, în JUDEȚUL PRAHOVA po
rumbul a fost cules de pe 78 la sută din 
suprafața cultivată, ceea ce înseamnă 
că a mai rămas de strihs recolta de 
pe aproximativ 6 000 hectare. Co
mandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit măsuri prin aplioa- 
rea cărora să se intensifice toate 
lucrările din această campanie de 
toamnă. Ca atare, prin aportul or
ganizațiilor de partid și al consi
liilor populare comunale au fost 
mobilizate la cules principalele 
forțe umane de la sate, cărora li 
s-au alăturat, în aceste zile, zeci și 
zeci de oameni ai muncii din uni
tățile industriale ale județului. Sta
țiunile pentru mecanizarea agri
culturii asigură o -folosire mai bună 
a mijloacelor mecanice. Concomi
tent, se acționează cu forțe spo
rite la transportul și depozitarea re
coltei, livrările la fondul de stat 
constituind un obiectiv important.

Am urmărit cum se materiali
zează aceste măsuri In mai multe 
unități agricole din consiliul agro
industrial Florești. „Printr-o te
meinică organizare a muncii, patru 
din cele 11 unități agricole ale con
siliului agroindustrial — cooperati
vele agricole Bănești, Cocărăștii 
Capiii, Băicoi și Călinești — au în
cheiat recoltarea porumbului de 
consum de pe întreaga suprafață 
cultivată — afirmă președintele 
consiliului. Ion Burnescu. Urmărim 
îndeaproape ca printr-o amplă par
ticipare la lucrări și buna folosire a 
mijloacelor mecanice și celelalte u- 
nități să încheie această lucrare cel 
mai tirziu la sfârșitul săptămînii“.

La cooperativa agricolă Filipeștii 
de Pădure se aflau in cimp, la cule
sul porumbului, zeci de cooperatori 
și oameni ai muncii de la mina Fi
lipeștii de Pădure și întreprinderea 
de utilaj minier. Mijloacele auto, 
bine etanșate, transportau recolta la 
baza de recepție. Vasile Crăciun, 
care a insoțit camioanele cu porumb 
Ia baza de recepție Florești, ne 
spune : „Totul este bine pregătit, 
descărcarea se face cu operativitate 
și grijă pentru ca nici un bob să nu 
se piardă". Lucrările puteau fi mai 
avansate dacă se foloseau la i-ecol- 
tat și mijloacele mecanice. Or, ingi
nerul Ion Radu Georgescu nu a 
„permis" intrarea în ferma Dițești a 
cooperativei agricole Filipeștii de 
Pădure a unei combine pentru re
coltarea mecanică a porumbului. A 
fost necesară intervenția conducerii 
consiliului agroindustrial.

Pe o solă de aproape 30 hectare a 
cooperativei agricole Filipeștii de 
Tîrg. două combine stringeau po
rumbul de pe ultimele hectare. Pre
ședintele unității. Virgilius Mihai, 
se afla in cimp pentru ca imediat 
după terminarea lucrării să depla
seze mijloacele mecanice în alt 

> punct de lucru. ,jMai avem de re- 
Teoltat 100 hectare'1 CU porumb — ne 
spune președintele. In ritmul în 

s careclucrăm, sperăm ; oa , in 2—3 zile 
să' finalizăm culesul".

Programele 
agricole

Pină de curind. cooperativa agri
colă din Dîmbău era cotată între uni
tățile slab dezvoltate din consiliul 
agroindustrial Tîrnăveni și din județ. 
Și nu doar terenurile care sînt — ca 
peste tot în zona Tîrnavei Mici — 
situate în pantă sau. pe alocuri, cu 
exces de umiditate au determinat ca 
unitatea să aibă o situație financiară 
necorespunzătoare, ci. în primul rînd, 
lipsa unui studiu temeinic privind 
potențialul real al resurselor exis
tente aici, în funcție de care să fie 
adoptate soluții judicioase de redre
sare. Să luăm, bunăoară, deloc în- 
timplător. ca termen de referință, 
anul 1982. Pe atunci, cind ploua 
afară. în curtea cooperativei agricole 
se putea intra — își amintesc local
nicii — doar cu... cizme de cauciuc, 
iar anexele, fînarele (adesea goale) 
sau adăposturile animalelor erau in 
totală neorînduială. Mai revelator 
era insă un alt fapt: în acel an. uni
tatea înregistra datorii la creditele 
acordate de stat de ordinul milioane
lor. iar randamentele la hectar nu 
depășeau 1 500 kg Ia griu și la orz, 
24 000 kg la sfeclă de zahăr. în timp 
ce la lapte, producția era nefiresc de 
scăzută. Dind aceste exemple nu 
putem omite nici constatarea că. pină 
în 1982. cooperativa agricolă din 
Dîmbău cumpăra anual nutrețuri in 
valoare de circa un milion lei ; că 
producția de furaje realizată din re
surse proprii nu depășea. în medie, 
1 500 unităti nutritive la hectar.

Situația aceasta era deci in urmă 
cu numai șase ani Ce s-a întreprins 
de atunci pentru redresarea unității ? 
Multe. In primul rînd. a fost ales la 
conducerea cooperativei agricole un 
specialist cu experiență îndelungată 
în organizarea și conducerea muncii 
în agricultură, inginerul Liciniu Ioia. 
căre o bună parte din timp avea să 
fie si inginer-sef al unității, un 
cumul de funcții ce s-a dovedit pină 
la urmă a fi hotărîtor pentru schim
barea radicală a activității acestei 
cooperative agricole. „Premisa de la 
care am pornit la drum în 1982 — 
ne-a precizat președintele unității — 
a fost că fiecare din ocupațiile de 
bază ale locuitorilor din Dîmbău pot 
(și trebuie) să constituie factori ho- 
tărîtori în redresarea economico- 
financiară a cooperativei agricole. Cu 
o condiție : ca fiecare efort sau ban 
investit să aibă finalitate, iar oamenii 
să înțeleagă că a persista în greșeala 
(pe care o fac multi specialiști si 
cooperatori) de a considera zootehnia 
drept o „cenușăreasă" a cooperativei 
agricole înseamnă a renunța în mod 
deliberat la rentabilizarea unității în 
caro lucrezi, la creșterea veniturilor 
proprii".

Pentru ca măsurile economice a- 
doptate să prindă viață. în scopul 
modernizării zootehniei, cu care a în
ceput. practic, aici, redresarea unită
ții. s-au prevăzut și alocat. între anii 
1982—1986. sume pentru executarea 
unor lucrări de investiții în valoare 
de 5 milioane Ici. cele mai multe 
fiind alocat» pentru modernizarea 
zootehniei. Dar sore deosebire de 
alte locuri, nici redresarea zoot»hn’ei 
a început nu cu înălțarea unor adă
posturi costisitoare, ci cu preocuparea 
pentru crearea „din mers" a unei 
puternice baze furajere. „Fără furaje 
de calitate — aprecia președintele 
unității — zootehnia rămine, la urma 
urmei, un deziderat". Cu atît mai 
mult cu cit la Dîmbău. în urmă cu

Cele trei secvențe prezentate do
vedesc că măsurile stabilite au prins 
viață, toți lucrătorii ogoarelor pra
hovene fiind hotărîți să încheie 
campania de toamnă la termenele 
stabilite, executînd numai lucrări de 
cea mai bună calitate. Analizind si
tuația recoltării rezultă că cele mai 
mari suprafețe de pe care urmează 
să fie strins porumbul sînt locali
zate în consiliile agroindustriale 
Drăgănești, Gura Vadului și Teișani. 
(Ioan Marinescu).

Cu cele 13 456 hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr, JUDEȚUL DOLJ se 
situează printre județele mari culti
vatoare. Potrivit programului întoc
mit de organele de specialitate, strin- 
gerea producției trebuie să se facă 
in maximum 38 de zile bune de lu
cru. intr-un ritm care să asigure a- 
provizionarea ritmică a întreprinde
rilor de industrializare a sfeclei de 
zahăr de la Podari și Calafat. Pină 
joi, 20 octombrie pe ansamblul jude
țului, sfecla de zahăr a fost recolta
tă pe 72 la sută din suprafață, in 
timp ce în cooperativele agricole din 
consiliile» agroindustriale Filiași, 
Plopșor și Seaca de Pădure această 
lucrare este încheiată de acum.

Ce a relevat activitatea desfășura
tă pină acum ? Un prim aspect : cu 
mici excepții, întreaga muncă — in 
cimp și la fabrici — a fost mai bine 
organizată și coordonată, fapt ce a 
făcut ca într-o ' perioadă relativ 
scurtă să se livreze și să se prelu
creze o cantitate mult sporită de ră
dăcini de sfeclă comparativ cu cea 
realizată anul trecut in același inter
val de timp. O demonstrează și cele 
constatate cu prilejul unei investiga
ții făcute in unitățile agricole din 
județ. Am început documentarea la 
întreprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr din Podari, unde li
vrează producția 44 de unități agri
cole cultivatoare. De la inginerul 
Marin Rădulescu, directorul unității, 
aflăm că. incepînd din 18 octombrie 
cantitatea de sfeclă prelucrată a 
ajUns la peste 2 000 tone în 24 de ore, 
comparativ cu 1 500 tone cîte se pre
lucrau cu cîteva zile în urmă. Acest 
lucru a fost posibil și ca urmare a fap
tului că a crescut ritmul recoltării, 
iar timpul de descărcare a fiecărui 
mijloc de transport auto nu depășeș
te 20 de minute.

In unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Segarcea. unde s-au 
cultivat 1885 hectare cu sfeclă, și de 
unde se asigură aproape 50 la sută 
din materia primă necesară fabricii 
de zahăr din Podari, suprafața recol
tată zilnic a sporit de la 21 hectare, 
cit s-a înregistrat în 16 octombrie, la 
67 hectare pe 18 octombrie ; iar pro
ducția transportată, de la 470 tone 
la aproape 1 000 tone. Pe terenurile 
fermei nr. 1 a C.A.P. Drânic, ce are 
în cultură 550 hectare cu sfeclă de 
zahăr, se află la lucru importante 
forțe la recoltarea manuală și me
canică a sfeclei. Ne-a reținut aten
ția buna organizare a muncii ce se 
desfășura în flux. înainte ca sfecla 

de rentabilizare a unităților 
între prevederi și realizări

șase ani. pășunile cooperativei agri
cole (localizate pe dealurile din îm
prejurimi) însumau doar... 15 hectare. 
Preluînd însă exemplul celor care au 
organizat pășunea-etalon de la I.A.S. 
Albești, a fost amenajată o pajiște 
de mare productivitate care se întin
de acum pe 320 hectare. Cit de avan
tajoasă a fost crearea acestei pășuni 
pentru redresarea unității o demon
strează și faptul că astăzi pe fiecare 
hectar de pășune se realizează o can
titate de iarbă ce echivalează cu 9 500 
unităti nutritive, adică de 6 ori mai 
mult decît cu cinci ani în urmă. 
Aceasta a făcut ca. în ultimii patru 
ani. cooperativa agricolă să obțină în 
mod constant un excedent de furaje.

Bineînțeles, grija pentru buna fu
rajare a animalelor a. mers mină-n 
mină cu preocuparea pentru realiza
rea unor adăposturi multifuncționale, 
cu selecția din prăsilă proprie a ani
malelor cu potențialul biologic cel 
mai ridicat și nu in ultimul rînd cu 
atragerea în zootehnie a celor mai 
buni-oameni. Iar acest efort pentru 

Față în față activitatea a două cooperative agricole 
din județul Mureș

o eficientă economică în stare să im
prime o înaltă rată a acumulării în 
scopul progresului sigur și rapid al 
cooperativei agricole și-a spus din 
plin cuvîntul. Să luăm, bunăoară, ca 
indicator de bază, evoluția producției 
de lapte pe o vacă furajată. Aceasta 
a crescut de la numai 1 000 litri în 
1982 la 3 450 litri în 1986, pentru ca, 
un an mai tirziu. ea să înregistreze 
4 610 litri lapte. Un alt argument : 
valoarea producției realizate în sec
torul zootehnic a crescut (și. o dată 
cu ea. si contribuția adusă la redre
sarea unității) de la 600 000 lei in 
1982 la 4 milioane lei în anul pre
cedent.

Am dat exemplul zootehniei, dar 
cu spirit gospodăresc s-a acționat si 
in direcția punerii in valoare a po
sibilităților reale pe care le are pâ- 
mîntul. sectorul vegetal înregistrînd 
în perioada amintită, un salt la fel 
de spectaculos. Concret, ce s-a în
treprins in scopul redresării ? Por- 
nindu-se de la fertilitatea scăzută a 
solului, fiecare hectar din terenul 
arabil a primit, in medie. în peri
oada 1982—1987, cel puțin 210 kg în
grășăminte chimice substanță activă 
și circa 50 tone îngrășăminte orga
nice. Aceasta a permis ca atît la 
griu. cit si la porumb sau sfeclă de 
zahăr să se meargă pe densițăti 
mari. în acest mod. cît si prin sca- 
rificările făcute pe terenurile in 
pantă, nu numai că solul a devenit 
mai fertil, dar. in perioada mențio
nată. au putut fi redate in circuitul 
agricol 136 hectare teren, alte 36 
hectare urmind a fi recuperate în 
acest an. Acțiunile de mai sus. co
relate cu respectarea riguroasă a 
disciplinei muncii de campanie, ex
plică (ca si. în zootehnie). în mare 
măsură, saltul calitativ înregistrat de 
această cooperativă agricolă. Iată 
numai citeva exemple : producția 
medie de griu a crescut de la 
1 300 kg în 1982 la 3 700 — 4 000 kg 
în ultimii doi ani : cea de orz — 
de la 1 500 kg la 5 002 kg. iar cea 
de sfeclă de zahăr — de la 24 000 kg 

să fie scoasă cu dislocatoarele sau 
manual toate coletele sînt re
coltate cu mașina de decoletat și 
transportate in vederea insilo- 
zării în amestec cu coceni to- 
cați. „Pină acum am însilozat 160 
tone pentru iarnă, alte cantități im
portante le-am administrat direct in 
hrana animalelor, fapt ce a făcut ca 
producția de lapte să sporească cu 
aproape 200 litri pe zi" — ne spune 
Gheorghe Dobre, președintele coope
rativei. In urma dislocatoarelor, pes
te 200 de cooperatori și alți locuitori 
din comună recoltau sfecla de za
hăr și o scoteau cu atelajele la ca
pătul solelor. De aici se încărca 
mecanizat și se transporta direct in 
bază. „Am stabilit ca fiecare din cele 
șase mijloace de transport auto re
partizate să facă cel puțin patru 
curse pe zi — afirma inginerul Va- 
leriu Nicolcea. șeful fermei nr. 1. 
Acționind astfel, corelăm exact gra
ficele de recoltare cu cele de trans
port". S-a inițiat o adevărată între
cere între conducătorii auto, stabilin- 
du-se zilnic fruntașii. în ziua docu
mentării noastre, cel mai bun dintre 
cei buni s-a dovedit conducătorul 
auto Llviu Gal. cape a efectuat șase 
curse, față de patru planificate.

Acest mod de organizare a mun
cii la C.A.P. Drănic ar putea fi pre
luat, aplicat și de către conducerea 
cooperativei agricole din Segarcea, 
unitate vecină unde, deși la culesul 
sfeclei au fost mobilizați și alți oa
meni ai muncii din unitățile econo
mice din oraș, rezultatele la recolta
re lasă de dorit. După părerea ingi- 
nerului-șef al unității. Eleni Grigo- 
riu, aici nu se recoltează mecanizat 
pe motiv că sfecla nu e dezvoltată 
uniform și că există suficientă forță 
de muncă manuală. Afirmația este 
adevărată numai parțial intrucît aici 
s-a apelat la forță de muncă și din 
alte sectoare de activitate.

Spre seară revenim la întreprin
derea de industrializare a sfeclei de 
zahăr Podari, unde, lucru îmbucură
tor, preluarea sfeclei se făcea rapid. 
Se manifestau si unele neajunsuri. 
Ing. Nicolița Odobașa, șefa de tură 
a laboratorului agricol, era nemulțu
mită de faptul că unele unități a- 
gricole. printre care cea de la Ho- 
rezu-Poenari. trimit la fabrică sfeclă 
cu impurități ce depășesc 35 la sută, 
față de 11—12 la sută cit este admis. 
Deși era spre sfîrșitul zilei, o parte 
din mijloacele de transport nu reali
zaseră numărul de curse planificat. 
Una din cauze : insuficienta forță de 
muncă la încărcarea sfeclei țiin 
cimp. Deși sint izolate, asemenea 
aspecte se cer grabnic analizate și 
îndepărtate. în fiecare zi trebuie în
deplinite prevederile din graficele de 
recoltare și livrare a sfeclei. (Nicolae 
Băbălău).

între roadele acestei toamne care 
trebuie strînse și puse. la. adăpost in '( 
cel mai scurt timp este si orezul, 
cultură care, în JUDEȚUL CALA- 
RAȘI, ocupă mai bine de 10 500 hec- !

la 48 000 kg, cooperativa agricolă din 
Dîmbău realizînd în 1987 o produc
ție global agricolă de 3.5 ori mal 
mare fată de anul 1982, iar valoarea 
normei de muncă a înregistrat si ea 
o creștere de la 20 Iei la 78 lei.

Firește, nu este greu de dedus ce 
influente pozitive au avut aceste 
creșteri de producție asupra progre
sului general al cooperativei. In pri
mul rînd. cooperativa agricolă din 
Dimbău nu numai că a rambursat 
anual. în perioada amintită, cîte un 
milion lei în contul creditelor acor
date de stat, dar a reușit ca. din 
veniturile realizate, să dezvolte si 
un puternic sector-anexă, între care 
o brutărie, un atelier de confecțio
nat căruțe, o secție de prelucrare a 
produselor animaliere secundare, ac
tivități care contribuie acum in 
mare măsură la întărirea economico- 
financiară a unității.

De la Dimbău la Delenii nu este o 
distanță prea mare : doar 15 km. 
Cele două unităti agricole prezintă 
asemănări atit in privința configu

rației terenului, cît si a factorilor de 
producție care pot (ar fi putut) duce 
la redresarea unității. Deosebirea a 
insă alta : la cooperativa agricolă 
Delenii —. unde în ultimii ani au 
lucrat trei președinți și trei ingineri- 
sefi — redresarea economică se lasă 
încă așteptată. Bunăoară, dună 10 
ani de „redresare", cooperativa agri
colă din Delenii înregistrează o da
torie fată de stat la creditele acor
date in valoare de mai multe mili
oane de lei. Cauza ? „Din cele 2 mi
lioane lei acordate de stat — ne 
preciza Maria Ignat, contabilul-șef 
al cooperativei si secretar al comite
tului de partid — s-au realizat, in 
principal, un saivan (unitatea avînd 
și 1 268 capete ovine), un grajd pen
tru taurine si o bucătărie furajeră, 
în rest, urma să ne spunem noi 
cuvîntul... Așa este. Dar cum s-a 
acționat pentru a asigura eficienta 
investițiilor făcute în zootehnie, 
aceasta fiind considerată aici, ca si 
la Dîmbău, unul din factorii poten
țiali al redresării ? Fără a intra in 
detalii, vom spune că, deși unita
tea are. in special la taurine, 
o încărcătură destul de mare la 
hectar, ea deține totuși 203 hec
tare fînete naturale, la care se 
adaugă 385 hectare pășuni. Cum 
însă cei de aici nu-si amintesc 
să se fi făcut vreodată lucrări de în
treținere și modernizare pe pajiști, 
sectorul zootehnic nu și-a asigurat 
an de an necesarul de furaje. La a- 
ceasta a contribuit și ’faptul că pro
ducțiile din sectorul vegetal (de la 
care rezultă, de regulă, mari cantități 
de produse secundare) nu s-au ridi
cat la nivelul planului. Urmare : in 
ultimii trei ani. cooperativa agricojă 
din Delenii a cumpărat furaje în va
loare de peste un milion lei. Și, ar 
mai fi de arătat că pentru viitoarea 
stabulație unitatea înregistrează, de 
asemenea, un deficit de 100 tone fin. 
In discuțiile avute aici, Traian Plă- 
iaș, actualul inginer-șef al coopera
tivei agricole, repeta aproape obse
siv expresia : „Dacă nu o vom pune 

tare. Secerișul orezului se desfășoa
ră în toate unitățile agricole culti
vatoare. Pină in seara zilei de 19 
octombrie a fost strinsă recolta de 
Pe 32 la sută din suprafețele culti
vate, în multe unități graficele zil
nice fiind depășite, ceea ce demon
strează că și cultivatorii de orez 
și-au organizat bine munca atit la 
recoltat, cit și la transportul pro
ducției în bazele de recepție. Prin 
măsurile întreprinse de comanda- 
mentul județean al agriculturii, ac
tuala campanie de recoltare a ore
zului va fi. fără îndoială, mai scurtă 
fată de alți ani. în acest scop au 
fost mobilizate forțe puternice atit 
pentru secerișul mecanic, dar si ma
nual, acolo unde orezul este căzut.

Străbătind in aceste zile cîteva 
ferme mari producătoare ale între
prinderilor agricole de stat Roșeți și 
Pietroiu. am notat cîteva inițiative 
menite să asigure stringerea la timp 
și fără pierderi a recoltei de orez. 
Poposim mai intîi la I.A.S. Roșeți, 
unde se cultivă 2 800 hectare cu orez. 
Toate cele 93 de combine au intrat 
la lucru in formații de cîte 12 și în 
cupluri de două pe fiecare parcelă. 
Recoltarea a început la fermele 16, 
17. 19 și 20. unde s-a cultivat soiul 
cel mai timpuriu. La fiecare forma
ție se află un șef de fermă, pentru 
a supraveghea desfășurarea lucrări
lor. care, in condițiile specifice ore- 
zăriilor, nu sint deloc ușoare. La fer
ma nr. 16 îi întîlnim pe soții Ioana 
și Ion Tincu. ambii șefi de fermă și 
orezari renumiți. Ion Tincu la ferma 
nr. 16 a obținut anul trecut 5 600 kg 
orez la hectar, realizînd un benefi
ciu de peste 3 milioane lei. „Anul a- 
cesta cred că ne va întrece ferma 9, 
cu toate că si producția noastră este 
dintre cele mai bune" — ne spune 
șeful fermei. Cînd ajungem insă la 
ferma 9 aflăm că șefa fermei este... 
Ioana Tincu. Frumoasă întrecere „în 
familie". Si nu este singurul caz la 
I.A.S. Roșeți. La fermele 17 si 18 ii 
găsim ca șefi de fermă pe soții Tu
dor și. respectiv. Elena Stanciu ;n- 
tr-o întrecere in care elementul prin
cipal i! constituie întrajutorarea re
ciprocă spre bunul mers al lucrări
lor. ..Cu sprijinul comandamentului 
județean al agriculturii avem zi'nic 
Ia recoltarea manuală 300—400 de 
oameni — no spune inginerul Il’e 
Gherghescu, directorul întreprinderii. 
Ne-au fost asigurate și mijloace de 
transport în număr suficient, astfel 
incit pe măsura recoltării întreaga 
producție de orez este depozitată".

Și la I.A.S. Pietroiu — o altă uni
tate mare producătoare de orez — 
activitatea se desfășoară bine, orga
nizat. Toate combinele „taie" din 
plin, fiind organizate tot in cupluri 
de cite două pe fiecare parcelă si in 
formații de 10—12 la fiecare fermă, 
în scopul grăbirii lucrărilor de re
coltare, s-au asigurat asistență tehni- 

,1a .Țața',locului, precum șț. șțplje- 
re mobile pregătite să intervină 

e,prompț p.ențru înlăturarea oricărei 
defecțiuni, (Mihail Dumitrescu).

la punct, zootehnia ajunge la fali
ment total". Pină una, alta, zootei- 
nia „le-a mîncat" veniturile. Fapt 
este că aici producția de lapte iu 
numai că nu a crescut, dar este in 
continuă scădere. Cum insă și in 
sectorul vegetal producțiile medii la 
hectar sint cu mult sub plan — ie 
numai ^100 kg la griu. 2 136 kg la 
orz și abia 1 254 kg la porumb — era 
de așteptat ca toți cei 230 comi- 
niști, care alcătuiesc organizația ie 
partid a cooperativei agricole, să fi 
analizat toate problemele care au g- 
nerat în timp o anume inerție în h- 
deplinirea sarcinilor. Că nu s-a pn- 
cadat așa denotă următorul exen- 
plu. Deși în toamna anului tretut 
(cind se mai putea face ceva) se șia 
clar că unitatea va intra in stabua- 
tie cu un mare deficit de ti
raje, comitetul de partid din a- 
drul cooperativei agricole nu a 
cuprins in trimestrul IV. dar rici 
în celelalte, nici o analiză oe 
această temă. în schimb t-a 
dezbătut : „Analiza activității culu- 
rale" și „Modul de realizare a ind- 
catorilor de plan la C.A.P. și 
P.T.T.R.". Aproape deloc si fără nci 
o eficiență s-a acționat aici și în :e 
privește cunoașterea și aplicaea 
tehnologiilor înaintate, inclusiv cile 
folosite la vecinii lor din Dimbru. 
Și aceasta în condițiile în care mtl- 
te din elementele și factorii care iu 
asigurat progresul rapid al coopea- 
tivei agricole din Dimbău se reă- 
sesc într-o formă sau alta și la Be- 
lenii.

Pot fi obținute aici rezultate nai 
bune ? Firește că da. Actualul h- 
giner-șef, Traian Plâiaș, precum și 
Dionisie Barta, președintele unităii, 
cadre tinere, ambițioase, ne spunau 
că în centrul preocupării conduceil 
cooperativei agricole se află îndepi- 
nirea neabătută a unul complex le 
măsuri care să ducă la redrcsaea 
grabnică a unității. Intre altele se .re 
în vedere executarea de către inte- 
prinderea de îmbunătățiri funciar*  a 
unor lucrări — desecări, drenae, 
etc. — care să ducă la creșterea p- 
tențialului productiv al pămintuluiși 
la mai buna organizare a teritoru- 
lui pe o suprafață de mai bine de 
400 hectare teren agricol. Totodăă, 
măsurile luate vizează lucrări de 
modernizare și îmbunătățire a pa;ș- 
tllor și finețelor naturale. Am rți- 
nut. de asemenea, că la nivelul o- 
mltetulul de partid al cooperației 
agricole se urmărește indeaprope, 
prin analize periodice, modul in are 
fiecare cadru din conducerea uniații 
sau a fermelor își realizează sareni- 
le încredințate.

Deocamdată acestea sint doar in
tenții. Dacă însă ele se vor realza, 
în mod sigur că vor duce pe un fă
gaș nou întreaga acțiune de rere- 
sare economică a acestei coopenti- 
ve agricole. Mai ferm și mai eficent 
trebuie să acționeze, în acest ans, 
comitetul comunal de partid, codu- 
cerea consiliului agroindustrial < cu 
deosebire organele agricole judeene 
pentru a asigura și aici acel cinat 
de muncă care să dea garanția dnă- 
șirii dificultăților existente, intririi 
ordinii și disciplinei în muncă.ast
fel incit. încă din noul an agicol, 
cooperativa agricolă din Delen să 
poată realiza saltul mult asteptafcpre 
redresarea economică.

Gheorghe GIURGU
corespondentul „Scîteii"

Sistemul de hidroamelio
rații „Cîmpiă Covurluiu- 
lui", județul Galați, se află 
in plină construcție. Au 
fost predate beneficiarilor, 
pină în prezent, pentru 
irigații circa 86 000 hecta
re. adică jumătate din su
prafața prevăzută a fi a- 
menajată prin acest sistem 
pe teritoriul județului. De 
aserhenea, în final, siste
mul amintit va dispune de 
473 km canale, peste 3 800 
km conducte. 94 construc
ții hidrounicat. 136 stații 
de pompare. 6 acumulări 
pentru regularizări și peste 
3 000 km regularizări de 
albii, precum și de o acu
mulare pentru irigații cu 
totul deosebită, la Suhur
lui.

Lacul de acumulare de 
la Suhurlui are o supra
față de 1 200 hectare, pre
cum și un volum brut de 
acumulare de 160 milioane 
mc de apă. Volumul util 
pentru irigații este de 144 
milioane mc de apă. Cu a- 
jutorul acumulării ' din a- 
cest lac se vor putea iriga 
68 000 hectare teren. în lac 
se va pompa apă în lunile 
septembrie-aprilie. ate- 
nuîndu-se astfel vîrful de 
putere din lunile mai-au- 
gust. In acest fel. cu un 
consum de energie mai 
bine folosit de-a lungul 
întregului an calendaris
tic, se vor putea iriga mai 
multe hectare de teren 
arabil. Aceasta a fost ra
țiunea construcției lacului. 
Deosebit de interesantă 
este și soluția de execuție 
găsită de proiectantul a- 
cestui obiectiv — Institu
tul de studii și proiectări 
pentru îmbunătățiri fun
ciare București’ — barajul 
acumulării realizindu-se 
din pămint. De ce din pă- 
mint ? In primul rînd. 
pentru a economisi ciment, 
în același timp, utilizarea 
anrocamenteior presupu
nea aducerea acestora de 
la mare distanță, ceea ce

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea so

cialistă pe cele 9 luni care au trecut din acest an de către colectivele 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum 
și din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor înregistrate și a punctajului general stabilit în 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 septembrie pe primele locuri s-au situat :
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI 
ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași.

Locul III : întreprinderea de 
rețele electrice Vaslui.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 
Locul I : Întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice 
Harghita.

Locul II : întreprinderea de pros- ' 
pecțiuni geologice și geofizice 
București.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Argeș.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE 
Locul I : întreprinderea de prelu

crarea aluminiului Slatina.
Locul II : întreprinderea „La- 

romet" București.
ÎN INDUSTRIA 

DE UTILAJ ENERGETIC, 
PETROLIER. 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE, 

CHIMIE, MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII SI ALTE RAMURI 

Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București.

Locul II : întreprinderea meca
nică Timișoara.

Locul III : întreprinderea meca
nică Cimpina, județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : Întreprinderea „23 
August" Satu Mare.

Locul II : întreprinderea de vase 
emailate Focșani.

Locul III : întreprinderea „Ară- 
dcanea" Arad.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI, LACURI
Locul I : Fabrica chimică

„Apollo" Galați.
Locul II : Întreprinderea de me

dicamente și coloranți „Sintofarm" 
București.

ÎN INDUSTRIA DE FIRE 
ȘI FIBRE SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE 
Locul I : întreprinderea de fire 

și fibre poliamidice Roman, județul 
Neamț.

Locul II : întreprinderea filatura 
de fire „Melana" Botoșani.

ar fi însemnat consum de 
combustibil, mijloace de 
transport adecvate. Drept 
urmare, a fost aleasă so
luția construcției barajului 
din pămînt. După cum ne 
spunea ing. Gheorghe Lu- 
poae, director tehnic al 
întreprinderii de execuție 
și exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare 
Galați, din cit se cunoaș
te din literatura de specia
litate. lucrarea de Ia Su- 
hurlui .constituie cel mai 
mare baraj de pămint din

amplasate la cote diferi
te. Concomitent cu monta
jul liniei am realizat și 
primele transporturi". Așa 
se face că, in comparație 
cu cei 700 000 mc pămint 
transportați in corpul 
barajului de-a lungul a 3 
ani (1985—1987). incepînd 
din trimestrul al doilea 
a c. pină la mijlocul lunii 
octombrie a.c., Regionala 
de căi ferate Galați a asi
gurat transportul a circa 
1,8 milioane mc pămint. 
Singură această compara-

La barajul de la Suhurlui, 
județul Galați, transportul 
pămîntului se efectuează 
pe calea ferată, în locul 

mijloacelor auto

materialul de ție demonstreazățară. Iar 
construcție ales se află in 
imediata apropiere a șan
tierului.

Construcția barajului a 
început în anul 1985. Insă 
transportul pămîntului cu 
autobasculantele s-a des
fășurat anevoios, din cau
za resurselor limitate de 
combustibil. în primul tri
mestru al acestui an. in 
urma unei analize minu
țioase desfășurate la fața 
locului, in prezența facto
rilor de decizie de la ni
vel central, s-a optat pen
tru transportul pămintu- 
lui pe calea ferată. Solu
ția s-a dovedit a fi pe cît 
de simplă, pe atît de inge
nioasă. „Imediat am în
ceput construcția liniei, ne 
soune ing. Mihai Crișan, 
directorul Antreprizei de 
construcții-montaj a Regio
nalei de căi ferate Galați. 
S-au realizat 5 km de li
nie. De fapt sînt două 
tronsoane de cale ferată

justețea 
și eficienta noii soluții a- 
doptate.

Am vizitat deunăzi șan
tierul barajului de la Su
hurlui. Pentru a vă face 
o imagine despre dimen
siunea lucrării notăm că 
barajul va avea în final o 
lungime la coronament de 
1 050 metri, lățimea maxi
mă la bază de 400 metri, 
lățimea la coronament de 
10 metri, iar înălțimea de 
36 metri. In prezent trans
portul pămîntului se reali
zează de la maximum 4 
km distanță. Se acționează 
cu două trenuri, unul cu 
25 de vagoane, celălalt cu 
23 de vagoane, folosin- 
du-se 5 locomotive în pro
gram non-stop ca la căile 
ferate. Ambele garnituri 
transportă zilnic în total 
30 000—32 000 mc pămint. 
Pentru realizarea aceleiași 
cantități ar fi fost necesa
re 4 000 curse auto pe zi.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE 

Locul I : întreprinderea de sti
clărie și porțelan „Dorohoi", ju
dețul Botoșani.

Locul II : întreprinderea de 
geamuri Buzău.

Locul III : întreprinderea de 
faianță și porțelan „Faimar" Baia 
Mare.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele, 

Încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu.

Locul II : întreprinderea de In-

Panoul fruntașilor 
pe nouă luni

călțăminte Cimpulung-Moldove- 
nesc, județul Suceava.

Locul III : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Dîmbovița" Bucu
rești.

ÎN INDUSTRIA VINULUI. 
BĂUTURI DIFERITE.

PRODUSE SPIRTOASE 
ȘI INDUSTRIALIZAREA 

TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vini- 

ficație și produse spirtoase Con
stanța.

Locul II : întreprinderea de ți
garete București.

Locul III : întreprinderea de ți
garete Rimnicu Sărat, județul Bu
zău.

ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă 

de stat Peciu Nou. județul Timiș.
Locul II : întreprinderea agri

colă de stat Liebling, județul Ti
miș.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Mogoșoaia. sectorul 
agricol Ilfov.

ÎN AGRICULTURA DE STAT 
— ÎNTREPRINDERI 
CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov.

Locul II : întreprinderea agri
colă de stat Rimnicu Vilcea.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Alexandria.

Vă imaginați ce efort pre
supunea o atare soluție.

Cine sint cei care au 
realizat punerea în operă 
a noii soluții ? Montarea 
liniei s-a efectuat prin 
efortul comun al secțiilor 
de întreținere ale Regiona
lei de căi ferate Galați și 
al Antreprizei de construc
ții-montaj amintite. în 
zonă acționează unitatea 
de tracțiune a Depoului 
de căi ferate Galați. Pă- 
mintul este încărcat în 
trenuri cu ajutorul unor 
încărcătoare frontale Cu 
capacitatea de 3,4 mc pe 
cupă. Descărcarea pămîn
tului adus de una dintre 
cele două garnituri se rea
lizează pe o bandă trans
portoare de 290 metri lun
gime, cu capacitatea de 700 
tone pămint pe oră.

— Noua soluție a grăbit 
mult ritmul de execuție la 
baraj, ne spunea ing. Vir
gil Moisescu, șeful brigă
zii de construcții-montaj 
Suhurlui. din cadrul 
I.E.E.L.I.F. Galați. în afa
ra realizării transportului 
de pămint în corpul bara
jului mai lucrăm la drena
jul aval, la galeria de go
lire și la turnul de mane
vră. Eficiența noii soluții 
ne-a mobilizat astfel incit 
colectivele de aici (care, 
însumează peste 1 100 oa- 
meni) depun eforturi pen
tru a finaliza cît mai re
pede lucrarea.

Deși suprafața șantieru
lui nu este deloc mică, oa
menii se văd pretutindeni; 
iar prezența garniturilor 
de tren — prezență neobiș
nuită pentru un neavizat 
— aduce un plus de certi
tudine privind realizarea 
mai rapidă a obiectivului.

— Materializarea noii so
luții, precum și mersul 
lucrărilor sint urmărite în
deaproape de comitetul 
județean de partid prin 
comandamente săptămâna
le la fața locului, ne de
clara Dumitru Năstase de 
la I.E.E.L.I.F. Galați. în 
acest fel. datori'ă ajutoru
lui primit am izbutit să în
registrăm in prezent rit
muri superioare de lucru 
pe acest șantier de o im
portantă deosebită pentru 
finalizarea in ansamblu a 
întregii investiții.

Am prezentat experiența 
constructorilor barajului 
de la Suhurlui pentru că 
ea demonstrează cum o 
soluție economică, inge
nioasă poate să schimbe 
radical înfățișarea unui 
șantier, ca și ritmul lucră
rilor. Specialiștii. con- 
șțructovii de pe alte mari 
șantiere ale țării pot ana
liza in ce măsură expe
riența de la Suhurlui — 
Galați le este folositoare 
în mersul mal rapid al 
propriilor lucrări de in
vestiții și pot decide asu
pra oportunității extinderii 
Si Pe alte șantiere a solu
ției prezentate.

Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteii"

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Sibiu.
Locul II : Inspectoratul silvic ju

dețean Bistrița-Năsăud.
Locul III : Inspectoratul silvic 

județean Neamț.
ÎN SECTORUL

DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 
AL CONSILIILOR POPULARE 
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții-montaj Ar
geș.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Ba
cău.

Locul HI: Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bra
șov.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE 
Locul I : întreprinderea de na

vigație fluvială „NAVROM" Ga
lați.

Locul II : Compania „TAROM" 
București.

Locul III : întreprinderea de 
exploatare portuară Constanța.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Constanta.
Locul II : întreprinderea jude

țeană de transport local Vrancea.
Locul III : întreprinderea jude

țeană de transport local Timiș.
CENTRALE INDUSTRIALE 

INDUSTRIA MINIERA
Locul I : Combinatul minier 

Ploiești.
Locul II : Centrala sării și ne

metaliferelor București.
industria electrotehnica

Locul I : Centrala industrială de 
echipamente de automatizări Bucu
rești.

Locul II : Centrala industrială 
mecanică și de articole casnice 
București.

INDUSTRIA CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I î Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică si petrochimică București.

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare 

a lemnului București.
INDUSTRIA UȘOARA

Locul I : Centrala industriei tri
cotajelor București.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industriali

zării tutunului București.
TRANSPORTURI

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București.

Locul II : Centrala industrială 
de reparații auto București.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N R. P. D. COREEANĂ

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, la invitația tovarășului Kim Ir 
Sep, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, in pe
rioada 18—21 octombrie 1988.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat obiective economice și 
edificii social-culturale din Phenian 
și au avut întîlniri prietenești cu 
reprezentanți ai oamenilor muncii și 
activiști ai organelor de partid și de 
stat.

Inaltii oaspeți români au fost 
primiți pretutindeni cu deosebită 
cordialitate și ospitalitate, expresie 
elocventă a sentimentelor de strinsă 
prietenie și stimă pe care și le 
nutresc reciproc popoarele român și 
coreean.

într-o atmosferă cordială și prie
tenească a avut loc ceremonia so
lemnă în cadrul căreia tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar ’general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene. a inmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Ordinul „Drapelul Republicii" 
clasa I, conferit ca o expresie a 
înaltei aprecieri a contribuției deo
sebite aduse la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie si colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
dintre popoarele român si coreean, 
la promovarea cauzei generale a so
cialismului, păcii și colaborării in
ternaționale. cu prileiul celei de-a 
70-a aniversări a zilei de naștere.

Tn cadrul aceleiași ceremonii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a înminat tovară
șului Kim Ir Sen, secretar generai 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene, Ordinul ..Victoria Socialis
mului". pentru contribuția deosebită 
adusă la dezvoltarea colaborării din
tre Partidul Muncii din Coreea șl 
Partidul Comunist Român, dintre 
Republica Populară Democrată Co
reeană și Republica Socialistă 
România, la întărirea prieteniei 
dintre poporul coreean și poporul 
român, la promovarea cauzei gene
rale a socialismului, păcii si cola
borării internaționale, cu prileiul 
celei de-a 75-a aniversări a zilei 
de naștere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to
varășă Elena Ceaușescu. a avut con
vorbiri oficiale cu tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea. președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie, stimă si înțelegere reci
procă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Kim Ir Sen s-au informat 
reciproc asupra stadiului construc
ției socialiste in cele două tari, au 
procedat la examinarea relațiilor 
româno-coreene si a perspectivelor 
lor de dezvoltare și au făcut un 
larg schimb de păreri privind pro
blemele majore ale contemporanei; 
tății si ale mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat profundele transformări 
revoluționare înfăptuite in România, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, care 
a inaugurat o epocă de mari înnoiri 
și înfăptuiri în toate domeniile de 
activitate, ca urmare a aplicării le
gităților generale ale construcției 
socialismului la condițiile concrete 
existente in Românit și tinind sea
ma de noile cuceriri ale științei si 
tehnicii contemporane. S-au reliefat 
măsurile întreprinse privind orga
nizarea si perfecționarea mecanis
mului economico-financiar de auto- 
conducere si autogestiune. crearea 
unui sistem cuprinzător de organis
me de conducere ale democrației 
muncitorești-revoluționare, politica 
Partidului Comunist Român de fău
rire a socialismului cu poporul și 
pentru popor. Au fost înfățișate 
măsurile politice și organizatorice 
întreprinse pentru înfăptuirea hotă- 
ririlor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român privind 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
sectoarelor economiei naționale si. 
in primul rind, a industriei și agri
culturii, repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe întregul te
ritoriu al tării, asigurarea condițiilor 
de muncă și viață tot mai bune tu
turor oamenilor muncii de la orașe 
ți sate, îndeplinirea obiectivului 
strategic de trecere a României la 
un stadiu superior — oel de țară 
socialistă mediu dezvoltată.

Tovarășul Kim Ir Sen a informat 
că poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, ur- 
mind o cale politică independentă, 
și-a transformat tara, care era ră
masă în urmă, intr-o tară socialistă 
prosperă și independentă. De ase
menea. potrivit hotăririlor celui 
de-al VI-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, a subliniat im
portanta deosebită a celui, de-al trei
lea plan septenal de dezvoltare a 

> economiei naționale — in curs de 

realizare — pentru crearea bazei 
tehnico-materiale necesare victoriei 
depline a socialismului, pentru ridi
carea substanțială a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului si 
a prezentat eforturile deosebite ale 
poporului coreean pentru înfăptui
rea neabătută a celor trei revoluții 
— ideologică, tehnică și culturală, 
linia politică generală de construc
ție a socialismului si comunismului, 
pentru transformarea naturii, a 
omului și societății. în vederea de- 
săvirșirii cauzei socialismului și co
munismului.

Conducătorii celor două partide și 
state au constatat cu satisfacție câ 
relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea. dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, dintre popoarele 
român și coreean se dezvoltă cu suc
ces în toate domeniile. în spiritul 
Tratatului de prietenie și colaborare 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, semnat la București, in 
anul 1975. al celorlalte documente 
adoptate la nivel înalt, pe baza res
pectării principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și În
trajutorării tovărășești.

S-a subliniat rolul determinant pe 
care îl au întilnirile și convorbirile 
dintre conducătorii celor două 
partide și state, precum și raportu
rile de prietenie și stimă re
ciprocă statornicite intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, pentru întărirea continuă a 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul coreean, pentru dezvoltarea 
rodnică a colaborării reciproc avan
tajoase in toate domeniile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen au dat o înaltă 
apreciere legăturilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea și au reafirmat hotărîrea 
de a promova in continuare o strîn- 
să colaborare între cele două partide 
și schimburile de experiență în con
strucția socialismului, consultările 
în probleme bilaterale și internațio
nale de interes comun.

De asemenea, s-a convenit să se 
stimuleze și în viitor 'contactele și 
colaborarea dintre Frontul Democra
ției și Unității Socialiste din Repu
blica Socialistă România și Frontul 
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei din Republica Populară Demo
crată Coreeană, dintre organizațiile 
sindicale, de tineret și de femei din 
cele două țări. S-a subliniat necesi
tatea amplificării in continuare a co
laborării în domeniile științei, invă- 
țămîntului, artei și culturii, sănătății 
Si sportului. în conformitate cu pre
vederile documentelor comune în vi
goare.

Relevînd rezultatele pozitive obți
nute pină acum in domeniul schim
burilor comerciale și al cooperării 
economice și tehnico-științifice. con
ducătorii de partid și de stat ai celor 
două țări au convenit să fie intensi
ficate eforturile pentru creșterea 
continuă a volumului schimburilor 
comerciale, extinderea și diversifica
rea colaborării economice pe termen 
lung în diferite domenii. în condiții 
reciproc avantajoase, corespunzător 
potențialului economic și programe
lor de dezvoltare economico-socială 
ale celor două țări.

In acest context, a fost subliniată 
importanța înfăptuirii prevederilor 
Acordului de lungă durată de cola
borare și cooperare economică și 
tehnico-științific^ pină în anul 2000 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, semnat la cel mai înalt 
nivel, la Phenian, în anul 1985, pen
tru extinderea și adîncirea in con
tinuare a colaborării româno-co
reene.

In vederea punerii în valoare și 
concretizării posibilităților existente, 
s-a convenit ca ministerele, organe
le, organizațiile și întreprinderile 
economice din cele două țări să-și 
intensifice contactele și să întreprin
dă măsurile practice necesare pentru 
înfăptuirea acțiunilor de colaborare 
economică pe termen lung in indus
tria extractivă, construcții de mașini, 
chimie, agricultură, industria ali
mentară și în alte domenii.

In cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, au 
subliniat că Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană au puncte de ve
dere identice asupra principalelor 
probleme cu care se fonfruntă ome
nirea. S-a constatat cu satisfacție că 
evoluția situației internaționale din 
ultima vreme a confirmat pe deplin 
justețea aprecierilor și concluziilor 
la care s-a ajuns în cadrul intîlni- 
rilor și convorbirilor anterioare la 
nivel înalt româno-coreene.

Conducătorii celor două partide si 
state au apreciat că. deși in viata in
ternațională se manifestă unele ten
dințe pozitive, ca rezultat al luptei 
susținute a popoarelor lumii pentru 
menținerea păcii și securității inter
naționale, totuși situația continuă să 
fie deosebit de contradictorie și 
gravă. In lume nu s-a realizat o co
titură radicală spre Pace și secu
ritate. Continuă cursa înarmărilor, 
în special a înarmărilor nucleare, 
se mențin conflicte grave în diferite 
zone ale lumii, se înrăutățește situa
ția economică mondială, îndeosebi a 

țărilor în curs ds dezvoltare, persis
tă politica de forță și de amenințare 
cu forța, de amestec in treburile in
terne și de încălcare a independen
tei și libertății unor state.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene au a- 
preciat că, în împrejurările actuaie, 
problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea hotărîtă la 
dezarmate. în primul rînd la dezar
marea nucleară, asigurarea dreptului 
vital al fiecărei națiuni, al întregii 
omeniri la existență, la libertate și 
independentă.

Conducătorii de partid si de stat 
ai celor două țări au subliniat ne
cesitatea ca toate statele să acțio
neze cu înaltă răspundere în direc
ția realizării unui program complex 
de dezarmare, in mai multe etape, 
care să ducă la lichidarea totală și 
definitivă a armelor nucleare, opri
rea experiențelor nucleare și a mili
tarizării Cosmosului, eliminarea ar
melor chimice și a altor arme de 
distrugere in masă, reducerea sub
stanțială a armamentelor convențio
nale și a cheltuielilor militare.

Președinții celor două țări au sub
liniat necesitatea ca la Conferința 
general-europeană de la Viena pen
tru securitate și cooperare să se 
realizeze acorduri și înțelegeri care, 
pe baza prevederilor Actului final de 
la Helsinki și cu respectarea strictă 
a suveranității statelor și a neames
tecului în treburile lor interne, să 
contribuie la dezvoltarea colaborării 
între toate țările europene, la mă
suri concrete de dezarmare si de în
tărire a încrederii, înțelegerii și 
păcii pe continent și în întreaga 
lume.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări s-au pronunțat 
pentru retragerea trupelor străine și 
desființarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state, pentru crearea 
de zone ale păcii, libere de arme nu
cleare și chimice, în Balcani, în 
Europa de nord și centrală, în 
Peninsula Coreeană. precum și in 
alte regiuni ale lumii.

Tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, a exprimat sprijinul și soc 
lidaritatea deplină cu activitatea Ret, 
publicii Socialiste România, cu pro
punerile și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. pentru realizarea dezarmării, și 
în primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru asigurarea păcii și securității 
în Europa și în întreaga lume.

Tovarășul Kim Ir Sen. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, abordind situația din 
Peninsula Coreeană și perspectiva 
reunlficării Coreei, a prezentat pro
punerea privind crearea Republicii 
Confederale Democratice, Koryo și 
alte propuneri și inițiative privind 
reunificarea pașnică și independentă 
a patriei. In vederea reducerii ten
siunii și eliminării pericolului de 
război din Peninsula Coreeană, se 
impun încheierea unui acord de pace 
coreeano-american. adoptarea unei 
declarații de neagresiune între 
Nordul și Sudul Coreei, precum și 
retragerea trupelor americane și a 
armamentului nuclear din Coreea de 
Sud si transformarea Peninsulei Co
reene într-o zonă a păcii, fără arme 
nucleare. Pentru realizarea păcii și 
reunificarea pașnică a Coreei este 
necesar. , totodată, să fie dejucate 
acțiunile S.U.A. și ale autorităților 
sud-coreene care urmăresc perma
nentizarea divizării Coreei prin crea
rea a „două Coree". folosind „recu
noașterea și contactele încrucișate* ’, 
admiterea la O.N.U. și altele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a reafirmat spriji
nul consecvent și solidaritatea Parti
dului Comunist Român, Republicii 
Socialiste România și poporului 
român fată de inițiativele și propu
nerile Partidului Muncii din Coreea, 
ale Guvernului Republicii Populare 
Democrate Coreene, personal ale to
varășului Kim Ir Sen, privind re
unificarea pașnică și independentă a 
patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen au subliniat, de 
comun acord, că acțiunile care urmă
resc permanentizarea divizării artifi
ciale a Coreei prin crearea a „două 
Coree" și „recunoașterea încrucișată;*  
contravin atit intereselor fundamen
tale ale poporului coreean, aspirații
lor sale legitime de a trăi într-o 
patrie liberă și unită, cit și cauzei 
păcii și destinderii în Asia și pe plan 
mondial.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări s-au pronunțat cu 
fermitate pentru eliminarea forței și 
a amenințării cu forța în relațiile in
ternaționale, pentru soluționarea tu
turor conflictelor și stărilor litigioa
se dintre state numai pe cale poli
tică, prin tratative.

Președinții celor două țări s-au 
pronunțat pentru soluționarea globa
lă, justă și durabilă a problemelor din 
Orientul Mijlociu, pe calea tratative
lor, pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, rezolvarea 
problemei palestiniene prin respec
tarea dreptului poporului palestinian 
Ia autodeterminare — inclusiv la 
crearea unui statindependent—.asi
gurarea suveranității, integrității și 
securității statelor din această zonă. 
A fost evidențiată importanța orga
nizării unei conferințe internaționale 
în problemele Orientului Mi'lociu, 
sub egida O.N.U., la care să parti

cipe toate părțile interesate, inclu
siv O.E.P., precum și membrii Der- 
manenți ai Consiliului de Securitate 
al O.N.Ul

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene au sa
lutat Încetarea focului intre Iran și 
Irak și au subliniat necesitatea apli
cării întocmai a Rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
în vederea asigurării stabilității, 
securității și păcii în această regiune 
și s-au pronunțat pentru retragerea 
navelor militare străine și asigu
rarea liberei navigații in Golf.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Core
eană se pronunță pentru soluționarea 
problemei kampuchiene pe cale po
litică, pe baza reconcilierii naționale, 
a asigurării independenței, suverani
tății și caracterului de țară nealinia
tă ale Kampuchiei, a retragerii tru
pelor vietnameze, a ipcetării oricărui 
amestec din afară.

Președinții celor două țări au re
afirmat sprijinul hotărit și solidari
tatea față de lupta eroică a poporu
lui namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru independența Na
mibiei și s-au pronunțat pentru a- 
cordarea imediată si necondiționată 
a independentei Namibiei pe baza 
Rezoluției 435, din anul 1£>78, a Con
siliului de Securitate al O.N.U.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană au condamnat cu fermitate 
politica de apartheid, măsurile de 
represiune ale autorităților din Afri
ca de Sud împotriva populației ma
joritare din această tară si au cerut 
să se pună capăt acțiunilor lor agre
sive împotriva statelor vecine.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Core
eană și-au exprimat sprijinul și so
lidaritatea cu lupta popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină îm
potriva oricăror forme de agresiu
ne, pentru eliberare și independență 
națională, pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare a țărilor lor. fără nici un 
amestec din afară.

Conducătorii celor două partide și 
state au subliniat rolul și influența 
crescînde ale mișcării de nealiniere 
în rezolvarea constructivă a proble
melor internaționale. în menținerea 
și consolidarea păcii.

Avînd în vedere problemele com
plexe ale situației economice mon
diale. Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană s-au pronunțat pentru solu
tionarea globală a problemelor cu 
care sînt confruntate țările în curs 
de dezvoltare și pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, bazate Pe deplina egalitate și 
echitate intre state.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen au subliniat 
necesitatea creșterii rolului O.N.U., 
al altor organisme internaționale in 
viața mondială, in soluționarea de
mocratică a problemelor grave cu 
care se confruntă omenirea, cu par
ticiparea, în condiții de deplină ega
litate. a tuturor țărilor, și îndeosebi 
a țărilor mici și mijlocii, a țărilor 
in curs de dezvoltare și nealiniate, 
care constituie marea majoritate a 
lumii și sînt direct interesate intr-o 
politică de pace, de independență și 
largă colaborare.

Conducătorii de partid al celor 
două țări au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Român și a 
Partidului Muncii din Coreea de a 
dezvolta în continuare colaborarea si 
solidaritatea cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socia
liste, cu mișcările de eliberare na
țională. cu alte forte progresiste, pe 
baza egalității depline in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, a dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili in mod de sine 
stătător linia politică. strategia și 
tactica revoluționară. în conformita
te cu condițiile concrete din propria 
țară. Totodată, a fost subliniată ne
cesitatea întăririi in continuare a 
unității și solidarității partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
țărilor socialiste in lupta pentru 
pace și Colaborare internațională, 
împotriva acțiunilor cercurilor im
perialiste, reacționare de ponegrire 
a realizărilor din țările socialiste și a 
încercărilor de dezbinare a acestor 
țări, a forțelor progresiste și demo
cratice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru rezultate
le rodnice ale noii întîlniri si ale 
convorbirilor la nivel înalt de la 
Phenian, care au o mare însemnăta
te pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, colaborare si solidaritate 
dintre cele două partide, țări si po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au expri
mat vii mulțumiri tovarășului Kim 
Ir Sen pentru primirea cordială și 
ospitalitatea deosebită de care s-au 
bucurat in timpul vizitei in Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adre
sat tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comiletului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, invitația de a efec
tua o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere. 
Data vizitei va fi convenită pe cale 
diplomatică.
Phenian. 21 octombrie 1988

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Părăsind teritoriul Republicii Populare Democrate Co
reene. doresc să vă adresez, și pe această.cale, in numele 
meu și al tovarășei mele, al colaboratorilor care mă înso
țesc, cele mai calde mulțumiri pentru primirea deosebit 
de călduroasă, plină de ospitalitate, de care ne-am bucurat 
in tot timpul vizitei in țara dumneavoastră. Mulțumim, 
de asemenea, tuturor locuitorilor Phenianului, poporului 
coreean pentru caldele și entuziastele manifestări priete
nești, .care au făcut ca vizita noastră să se transforme 
într-o adevărată sărbătoare a prieteniei, colaborării și 
solidarității revoluționare româno-coreene.

Cu deplină satisfacție pentru rezultatele vizitei, îmi 
exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțele
gerilor la care am ajuns împreună, tradiționalele relații 
de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Democrată Coreeană, din

tre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din 
Coreea vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică, pe 
multiple planuri, in interesul popoarelor român și core
ean. al cauzei socialismului, păcii și colaborării interna
ționale.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc și acest prilej 
pentru a vă adresa, o dată cu salutul nostru de rămas 
bun, dumneavoastră, stimate tovarășe Kim Ir Sen. și 
tovarășei Kim iSăng E, cordiale urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului coreean prieten noi succese 
in înfăptuirea hotăririlor Congresului al VI-lea al Parti
dului Muncii din Coreea, in dezvoltarea patriei sale pe 
calea socialismului, în realizarea aspirației fundamentale 
a întregii națiuni coreene, de reunificare pașnică, inde
pendentă și democratică a țării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Nouă și elocventă expresie a prieteniei 
trainice si solidarității revoluționare, 7 7 7 7

puternic impuls tradiționalelor raporturi 
de colaborare româno-coreene

Cu sentimente de vie și profundă 
satisfacție Întregul nostru popor sa
lută rezultatele deosebit de rod
nice ale vizitei oficiale de priete
nie întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Coreea prietenă, la in
vitația tovarășului Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene — rezultate ce con
feră noului dialog la nivel . înalt 
semnificațiile unui eveniment poli
tic de majoră însemnătate în cronica 
strînsei și trainicei prietenii și co
laborări româno-coreene.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
ambianța vibrantă și căldura deose
bită sub semnul căreia s-a desfășu
rat, începind cu grandioasa și strălu
citoarea primire făcută oaspeților 
dragi din România de către popu
lația Phenianului și cu manifestările 
însuflețite cu care i-a înconjurat în 
permanență ; prin spiritul de cordia
litate, stimă și deplină înțelegere re
ciprocă ce a caracterizat convorbirile 
oficiale purtate ; prin concluziile 
puse în evidentă de aceste convor
biri, vizita s-a înscris ca o nouă și 
elocventă expresie a solidarității re- 
vpluționare dintre cele două țări, 
partide și popoare, a voinței comune 
de a adinei continuu și a ridica pe 
un plan tot mai înalt prietenia și co
laborarea multilaterală.

Printr-o fericită coincidență, vizita 
s-a desfășurat într-o perioadă cind 
se împlinesc patru decenii de la sta
bilirea relațiilor diplomatice între 
România și Coreea populară. în în
treg răstimpul care a trecut de 
atunci, inclusiv în anii grei ai luptei 
poporului coreean împotriva agresiu
nii imperialiste, pentru apărarea 
independentei și libertății patriei 
sale, partidele și țările noastre au 
conlucrat strins. România acordînd 
întregul său sprijin luptei drepte a 
poporului coreean — toate acestea 
asigurind o temelie trainică unor le
gături reciproce cu un conținut tot 
mai bogat.

Continuitatea si profunzimea re
lațiilor româno-coreene sînt indiso
lubil legate — așa cum. sra evi
dențiat și cu prilejul actualei vizite 
— de ro'ul hotărîtor al tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen în 
a le imprima un curs mereu mai di
namic. Popoarele noastre dau o înaltă 
apreciere faptului că între cei doi 
conducători de partid și de stat există 
relații personale deosebit de bune, 
multiplele convorbiri și întilniri la 
nivel înalt, de la București ori de la 
Phenian, exercitind o înriurire deter
minantă asupra evoluției ansamblu
lui raporturilor dintre cele două 
partide, țări și popoare, jalonind 
direcții de amplă perspectivă dezvol
tării colaborării multilaterale priete
nești.

Această realitate a fost puternic 
subliniată si în cuvântările rostite de 
cei dpi conducători cu ocazia noii 
vizite. „De fiecare dată — a subliniat 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU —, 
vizitele reciproce la nivel inalt, în
tilnirile si convorbirile purtate cu 
aceste prilejuri s-au înscris ca mo
mente de cea mai mare importantă 
in cronica tradiționalelor relații 
româno-coreene. Sint convins că și 
actuala vizită, înțelegerile la care 
vom ajunge vor deschide noi perspec
tive dezvoltării relațiilor noastre — 
pe tărim economic, tehnico-stiintific, 
cultural si in alte domenii de interes 
comun —. vor întări si mai mult 
prietenia si colaborarea româno- 
coreeană".

în același spirit, tovarășul KIM IR 
SEN declara, la rîndul său : „Pentru 
noi. revoluționarii, nu există bucurii 
mai mari decit intîlnirea cu tovarășii 
lor. în ciuda distantelor mari, 
stimatul tovarăș președinte ne vizi
tează din nou. Aceasta demonstrează 
in mod grăitor cit de deosebite sint 
raporturile frățești de prietenie 
personală și sentimentele de frăție, 
tovărășești nutrite de noi, cit de trai
nice si sincere sint prietenia si soli
daritatea dintre cele două partide, 
țări si popoare ale noastre".

O vie ilustrare a prețuirii reciproce 
pentru contribuția de cea mai mare 
însemnătate adusă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările si popoarele noastre a 
prilejuit si ceremonia solemnă în 
cursul căreia a fost inmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ordinul coreean „Drapelul Republi
cii" clasa I și tovarășului Kim Ir 
Sen Ordinul „Victoria Socialismului".

De asemenea, a înscris un moment 
de profundă rezonanță în desfășurarea 
vizitei conferirea titlului de „Doctor 
Honoris Causa" în științe economice 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
titlului de „Doctor Honoris Causa" 
în științe chimice tovarășei Elena 
Ceaușescu. In cuvîntul omagial, 
rostit cu acest prilej, tovarășul Li 
Giong Ok, vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene, președintele Comitetului de 
Stat pentru atribuirea de titluri ști
ințifice al R.P.D. Coreene, a arătat 
că decernarea acestor titluri consti
tuie o ilustrare a inaltei aprecieri a 
pbporului coreean si a oamenilor 
de stiintă din Coreea populară pen
tru meritele strălucite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si ale tovarășei 
Elena Ceausescu, in activitatea plină 
de abnegație dedicată eliberării na
ționale si sociale a ponorului român, 
înfloririi patriei, victoriei cauz?î so
cialismului, pentru contribuția re
marcabilă adusă Ia dezvoltarea știin
ței. precum si pentru activitatea 
pusă in slujba dezvoltării relațiilor 
de prietenie frățească dintre poporul 
coreean si poporul român.

Desfășurîndu-se sub auspiciile de
osebit de propice a’e marii prietenii 
dintre cele două țări și popoare con
structoare ale socialismului, convor
birile la nivel înalt s-au concretizat 
în hotărîri menite să adauge noi 
dimensiuni și să deschidă noi per
spective rodnicului bilanț al cola
borării. Reafirmînd liniile călăuzitoa
re ale relațiilor dintre România și 
R.P.D. Coreeană, dintre partidele și 
popoarele noastre, in spiritul Trata
tului de nrietenie si colaborare sem
nat la București, în 1975, pe baza 
principiilor independentei și suve
ranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești. Comunicatul 
comun definește, totodată, obiecti
vele dezvoltării lor într-o perspecti
vă de durată.

Angrenate într-o amplă activitate 
de înfăptuire a unor cutezătoare 
planuri și programe de dezvoltare 
economico-socială. in conformitate 
cu hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. si. respectiv, ale Con
gresului al VI-lea al P.M.C.. cele 
două țări dispun de posibilități spo
rite de a-si extinde și diversifica 
schimburile comerciale si a adinei 
cooperarea economică si tehnico-ști- 
int’fică. potrivit cu prevederile Acor
dului de lungă durată al dezvoltării 
colaborării economice si tehnico-sti- 
inț’fice pină în anul 2000.

Ca forte politice conducătoare ale 
celor două țări. Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii dm Coreea 
au o contribuție primordială în im
pulsionarea ansamblului. colaborării 
româno-coreene — și de aceea se 
cuvine a se releva importanta hotă- 
rîrii comune de a se promova, cu 
aceeași consecventă ca si nînă acum. 
S"himburPe de experiență în con
strucția socialismului. consultările 
în problemele bilaterale si de inte
res comun. O însemnătate ov’dentă 
prezintă si reafirmarea hotărârii de 
a se st’mu’a contactele si cda'mra- 
rea dintre Frontul Democrației si 
Un’tătii Socialiste din tara noastră 
și Frontul Democratic pentru Reu
nificarea Patriei din R.P.D. Coreea
nă. dintre organizațiile sindicale, de 
tineret și de femei din cele două 
țări.

In țadrul convorbirilor la nivel 
înalt un loc oentral l-a ocupat exa
minarea aprofundată a evoluțiilor 
din viața internațională, relevin- 
du-se, ca un motiv de legitimă sa
tisfacție, faptul că și de această dată 
s-a constatat identitatea punctelor 
de vedere asupra principalelor pro
bleme ale lumii contemporane.

Astfel, s-a evidențiat concluzia 
comună că. în ciuda unor tendințe 
pozitive, situația mondială continuă 
să fie deosebit de contradictorie si 
gravă, dialogul la nivel înalt punînd 

din nou în lumină marele adevăr 
că problema fundamentală a epocii 
o constituie oprirea cursei Înarmă
rilor, trecerea hotărită la dezarmare, 
in primul rînd nucleară, asigurarea 
dreptului vital al fiecărei națiuni, 
ăl întregii omeniri la existentă, la 
libertate și pace.

In mod firesc, în cursul convor
birilor s-a acordat o atenție deose
bită problemelor privind situația din 
Peninsula Coreeană și perspectivelor 
reunilicării Coreei, ca obiectiv prin
cipal și aspirație națională supremă 
a intregului popor coreean, din Nord 
și din Sud. în spiritul poziției neabă
tute a României socialiste, președin
tele Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
sprijinul consecvent și solidaritatea 
partidului, poporului și țării noas
tre față de cauza dreaptă a po
porului coreean, față de propunerile 
președintelui Kim Ir Sen privind 
crearea Republicii Confederale De
mocratice Koryo, față de alte propu
neri și inițiative pe care le-a 
formulat în scopul reunificării paș
nice și independente a Coreei. De 
comun acord au fost condamnate ac
țiunile care urmare-c permanen
tizarea acestei d< membrări și 
care contravin deopc ivă interese
lor legitime ale popor ui coreean, cit 
și intereselor cauzei păcii și destin
derii în Asia și pe plan mondial.

Schimbul de păreri asupra actuali
tății internaționale a pus, de aseme
nea, în lumină imperativul elimină
rii forței și amenințării cu forța din 
relațiile internaționale, necesitatea 
soluționării pe cale pașnică a ori
căror situații de conflict din lume.

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor complexe ale economiei 
mondiale, situației grele cu care sint 
confruntate țările în curs de dez
voltare. dialogul la nivel înalt re
afirmînd necesitatea unei soluționări 
globale a acestor probleme, instau
rării noii ordini economice interna
ționale. Rolul și influența crescindă 
a mișcării de nealiniere în rezolva
rea constructivă a problemelor inter
naționale, contribuția sporită pe care 
O.N.U. este chemată să o aducă in 
acest sens sînt alte aspecte asupra 
cărora s-a desprins identitatea de 
păreri.

în actualele împrejurări ale vieții 
internaționale, apare mai evident 
decit oricînd însemnătatea întăririi 
unității și solidarității partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
țărilor socialiste, ca element hotă
rîtor al succesului luptei pentru pace 
și colaborare internațională, pentru 
dejucarea acțiunilor cercurilor impe
rialiste, reacționare de ponegrire a 
realizărilor țărilor socialiste, a încer
cărilor de dezbmare a acestor țări, 
în general a forțelor progresiste, de
mocratice. In acest sens, dialogul la 
nivel inalt române-coreean a prile
juit reafirmarea hotărârii celor două 
partide de a dezvolta în continuare 
colaborarea și solidaritatea cu oele- 
lalte detașamente ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale,- 
cu partidele socialiste, cu mișcările 
de eliberare națională, cu alte forțe 
progresiste ale contemporaneității, 
pe baza egalității depline în drep
turi. a respectării dreptului im
prescriptibil al fiecărui partid de 
a-și stabili de sine stătător linia po
litică. strategia și tactica revoluțio
nară. potrivit condițiilor concrete din 
propria țară.

Sint. toate acestea, temeiuri pro
funde pentru care comuniștii, între
gul nostru popor își exprimă depli
na aprobare față de bilanțul stră
lucit al noului dialog la nivel înalt 
româno-coreean. Se poate spune, cu 
deplină îndreptățire, că viața însăși 
confirmă aprecierea că relațiile ro
mâno-coreene sint un exemplu de 
relații între țări socialiste indepen
dente și suverane, care conlucrează 
și se întrajutorează intr-un spirit to
vărășesc, revoluționar, pentru victo
ria construcției socialiste în țările 
lor. pentru propășirea propriilor po
poare. pentru pace și colaborare in 
lume. Este convingerea fermă a po
porului român câ acestei mari 
prietenii i se deschid perspective tot 
mai fructuoase, spre binele reciproc, 
al cauzei generale a socialismului și 
progresului, în interesul dezvoltării 
pașnice a tuturor popoarelor.

Romulus CAPLESCU
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R
program revoluționar de munca pentru partid, pentru popor

Marile evenimente - izvoare

Editarea cărții-act de mare răspundere
perene ale literaturii

în opera de educație patriotică
Pentru literatura română actua

lă. pentru dezvoltarea scrisului nos
tru a fost creat în ultimele două 
decenii un climat politico-social fa
vorabil. fertil. Pentru ca această 
stare de efervescentă spirituală să 
fie posibilă, a avut nevoie de o gîn- 
dire cu adevărat revoluționară care 
să o consacre. Este ceea ce s-a pe
trecut. vorbind în termenii cei mai 
proprii, la cel mai înalt nivel. în 
generoasa Si revoluționara deschide
re inițiată de ideile Congresului al 
IX-lea al partidului, continuate și 
adincite de alte documente de partid, 
de excepționale idei cuprinse in Te
zele din aprilie, se înscrie însăși 
existenta editurii „Dacia".

Editura Dacia, după cum se știe, 
își are sediul în inima Transilvaniei. 
Ea tinde să scoată în lumină, prin- 
tr-o riguroasă selecție, frumos gîn- 
dită. gingaș cumpănită, neavind altă 
prejudecată decît cea a valorii, tot 
ce există peren pe această româ
nească gură de rai. dar, cum e Si fi
resc. din întreaga țară. Mai simplu 
spus, calitatea este cea care dic
tează în publicarea cărții, fie că e 
vorba de stiintă sau beletristică, de 
cartea în limba română, maghiară 
sau germană.

într-adevăr, cum se relevă si în 
reperele dezbaterii initiate de „Scîn- 
teia", a fi editor presupune vocație, 
pasiune și nu în ultimul rînd un 
larg orizont cultural. Generozitate și 
exigentă. Intuiție. Obiectivitate. Har. 
Fără îndoială, toate acestea sint 
foarte aproape de autenticul act de 
creație. Și în sensul că editorul se 
vrea un creator de cultură, dar. su
biectiv vorbind — e o mărturisire 
—. simt aceeași emoție în fata unei 
cărți de valoare ieșite de sub teasc 
asemănătoare cu fiorul pe care-1 în
cerc. ca prozator, in fata paginii in 
care cuvintele se logodesc solar și 
prind viață. Ar trebui poate ca noi, 
editorii, să recitim portretul pe care 
G. Călinescu i-1 făcea lui AI. Ro- 
setti : „Cu un zîmbet etern, circu- 
lînd in toate mediile, de la curte la 
cafenea, din cercul academic si po
litic. in acela al tînărului scriitor 
proletar, suportînd cu delicateță in
finită cele mai omenești insistente 
si stabilind o punte prudentă între 
adversarii literari, adueîndu-i lao
laltă în aceleași colecții, păstrîn- 
du-șl cu finețe libertatea și nere- 
nuntînd la producția unora de dra
gul altora, entuziasmîndu-se copilă
rește de unele opere, el a putut um
ple rafturile culturii noastre în cîti- 
va ani cu cărți imposibil de sperat 
în alte condiții". G. Călinescu făcea 
aici de fapt portretul editorului 
ideal. Imaginea exclude veleitaris- 
mul, obtuzitatea, diletantismul, in
cultura. în ce privește pregătirea 
ideologică a editorului, el trebuie să 
fie la curent cu documentele de 
partid, să-si însușească organic idei
le cuprinse în cuvintările secretaru
lui general al partidului nostru.

Editorul nu trebuie să fie un sim
plu funcționar care semnează con
dica, ci, asemenea creatorului, el tre
buie să cunoască, să fie nu doar 
martor, ci si Părtaș la tot ce-l încon
joară. la tot ce e devenire în patria 
sa. Starea editorului este una dia
lectică. Lui i se cere o cit mai de- 
săvirșită detașare în sensul aceleia 
ce i se pretinde criticului literar, al 
judecării cît mai deplin objective a 
operelor asupra cărora. înaintea cri
ticii și înaintea cititorilor, si înain
tea timpului, este chemat să se pro
nunțe. Dar în aceeași măsură — și

eu as zice că în primul rînd — lui 1 
se cere implicare. Bineînțeles nu în 
sensul simplist, cum lucrurile se pe
treceau cindva. cînd un manuscris 
era „retușat" de editor pînă la nere- 
cunoaștere. Prin implicare înțeleg : 
asumarea responsabilității asupra 
lucrării destinate marelui public și 
prin aceasta tocmai zbaterea, lupta 
dacă e necesar, pentru promovarea 
adevăratei valori, a originalității, a 
exprimării adevărului vieții.

Se înțelege că. pe lingă, să-i zi
cem. o zestre individuală, pe lingă 
vocație, pe lingă largul orizont cul
tural de care am mai amintit, pe 
lingă maturitatea ideologică (aceas
ta presupunînd îndrăzneală, viziune 
novatoare si nicidecum pitirea in 
spatele unor formule), editorul ar 
trebui să aibă si o pregătire adec
vată. profesia aceasta, cu un atit de 
larg si profund efect, avînd și ea 
particularitățile sale. Ce s-ar putea 
întreprinde imediat și fără eforturi 
deosebite de nici un fel ar fi un

acum cîteva decenii si de a nu ve
dea realitatea ce ne înconjoară, cu 
nimic mai puțin complexă si mai 
netedă. Viața din jurul nostru ne 
oferă și subiecte, si eroi, și conflicte 
din belșug. E necesar doar să le cu
noaștem si să le înțelegem.

în educația patriotică a oamenilor, 
a tineretului un rol important îl 
joacă operele clasice, valorile trecu
tului nostru cultural. Nu 
sublinia rolul clasicilor in 
personalității încă de la 
fragedă vîrstă. dar nu voi
pledez pentru necesitatea absolută si 
permanentă ca sub cele mai dife
rite forme moștenirea clasică, prin 
piscurile ei si pe cît posibil în tota
litatea ei. să fie mereu adusă sub 
ochii generațiilor ce se succed și 
mereu oferită inimilor lor. Colecția 
„Bibliografia școlară" a editurii 
„Dacia". în variantele sale română și 
maghiară, răspunde nu doar unei 
nevoi generale, ci are o implicație 
directă în procesul de învățămint. O

voi mai 
formarea 
cea mai 
înceta să

Opțiunile actualității

sistematic schimb de experiență atît 
la nivel național, cît și cu case edi
toriale străine.

Pot spune cu toată certitudinea că 
întreaga activitate a editurii „Dacia" 
este angajată intr-un intens proces 
de promovare a unei literaturi cu 
un conținut patriotic, militant deci. 
As face Si aici o disociere. A proli
ferat in cimpul literaturii, cum bine 
se știe, cum „Scinteia" a semnalat in 
cîteva rinduri. si o scriitură lipsită 
de valoaire artistică, plină de clișee 
repetate oină la devalorizarea tota
lă a unor idei scumpe nouă tuturor, 
sacre as zice. O asemenea macula
tură nu are cum susține convingă
tor si emoționant marile idei și cele 
mai intime sentimente ale contem
poranului nostru. Am înțeles să pu- • 
blicăm acele cărți al căror caracter 
patriotic si civic să fie. explicit sau 
implicit, insă conținut organic in 
structura lor. Nu pot fi de acord 
nici cu acei care, pornind de la con
statarea. negativă, de mai sus. de
clară inactuală, perimată creația pa
triotică. poezia inspirată de senti
mentul de dragoste pentru patrie, 
pentru leagănul nostru natal, fata 
de realizările de astăzi ale poporului 
nostru. Marile ctitorii ale prezentu
lui socialist constituie o sursă înăl
țătoare de poezie, de creație actua
lă. patriotică, revoluționară. Privind 
din acest unghi si analizindu-ne 
munca in spirit critic și autocritic, 
în lumina Tezelor din aprilie, nu 
pot spune că am făcut tot ce trebuia 
pentru a dărui întotdeauna cititori
lor cărțile așteptate, esențiale pen
tru îmbogățirea vieții lor spirituale. 
Sigur că nu sintem pe deplin mul
țumiți nici de cantitatea, și nici de 
întreaga calitate a lucrărilor inspi
rate din complexul proces al con
strucției socialiste, din actualitatea 
noastră fierbinte. Desigur, inspirația 
creatorului e liberă să fie „provo
cată" de orice moment sau etapă 
critică, dar eu cred, de exemplu, că 
este o tendință devenită modă de a 
ne întoarce obsesiv la realitățile de

dovedește aceasta în mod perempto- 
toriu rapiditatea cu care se epui
zează. argument la fel de perempto
riu și pentru o sporire 
său. și pentru găsirea si a altor mo
dalități de reactualizare a clasicilor. 
Pentru că. dacă editura „Dacia" a in
clus între titlurile sale reeditări de 
capodopere de la Coșbuc la Lucian 
Blaga și de la Slavici la Liviu 
Rebreanu ori Ion Vinea. nu pot 
spune că am găsit forma cea mai 
eficientă de readucere a marilor va
lori trecute în atenția prezentului. 
Potențialul de care Clujul dispune 
în critici, istorici literari, cercetători 
îndeamnă la o mai activă și orga- 

. nizată valorificare a moștenirii li
terare.

Prin cele mai reprezentative 
crări. ampla literatură 
o promovăm respiră 
tului acestui moment 
căm anual debuturi 
tinzîndu-le acum și

a tirajului

lu- 
tînără pe care 
ființa tinere- 
istoric. Publi- 
colective ex- 
la proză șl 

supunîndu-le în prealabil judecății 
unui juriu competent, ferindu-le 
deci de subiectivitatea și, eventual, 
prejudecățile unei singure persoane. 
De prisos să adaug că multi tineri, 
promovați în unele cazuri în exclu
sivitate de editura „Dacia", sint astăzi 
prezente prestigioase ale noii noas
tre literaturi.

Formele noastre de legătură cu 
cititorii sînt cele devenite clasice, 
dar care în practică își au de fie
care dată ineditul si frumusețea 
lor : lansările de carte în mari cen
tre culturale, industriale sau chiar 
in comune îndepărtate, de preferință 
în zonele de origine ale autorilor, 
participarea activă in cadrul Lunii 
cârtii Ia sate. Lunii cârtii in între
prinderi. Decada cărții social-poli- 
tice. Zilele culturii clujene, Zilele 
editurii Dacia etc. Urmărim cu 
atenție si cu emoție sondatul anual 
al difuzării cărții (a cărui necesi
tate e inutil să o mal subliniez, dar 
nu e inutil să sugerăm o mai com
petentă participare la el din partea
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© Așezarea fortificată de la Al
bești. aproape 15 ani, pe unul din dealurile din 
apropierea comunei Albești, județul Constanța, o echi
pă de arheologi, formată din Adrian Rădulescu, Maria 
Bărbulescu și Nicolae Georgescu, cercetează o așezare 
fortificată din secolele IV—II înaintea erei noastre. 
Este vorba de o fortificație înălțată pe promontoriul 
unei coline, mărginită in părțile sale de nord și est de 
ripi naturale adinei, tare o fac greu accesibilă din 
aceste direcții. Săpăturile, efectuate an de an, înce- 
pind cu 1974, au dat la iveală nu numai un bogat in
ventar arheologic, ci au oferit și informații prețioase, 
adesea cu valoare de unicat, despre îndepărtatele 
vremi în care la Albeștl-„cetate“ pulsa o intensă 
viață economică.

Cercetările au stabilit că prima fază de amenajare 
și fortificare a dealului datează din întîia jumătate a 
veacului al IV-lea i.e.n. Atunci s-a ridicat un zid de 
piatră, ce proteja o incintă de formă aproximativ pă
trată, cu laturile de 40 
tehnică constructivă de 
de cite două paramente 
dintre ele fiind umplut

metri ; el era realizat într-o 
tradiție elenistică, dispunînd 
din blocuri de piatră, spațiul 
cu piatră amestecată cu ar

gilă. Constructorii antici au acordat o atenție deosebită 
laturii de sud, cea mai expusă unei pătrunderi din 
afară, ei amplificînd 
atacuri externe prin 
mensiuni, de formă 
Cea de-a doua fază 
jumătate a veacului 
cației fiind legată de o serie de evenimente ale vre
mii care au înglobat în desfășurarea lor și spațiul 
Daciei pontice. Așezarea a beneficiat de noi ziduri de 
incintă, înălțate din temelie pe laturile de nord, est și 
vest ; blocurile de piatră erau masive și așezate chiar 
pe stîncile promontoriului, fiind lucrate într-o ma
nieră mai îngrijită. Turnul a fost reamenajat și con
solidat prin ridicarea unor paramenti exteriori for
mați din blocuri mari de calcar ; pe latura de est, 
acolo unde panta era mai puțin abruptă, valoarea de
fensivă a fost sporită prin săparea unui șanț de apă
rare. Pe latura de sud. vechea Incintă de piatră a fost 
incorporată ca parament al noului zid. Din acest răs
timp datează o serie de vestigii care atestă clar carac
terul urban al așezării fortificate de aci. (o stradă 
pavată sub care funcționa un canal de evacuare a ape
lor pluviale). în cea de-a treia etapă de locuire are loc 
extinderea așezării ; au rămas in vechea formă doar 
incintele de pe laturile de nord, est și vest, aceste 
două din urmă fiind însă prelungite mult ; în faza 
actuală a cercetărilor ele pot fi urmărite pe distanțe 
de 32 metri și respectiv 42 metri de la vechea lor în
tretăiere cu latura de sud. Importanta extindere' a 
așezării in direcția sud se află în curs de cercetare, 
dar încă de pe acum se poate aprecia că în această 
etapă suprafața locuită se cifrează la circa 12 hectare. 
Ea a dăinuit în mod cert în secolele III—II Le.n.,

capacitatea sa de a rezista unor 
înălțarea unui turn de mari di- 
pătrată, cu laturile de 8 metri, 
constructivă datează din ultima 

al IV-lea i.e.n., refacerea fortifi-

poate chiar pină în secolul I î.e.n. Așezarea fortificată 
de la Albești a fost o creație a cetății Callatis, de 
care o despărțeau doar 12 kilometri, fiind situată la 
limita teritoriului agrar al marelui oraș pontic. Ea 
era locuită de o numeroasă populație autohtonă, a 
cărei prezentă este atestată de inventarul ceramic care 
îi era caracteristic. Cetatea de la Albești indică unul 
dintre posibilele și probabilele trasee comerciale pe 
care se vehiculau mărfurile înspre și dinspre Callatis, 
unul dintre drumurile prin mijlocirea 
tățile grecești de la Pontul Euxin și populația geto- 
dacică s-au stabilit fertile legături și s-au realizat 
rodnice contacte și înrîuriri reciproce.

® Documente inedite din arhi
vele otomane privitoare la eco
nomia țărilor romăne. In ultimul nu- 
măr (2/1988) al prestigioasei publicații „Revue des 
etudes sud-est europeenes", editată de Institutul de 
studii sud-est europene al Universității din Bucu
rești, au văzut lumina tiparului cîteva noi documente 
din arhivele de la Istanbul cu privire la regimul sării 
extrase în Muntenia și transportate prin porturile de 
la Dunărea de Jos in a doua jumătate a secolului al 
XVI-Iea. Documentele, descoperite, editate și valori
ficate de turcologul dr. Mihai Maxim, atestă că sarea 
procurată de salinele Munteniei se exporta în mari 
cantități la sudul Dunării — bunăoară, intr-o singură 
tranșă, in 1576, transportul a fost asigurat de cinci mii 
de care, exportul acestui produs aducînd mari surse 
de venituri domniei, in cazul dat în vistieria țării in- 
trînd nu mai puțin de patruzeci de mii de galbeni. 
Documentele sînt importante si prin faptul că atestă 
că voievozii țării românești de la miazăzi de Carpați 
continuau să-și exercite, in pofida suzeranității oto
mane, jurisdicția asupra Dunării.

® Scrisori ale revoluționarilor 
pașoptiști. ^ntr"° comunicare prezentată Ia La
boratorul de studii otomane al facultății de istorie-fi- 
lozofie din Capitală, dr. Nicolae Isar a semnalat exis
tența unor importante fonduri documentare ce conțin 
corespondența unor revoluționari pașoptiști mai puțin 
cunoscuți, precum Alexandru Christofi. Datele cuprin
se in aceste scrisori furnizează informații despre în
cercările de a ridica la luptă pe români în cursul anu
lui 1854, despre alte proiecte de acțiune pentru eman
ciparea națională a acestora. S-au putut releva noi as
pecte ale legăturilor stabilite de oamenii politici ro
mâni cu conducătorii luptei revoluționare a altor po
poare, raporturile acestora cu autoritățile otomane, 
sprijinul acordat de revoluționarii români exilați in 
Asia Mică celorlalți „căuzași", aflați in diferite capi
tale europene. ,

® Acta Musei Napocensis. Au 
văzut lumina tiparului de curind volumele XXII și 
XXIII ale acestei prestigioase publicații științifice, edi
tată de Muzeul județean de istorie din Cluj-Napoca. 
Date noi despre neoliticul tirziu aduc cercetările arheo
logice de la Tăulaș-Deva. iar cele de Ia Teleac — Alba 
despre prima epocă a fierului în această zonă; intere
sante considerații privesc carierele și exploatarea pie
trei în Dacia preromană. semnificațiile astronomice ale 
vestigiilor de la Sarmizegetusa Regia, forurile de la 
Ulpla Traiana Sarmizegetusa. ceramica dacică descope
rită la Rucăr. drumul roman ce unea orașele Napoca 
si Porolissum. așezările din secolele VIII—TX din sud- 
vestul țării, viața căpitanului român Ladislau Fecior 
din Ciula (unul dintre tovarășii de armș ai lui Iancu 
do Hunedoara), activitatea Astrei. noțiunile des
fășurate de populația transilvană în 1940 in vederea 
întăririi capacității de apărare a țării în fața primej
diei reprezentate de revizionismul horthvst. teroarea 
horthystă din nord-estul Transilvaniei. (Marin Oprea).

cărora intre ce-
și s-au realizat
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librarilor). Cu aceeași atenție și cu 
aceeași emoție urmărim ecoul cărți
lor publicate de noi. ecou reflectat 
in presă. E de prisos să afirm eă 
acest ecou e adesea fidel obiectului 
oglindit, dar că se întîmplă uneori 
să fie si alături de obiect. Cre
deam. de pildă, că mania „clasa
mentelor", în vogă pe vremea începu
turilor mele literare si care, recitite 
azi. nu pot stirni decît ilaritate, a 
apus de mult. Dar nu ! Probabil 
printr-un transplant din zgomotosul 
univers al muzicii lejere, formula 
topurilor observ că se aplică unde 
ea este cea mai puțin potrivită, la 
operele literare, la autori, unii din
tre ei chiar si fără operă, dar pro
babil îneîntati să se vadă săltati de 
participant!! la „loteria gloriei" pe 
unul din mult rîvnitele zece locuri. 
(Vezi recent revista „Familia", dar 
nu numai). Se înțelege că. din punc
tul ’ ' -
dul 
pe .___
îmbrăca. Nu mai spun că asemenea 
„jocuri" cu ierarhia literară sfidează 
timpul și publicul — marii judecă
tori ai operelor — dar îngustează 
nepermis de mult deschiderea fi
rească a literaturii spre 
blematicii social-politice 
nostru, ignoră, bunăoară 
acea creație pe strunele 
brează durabil marile 
ce-i însuflețesc pe contemporanii 
noștri. E un fenomen pernicios ca 
în însăși exercitarea actului critic 
să se insinueze lipsa de obiectivi
tate fată de diversitatea valorilor pe 
care le avem, să se practice, cu non
șalantă. subiectivismul, arbitrariul. 
exclusivismul.

în cazul editurii „Dacia", sarcinile 
conducerii sînt sporite de însuși 
profilul acestei instituții care, duoă 
cum se știe, pe de o parte publică 
în trei limbi : română, maghiară »i 
germană, iar pe de altă parte cu
prinde un spectru foarte larg tema
tic. de Ia cartea social-politică la 
cea beletristică, de la cea tehnică la 
cea medicală. Această realitate pre
supune in mod firesc o cît mai 
strinsă conlucrare a tuturor factori
lor din cadrul editurii, un adevărat 
spirit de echipă deci. si. în același 
timp, o lărgire a acestei conlucrări 
democratice mult în afara instituției, 
pînă la creatorii cărților cu un pro
fil atît de diferit si. mai departe, 
pînă la cititori, destinatarii de fapt 
ai întregului complex editorial, con
tactul creator deci cu uniunile d3 
creație, laboratoarele experimentale, 
institutele de cercetări, filialele 
Academiei, cenaclurile literare etc. 
Firește, cind aceste cerințe sint ono
rate, climatul creator este propice și 
beneficiarii lui sîntem nu numai noi. 
cei care- lucrăm in editură, ci toți 
acești factori amintiți, mulțimea 
noastră de colaboratori si mulțimea 
greu de evaluat a cititorilor.

Mai mult decit multe alte între
prinderi. editura este un factor con
structiv. e prin natura ei o emblemă 
a construcției, a făuririi celei 
delicate șl 
conștiința, 
mova spre 
acele cărți 
cunoașterea profundă a vieții, a se
menilor noștri., constructori ai socia
lismului. Este misiunea încredințată 
de partid, de secretarul său general 
tuturor creatorilor de cultură : de a 
asigura devenirea 
afirmarea tării ca 
toare" de cultură, 
rial românesc, cu 
gată si strălucită

generoasă posibilitate prezentă 
afirmare.' îsi îndeplinește nobila 
misiune de formator de conștiin- 
proces in cadrul căruia editura 

„Dacia" isl are aportul său distinct, 
bogat și. desigur, mereu perfectibil.

Vasile REBREANU 
redactor-șef al editurii „Dacia” 
din Cluj-Napoca

de vedere al editorului, este mo- 
cel mai distorsionat și retardat 

care ecoul literaturii îl poate

zona pro- 
a timpului 
în poezie, 
căreia vi- 
sentimente

m.ti 
capitale substanțe care e 
Avem datoria de a pro- 
tipar valorile autentice, 

născute din talent, din

Grupaj realizat de Silviu ACHIM

de 
de 
sa 
te.

noastră spirituală, 
o mare „produci- 
Fenomenul edito- 
atit de îndelun- 
traditie. cu o atît

Literatura ultimelor de
cenii, marcată de un puter
nic realism. s-a dovedit 
deosebit de sensibilă la 
marile evenimente care au 
animat decisiv istoria aces
tor ani. Evenimente im
portante ale istoriei și-au 
aflat reflectarea corespun
zătoare in spațiul scrisului 
literar. Incit, pe bună drep
tate. se poate susține că li
teratura și evenimentul 
s-au aflat permanent in
tr-o reciprocă determinare. 
Faptul de excepție cu im
plicații durabile, ca și ma
rile personalități incită 
permanent acuitatea vizio
nară a creatorului, „pre
sează" asupra acestuia, dar 
și cere cu necesitate mij
loacele artei pentru a-i 
pune în evidență multiplele 
fațete sau adincimile ne
bănuite. Din această atrac
ție perpetuă s-au născut 
opere literare reprezentati
ve Intr-un proces osmotic 
care-și dovedește in con
tinuare rodnicia.

O desfășurare tematică 
în acest sens ar dovedi cu 
prisosință trăinicia feno
menului creator, justifieîn- 
du-i prin bogăția de lucrări 
opțiunile de principiu : in 
același timp ar arăta între
pătrunderea evenimente
lor. durabilitatea, reverbe
rația in timp, modul de in
fluențare a evoluției socia
le și umane. Literatura 
depășește cronologia stric
tă pentru- a instala eveni
mentul in durată cu multi
plele sale rezonante, cu po
sibilele evoluții, dar și 
cu mișcările insolite greu 
de anticipat. Evenimentul, 
în realitate ca și in viziu
nea literară, nu se consumă 
instantaneu, ci se instalea
ză în Istorie prin aspectele 
remanente care marchează 
o societate, pe indivizii 
acesteia pentru o lungă pe
rioadă de timp. De altfel, 
spre aceste laturi se în
dreaptă firesc literatura și 
din peregrinările ei în ime
diata vecinătate a eveni
mentelor sau explorîndu-i 
tirziu urâțele se naște acea 
imagine de 
tualitate a 
viață și a 
lui nestinse.

Sînt multe 
crări ce pot fi puse sub 
semnul unui eveniment 
acaparator ; totodată se 
poate însă reconstitui ima
ginea poliedrică a unui 
eveniment prin însumarea 
unor lucrări sau fragmente 
de lucrări de cele mai di
ferite genuri. Practica edi
torială realizează aceasta 
prin' mfllbclFea unor anto- 

- lȘgii tematice și succesul 
lor este indisrtttabil tocmai 
pentru că au capacitatea 
de a surprinde mișcarea de 
ansamblu a creației litera
re față de evenimentul 
respectiv. O asemenea lu
crare este 
„STĂPIN 
DESTIN, 
apărută recent la Editura 
Eminescu. Lucrarea masi
vă. arborescentă adună 
cele mai importante texte 
ale scriitorilor români con
temporani despre actul 
naționalizării de la 11 iunie 
1948 și implicațiile acestuia 
in dezvoltarea economică 

^^și socială a țării noastre.

perpetuă ac- 
faptului de 

semnificațiilor
asemenea lu-

și antologia 
PE-AL SAU 

POPORUL !“.

t

în felul său 
tologia pune 
participarea 
fost contempprani cu actul 
naționalizării sau adeziu
nea celor mai tineri la un 
proces care a produs mu
tații fundamentale in so
cietatea noastră, oferă o 
imagine asupra impactului 
industrializării țării cu pro
cesul mai larg al edificării 
societății, socialiste. Larga 
deschidere tematică a lu
crării este reflectată și de 
diversitatea de genuri și 
stiluri, reprezentată deopo
trivă de publicistică, re
portaj. proză scurtă, frag
mente de roman sau de 
piese de teatru, poezie. 
Alăturarea lor sugerează 
intr-o panoramă cuprinză
toare trăirea intimă a eve
nimentului sau a procese
lor declanșate de acesta de 
către toti scriitorii, care 
de-a lungul timpului au 
văzut in naționalizarea și 
în desfășurarea rapidă a

specific, an
in lumină 

celor ce au
gătoare naționalizării, care 
au permis oamenilor mun
cii să 
tară.
Maria Banuș, Eusebiu Ca- 
milar. Geo Bogza, stăruie 
asupra importantei eveni
mentului 
tară si adresează 
demn 
aplece 
ruință 
tăți ce 
in opere literare durabile.

Cu acest îndemn, devenit 
program de muncă, multi 
autori pornesc la realiza
rea unor lucrări ce s-au 
bucurat de real interes și 
o bună primire. Mihail Da- 
vidoglu in piesa de teatru 
„Cetatea de foc" aduce în 
scenă problematica uzinei 
Si a mediilor muncitorești, 
așa cum procedase mal 
înainte Aurel Baranga in 
„Iarba rea". Modalitatea 
teatrală se va dovedi un 
gen de largă audiență toc
mai pentru că folosește

preia puterea in 
Si alți scriitori. Ca

pentru întreaga 
un în- 

confratilor să se 
cu mai mare stă- 
asupra noilor reali
se cer a fi cuprinse

O cuprinzătoare antologie dedicată 
actului naționalizării, progresului 

economiei românești

industrializării însăși spe
cificitatea dezvoltării noas
tre ca națiune in aceste 
ultime . decenii. Unicitatea 
și in același timp vastita
tea fenomenului anulează 
granițele temporale și far: 
inutilă o cronologie fapti
că. Se intilnesc astfel no
tații repezi de- gazetă de 
acum patru decenii cu re
flecții cu deschidere roma- 
nescă realizate numai în 
urmă cu cîteva luni, intr-o 
bogăție de similitudini evi
dentă, dedusă din continui
tatea de substanță care a 
reverberat la fel în con
știința autorilor, atunci și 
acum.

Unele însemnări cuprind 
în materia lor chiar sem
nul clipei, explozia faptei 
captate de conștiința ar
dentă a scriitorului. Prin 
actul naționalizării. Eugen 
Jebeleanu consideră că „o 
stafie a fost înlăturată", 
s-au „sfărîmat. in cea mai 
mare măsură, 
servitutii 
Așezînd pe _____
impactul social, de clasă aî 
trecerii mijloacelor de 
producție din mina patro
nilor in puterea celoj- ce 
munceșc. ,șcria.drii fac de 
fapt legătură cu mai vechi 
idealuri, compne .literatuții 
noastre. Intr-lin dialog 
imaginar. G. Călinescu lan
sează. cu ocazia evenimen
tului, o meditație asupra 
principiilor ce guvernează 
relațiile omului cu propria 
sa muncă. Alte lucrări re
constituie cu mijloacele re
portajului momentul pre
luării de către muncitori a 
întreprinderilor (Ion Călu
gărit : „Oțel și pîine". 
Lucia Demetrius : „O zi cu 
cer albastru"). Mihail Sa- 
doveanu. intr-un articol 
inedit „Făuritori ai revolu
ției noastre", ca și Gala 
Galaction. face o firească 
legătură cu actele premer-

lanțurile 
muncitorilor", 
primul plan

virtuțile scenei pentru a 
lumina o realitate nouă 
apărută in acei ani. Horia 
Lovinescu cu „Citadela 
sfărîmată", legată de eve
niment doar in planul în
depărtat al conștiințelor. 
Dorel Dorian in „Secun
da 58", Paul Everac in „Ex
plozie întârziată" sau „Șta
feta nevăzută", George 
Genoiu in „Drumul spre 
Everest" propun. In lu
crări ce au trecut cu succes 
examenul de public, « ex
plorare din perspectivă ar
tistică a noii problematici 
a lumii muncitorești și a 
muncii in general.

De altfel. de-a lungul 
timpului, in tratarea artis
tică a temei s-a produs o 
treptată deplasare de la 
consemnarea publicistică a 
faptului in sine către ese
istica de rezonanță, repor
tajul penetrant, proza cu
prinzătoare sau poezia su
gestivă, care se dovedesc 
preocupate de aflarea unor 
realități mai profunde, du
rabile in existenta oameni
lor. Sînt fixate citeva re
pere teoretice esențiale : 
„Naționalizarea f...| a con
stituit un act fundamental 
în' procesul revoluționar 
inaugurat de insurecția na
țională de la 23 August 
1944 [...]. Prin actul națio
nalizării a luat naștere in 
economia națională secto
rul socialist care a creat 
premisele aplicării politicii 
de industrializare socialis
tă, de lichidare intr-un ter
men scurt a înapoierii 
moștenite, politică in te
meiul căreia industria — 
și cu precădere industria 
grea — avea să se dezvol
te ca ramura conducătoare 
a economiei naționale, fac
tor principal al progresului 
economic și social al Româ
niei, al independentei tării, 
al nivelului de trai civilizat 
al poporului". (Mihnea

Gheorghiu : „Act fun
damental"). Se relevă preg
nant continuitatea 
politici și 
la temelia 
program : 
IX-lea, 
fruntea 
statului 
varășul 
a deschis Întregii țări un 
șantier care a cuprins in 
mișcarea și patosul con
strucției toate colturile pa
triei. Moment istoric : o 
nouă epocă a construcției 
socialiste". (Vasile Băran : 
„România, țară de con
structori"). O serie de re- 
portaie-eseu (Eugen Barbu: 
„Temeiuri ale marelui 
respect", D. R. Popescu : 
„Examenul creației prac
tice", George Bălăiță : 
„Cronică dăspre chimie". 
Dinu Săraru : „Facerea 
lumii la București") sinte
tizează in pagini de notație 
exactă noul chip al țării 
realizat in acești ani de 
muncă neprecupețită a 
uriui întreg popor.

La loc de frunte în con
turarea acestei noi imagini 
a muncii biruitoare se 
află poezia și proza. Ver
suri memorabile datorate 
poeților Tudor ArghezI, Al. 
Andrițoiu, Ion Brad. Derno- 
stene Botez. Geo Dumi
trescu. Nicolae Labiș. Za- 
haria Stancu, loan Alexan
dru. Nicolae Dragoș. Dimi- 
trie Stelaru. Virgil Teodo- 

1 resou, Mihai Beniuc, Victor 
Eftimiu. Marin Sorescu și 
atiția alții conturează o 
participare masivă a poeți
lor din toate generațiile la 
captarea noului suflu al 
tării, atașamentul lor de
plin la tot ce devine in 
patrie. Multe versuri îm
bogățesc cu o temă de 
largă cuprindere tema 
muncii libere, făuritoare de 
valori, a omului stăpin pe 
efortul său. Întreaga noas
tră literatură.

Pagini valoroase lasă si 
prozatorii. cu deosebire 
romancierii. „Facerea lu
mii" de Eugen Barbu, 
„Oțelul" de Constantin 
Chiriță. „în orașul de pe 
Mureș" de Francisc Mun- 
teanu, „Pumnul și palma" 
de Dumitru Popescu, „Ri
sipitorii" de Marin Preda, 
„Clipa" de Dinu Săraru, 
„Intermediarii" de Nicolae 
Tic sint numai cîteva ti
tluri care dovedesc larga 
audiență la scriitorii actuali 
a unor aspecte esențiale 
legate de dezvoltarea mo
dernă a tării. De altfel, 
paginile: adunate in antolo
gia „Stăpin pe-al său des
tin, poporul 1" constituie o 
nouă confirmare sintetică 
și concentrată a adeziunii 
scriitorilor la un act politic 
de mare Însemnătate in 
viața țării și participarea 

; lor cu mijloace specifice la 
descifrarea sensurilor pro
funde, cu implicații sociale 
și umane, ale vastului proces 
de industrializare socialis
tă. Gest de implicare depli
nă, o asemenea literatură. 

, în ce are mai bun, inovea
ză și îmbogățește un larg 
spațiu artistic cu lucrări 
ce-și dovedesc trăinicia în 
tiimp.

unei 
situarea ei 
unui întreg 

„Congresul al 
care a ales in 

partidului și 
nostru pe 

Nicolae Ceaușescu,

cel
a 

to-

Emil VASIEESCU

13,00 Telex.
13,05 La sftrșit de săptămînă (color)

14.45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal.
19,20 Vatră de frumuseți, istorie și sta

tornicie (color). Valea Arieșului. 
Producție a Studioului de film 
TV

19,33 Teleenciclopedia (color).

20,05

20,40

S3 nu uităm să iubim trandafirii... 
Melodii îndrăgite, melodii de ne
uitat (color).
Film artistic (color). „Judecătorul 
Fayard".
Telejurnal, 
închiderea programului.

Diversitate și permanenta
în activitatea de formare a omului 

nou, cu un larg orizont de cunoaș
tere, capabil să înțeleagă fenomenele 
ce au loc în viață și societate, să 
folosească cuceririle științei și teh
nicii contemporane și să acționeze 
conștient pentru dezvoltarea multi
laterală a societății socialiste româ
nești, un rol important il au comisiile 
județene de răspindire a cunoștințe
lor științifice și tehnice din cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Organisme obștești, comisiile 
pentru răspîndirea cunoștințelor ști
ințifice. prin larga și diversa comoo- 
nență, prin aria mare de cuprin
dere teritorială și, mai ales, prin 
atribuțiile precise care le revin pot 
să contribuie la dezbaterea și studie
rea aprofundată a documentelor de 
partid și de stat, a legilor țârii, la 
însușirea cuceririlor cunoașterii con
temporane, a concepției revoluționa
re a partidului despre natură și so
cietate.

Referindu-ne la activitatea comisiei 
pentru răspîndirea cunoștințelor ști
ințifice și tehnice din cadrul Consi
liului județean Suceava al F.D.U.S., 
trebuie să arătăm că aceasta este 
alcătuită din 45 membri de profesii 
diferite : activiști de partid și de 
stat, juriști, cadre didactice, munci
tori, ingineri, medici, economiști, 
activiști culturali și ai organizațiilor 
de sindicat și U.T.C., lucrători în 
cooperativele agricole de producție 
etc., din peste 20 localități ale ju
dețului. N-am făcut întimplător a- 
ceastă precizare, ci pentru a sublinia 
faptul că. prin componentă și arie 
de răspindire. comisia poate să se 
implice activ in munca ideologică și 
politico-educativă de formare a 
omului nou. să contribuie la îmbogă
țirea acesteia. Cum aveam să consta
tăm, activitatea comisiei este însă 
inegală, alături de aspecte interesan
te menținindu-se și neajunsuri, care 
țin încă într-un con de umbră acest 
organism cu atît de importante atri
buții in munca de dezvoltare a con
științei materialist-științifice.

între reușitele certe poate fi exem
plificată acțiunea de popularizare și 
însușire temeinică de către oa
meni a documentelor de partid 
și de stat, în care scop au fost 
întocmite expuneri pe diferite teme, 
cum ar fi : „Concepția secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind afirmarea 
și dezvoltarea democrației muncito- 
rești-revoluționare", „Drepturile si

îndatoririle cetățenilor în actuala e- 
tapă de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei". „România — o forță 
activă a păcii" s.a. Acestora li se 
alătură suitele de simpozioane, mese 
rotunde, conferințe, seri de între
bări si răspunsuri, lecții, cursuri 
practice etc., desfășurate în locali
tățile județului cu oameni de di
verse profesii și virste diferite.

Unul dintre obiectivele esențiale 
ale activității comisiei îl reprezintă 
munca de educare materialist-știin- 
tifică a maselor largi de oameni ai 
muncii, acest organism coordonînd 
activitatea brigăzilor științifice ale 
centrelor de cultură și creație „Cîn- 
tarea României" și ale altor așe-

doar cîte o întîlnire lunar, iar unele 
chiar și mai rar. în ceea ce privește 
universitățile cultural-știlnțifice, a- 
cestea sint in număr de 98 și au 505 
cursuri, structurate pe 3 principale 
probleme : istorie-cultură-civilizațic. 
științifice, tehnice. La universitățile 
cultural-științifice sint înscriși apro
ximativ 15 000 cursanți, din care 6 500 
sint tineri. Se remarcă, prin buna 
structurare a cursurilor, temeinica 
pregătire a lectorilor, forma atracti
vă de desfășurare a lecțiilor și in
teresul manifestat de cursanți, uni
versitățile cultural-știintifice din 
municipiul Suceava, orașul Vatra 
Dornei. apoi cursuri din orașul 
Cimpulung Moldovenesc, comunele

însemnări despre activitatea comisiei județene 
pentru răspîndirea cunoștințelor științifice și tehnice 

Suceava

zăminte culturale de la orașe și sate, 
a lectoratelor de educație materialist- 
științifică și cercurilor de educație 
socialistă, precum și activitatea cu 
filmul și cartea științifică. Desigur, 
comisia județeană asigură mai întii 
documentarea necesară și pregătirea 
metodologică a celor implicați în 
această . activitate, organizind in
struiri anuale cu responsabilii brigă
zilor științifice și bianuale cu direc
torii universităților cultural-științi- 
fice. Instruiți metodologic și practic, 
aceștia pot să desfășoare o activitate 
eficientă, mai ales dacă sint con
trolați și îndrumați pe tot parcursul 
anului. Pentru a nu rămine insă 
numai în domeniul considerațiilor 
generale, menționăm că în localitățile 
urbane și rurale ale județului își 
desfășoară activitatea 221 brigăzi ști
ințifice, coordonate de comisia ju
dețeană de resort, care ar trebui să 
organizeze cel puțin cîte 2—3 întil- 
niri cu publicul, lunar. Multe dintre 
acestea răspund prin fapte investiției 
de mare încredere cu care au fost 
onorate. Dintre numeroasele exemple 
care pot fi date amintim activitatea 
bună a brigăzilor științifice din co
munele Udești. Dolhasca, Marginea, 
din orașele Cimpulung Moldovenesc 
și Vatra Dornei, care folosesc de
monstrațiile practice, diapozitive și 
filme științifice în susținerea teme
lor abordate la întîlnirile cu cetățe
nii, Majoritatea organizează insă

Zvoriștea, Mălini, Boroaia, Frasin 
etc. Cum urmărirea activității lor nu 
se poate face decît prin control și 
participarea directă la cursuri, comi
sia județeană dispune, prin cei 45 
membri ai săi, de forța necesară în 
acest scop. Cit și cum sint folosiți 
acești membri vom vedea mai 
încolo.

Dintre acțiunile dedicate formării 
concepției materialiste despre lume 
și viață se impune cea care poartă 
genericul „Zilele filmului științific", 
organizată în colaborare cu între
prinderea cinematografică județeană, 
precum și „Duminicile cultural-ști- 
ințifice", desfășurate periodic in lo
calitățile rurale ale județului. Broșu
rile tipărite in colecția „Știința și 
viața", pe teme de interes general, 
și-au căpătat de mult un statut bine 
definit, fiind mult căutate și aprecia
te de oameni.

Dacă de unele din activitățile la 
care am făcut referire se ocupă nu
mai comisia județeană de răspindire 
a cunoștințelor științifice, altele, cele 
mai multe, se desfășoară in colabo
rare și cu sprijinul substanțial al ce
lorlalte organe și organizații cu atri
buții precise în domeniul menționat. 
Revenind la comisia județeană de 
răspîndire a cunoștințelor științifice 
și tehnice, trebuie spus că in activi
tatea acesteia, îndeosebi in dome
niul organizării muncii șl al urmă
ririi modului de îndeplinire a celor

propuse, se mențin serioase neajun
suri. Tovarășa Corina Ignat, secretar 
al comisiei de aproximativ 2 ani, ne 
spunea că în acest răstimp comisia 
nu s-a întrunit incă in plen, obiec
tivele și direcțiile de acțiune fiind 
stabilite de membrii biroului, care 
se intilnesc și ei sporadic. Or, pla
nurile de muncă semestriale trebuie 
să fie emanația gindirii întregii co
misii și să fie aprobate de toti mem
brii săi. Dar nu numai despre 
aceasta este vorba. Multi membri ai 
comisiei n-au fost antrenați la nici 
o activitate. Și ce forță puternică 
reprezintă aceștia, prin pregătirea 
și experiența pe care le au, pentru 
desfășurarea unei susținute munci 
politico-educative ! Faptul că mem
brii comisiei lucrează in localități 
din toate zonele județului ar con
tribui, cum in mod normal ar trebui 
să se intimple lucrurile, la îndru
marea competentă a activității orga
nismelor pe care le coordonează co
misia județeană, la diversificarea 
formelor și modalităților de acțiune 
ale acestora. Pentru că, în loc să se 
aștepte, la sfirșit de an, fișele de 
concurs de la responsabilii brigăzi
lor științifice sau informările direc
torilor universităților cultural-știin
tifice, mai eficiente ar fi controlul 
și îndrumarea concretă pe perioada 
cind acestea iși desfășoară activita
tea. Pe lingă o informare mai bună 
și. pe această bază, organizarea co
respunzătoare și concentrarea acti
vității spre zonele și domeniile care 
solicită mai mult acest lucru, ar 
crește.numărul acțiunilor și s-ar îm
bunătăți calitatea lor. Nici tipăritu
rile din colecția „Știinfa și viața" nu 
mai apar cu regularitatea de altă
dată, deși, cum spuneam, prin pregă
tirea pe care o au, mulți dintre 
membrii comisiei ar putea să scrie 
ei inșiși despre lucruri interesante, 
fără a mai fi nevoie să se apeleze 
la alți oameni.

Așadar, activitatea comisiei jude
țene de răspîndire a cunoștințelor 
științifice și tehnice se cere mult 
perfecționată. în această acțiuni» 
este necesar să se implice mai mult 
Consiliul județean al F.D.U.S., care 
trebuie să urmărească transformarea 
comisiei intr-un organism viu, dina
mic, cu mare putere de acțiune în 
munca de formare și dezvoltare a 
unor trainice convingeri materialist- 
științifice despre natură și societate.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii"
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COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE SCORNICEȘTI A ÎNCHEIAT 

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE DIN CAMPANIA DE TOAMNĂ

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
am luat din timp măsurile necesare și am pus baze 
trainice recoltei viitoare. Am încheiat astfel, pină la 
10 octombrie, insămințarea griului și orzului pe toate 
cele 1 200 hectare planificate numai cu sămință elită. 
Orzul se află in faza de înfrățire, iar griul în mare 
parte a răsărit sau se află în curs de răsărire. Pe 
întreaga suprafață prevăzută am executat arăturile de 
toamnă cu scormonitor, iar pentru creșterea fertili
tății solului am administrat în acest an circa 22 000 
tone îngrășăminte organice pe mai mult de 500 ha, 
in așa fel incit la 3—4 ani o dată, pe fiecare hectar, 
să se administreze cel puțin 40 tone gunoi de grajd, 
am aplicat amendamente calcaroase. in medie 6—7 
tone la hectar, pe întreaga suprafață prevăzută, am 
efectuat alinarea adincă și scarificarea solului pe mai 
bine de 400 hectare

Acordăm atenție deosebită Înfăptuirii indicațiilor 
dumneavoastră de a reda terenurile în pantă în circui
tul productiv și acționăm cu toate forțele manuale și 
mecanice pentru a planta in terase 154 hectare cu pomi 
fructiferi si 70 hectare cu viță de vie.

Producțiile mari obținute, rezultatele cooperativei 
noastre sînt rodul gîndirii și acțiunii dumneavoastră 
revoluționare, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, al sprijinului generos pe care ni l-ați acordat 
cu prilejul vizitelor de lucru efectuate la Scornicești, 
împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu.

Cu profundă și vie recunoștință pentru impresionanta 
si magistrala contribuție pe care o aveți dumnea
voastră. mult iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. la înflorirea ogorului strămoșesc,

la creșterea bunăstării întregului nostru popor, vă 
adresăm din adîncul inimilor cele mai alese și mai 
calde mulțumiri.

Aducem, totodată, cele mai calde mulțumiri mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. pentru prestigioasa 
activitate de eminent om politic și personalitate știin
țifică de largă recunoaștere internațională, pentru 
importanta contribuție adusă la opera de făurire a 
socialismului in patria noastră.

Cu bucurie nețărmurită că trăim în epoca de aur a 
patriei, că sintem contemporani cu marele erou al 
păcii, folosim și acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru a 
vă adresa dumneavoastră, mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, cele mai alese și sincere mulțumiri pentru 
veghea neobosită pusă la temelia de azi și de mîine 
a țării, pentru tot ceea ce faceți să trăim in pace, 
demnitate și fericire.

Ne angajăm, stimate tovarășe secretar general, că 
vom munci ou dăruire și pasiune, cu spirit revolu
ționar, sporind belșugul cooperativei noastre, răspun- 
zînd cu fapte demne de muncă înaltei aprecieri ce ni 
s-a acordat prin atribuirea titlurilor de „Erou al Mun
cii Socialiste" și „Erou al Noii Revoluții Agrare".

Vă asigurăm, mult iubite și mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceausescu, că mecanizatori', 
cooperatorii, toți locuitorii străvechii vetre de conști
ință a Scorniceștiului nu-și vor precupeți eforturile, 
vor acționa cu pasiune revoluționară pentru a întîm- 
pina a 45-a aniversare a eliberării patriei și Congresul 
al XIV-lea al partidului cu succese tot mai mari in 
toate domeniile de activitate, contribuind astfel la 
împlinirea evului socialist și comunist al patriei.

TIRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI - 7988

Redeschiderea Muzeului militar central
Vineri, 21 octombrie a.c. s-a re

deschis Muzeul militar central, eve
niment ce are loc in preajma Zilei 
Armatei și aniversării a șapte de
cenii de la făurirea statului națio
nal unitar român.

Cunoscutul așezămînt ostășesc de 
cultură a fost restructurat și reor
ganizat într-o concepție modernă, in 
strada Ștefan Furtună nr. 125—127 
din Capitală. întrunind în pre
zent toate calitățile -pentru a de
veni — așa cum apreciază secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — un puternic 
centru de educație politică, patrioti
că și revoluționară a militarilor ar
matei, a maselor.

Integrat în amplul proces de con
servare și valorificare a moștenirii 
culturale declanșat de Congresul al 
IX-lea ,al partidului, acest lăcaș de 
tradiție din viața armatei și a tării, 
întregit cu noi și valoroase expona
te, refăcind printr-un sugestiv mate
rial documentar, scheme, fresce, dio- 
rame, machete etc. trecutul de luptă 
eroică al poporului român și oaslei 
sale pentru apărarea ființei naționa
le, a dreptului legitim de a fi stăpin 
pe vatra sa strămoșească. își spo
rește contribuția la cunoașterea is
toriei militare multimilenare a nea
mului nostru, la cultivarea mîndriei 
și demnității naționale, a dragostei 
și atașamentului față de patria so
cialistă. față de pămîntul românesc.

Ampla expoziție, tematică realiza
tă în cadrul muzeului Ilustrează, cu 
argumente științifice de necontestat, 
caracterul unitar și indivizibil al is
toriei noastre naționale, vechimea, 
originea și continuitatea poporului 
român în spațiul carpato-danubiano- 
pontic, lupta sa necurmată nentru 
libertate 'și independență, pentru 
apărarea entității statale.

Istoria armatei, înfățișată ca par
te integrantă ,a istoriei poporului 
român, se recompune din retrospec
tiva luptei de . milenii duse cu curaj 
și neprecupețite împotriva cotropito
rilor, a participării șale nemijlocite 
la toate marile momente ale trecu
tului nostru glorios. -

Semnificativ este redată asplrațta 
continuă a poporului român pentru 
unitate națională. sintetizată in 
unirea infăptuită de Mihai Viteazul, 
Unirea Principatelor Române de la 
1859. culminînd cu desăvîrșirea sta
tului național unitar român de la 
1 Decembrie 1918.

Crearea Partidului Comunist Ro
mân și marile bătălii de clasă ce au 
urmat. în tumultul cărora s-a aflat, 
din fragedă tinerețe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sint bogat ilus
trate și ocupă un spațiu distinct in 
cuprinsul expoziției, reflectind acti
vitatea revoluționară a secretarului 
general al partidului dedicată împli
nirii dezideratelor vitale de progres, 
bunăstare, libertate și independență 
ale națiunii noastre.

Evenimentul cu rezonante profun
de in conștiința politică, patriotică a 
întregului nostru popor — declan
șarea, la 23 August 1944, a revoluției 
de eliberare socială șl națională, 
antifascistă și antiimperialistă — și 
evocarea eliberării de sub dominația 
horthysto-hitleristă a ultimei brazde 
de pămint strămoșesc, precum și 
participarea armatei române la 
războiul antifascist readuc in memo
ria generațiilor prezente pagini de 
un eroism nepieritor, in care ostașii 
au făcut dovada supremă a iubirii 
de neam și glie, de libertate și 
neatirnare.

Expoziția rezervă cinstirea cuveni
tă perioadei celor mai grandioase in 
realizări din întreaga istorie a po
porului român, ce s-a impus în con
știința națiunii noastre ca Epoca de 
aur a României socialiste — Epoca 
Nicolae Ceaușescu, etapă in care ar
mata, pe temeiul doctrinei militare 
naționale — strălucită contribuție a 
secretarului general al partidului la 
dezvoltarea gîndirii,. teoriei și prac
ticii militare românești — și ab dez
voltării fără precedent a economiei 
noastre socialiste, și-a sporit contri
buția la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, la 
edificarea si apărarea măreței opere 
de construcție a socialismului și co
munismului in țara noastră.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
îmi face plăcere să vă adresez mulțumirile mele pentru amabilele feli

citări pe care mi le-ați transmis cu prilejul Sărbătorii naționale a Spaniei.
Folosesc această ocazie pentru a reînnoi cele mai bune urări ale mele 

pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului 
român prieten.

Cu inalta mea considerație,
JUAN CARLOS I

Regele Spaniei

Cronica zilei
în perioada 20—21 octombrie au 

avut loc la București lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
economice româno-chiliene, în ca
drul căreia au fost examinate aspec
te ale colaborării economice dintre 
cele două țări, posibilitățile dezvol
tării in continuare a cooperării bila
terale in domeniile industriei mi
niere. construcțiilor de mașini, ener
geticii, chimiei, transporturilor, agri
culturii și in alte sectoare de interes 
comun. De asemenea, au fost adop
tate noi măsuri menite să conducă 
la lărgirea și diversificarea schim
burilor reciproce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie. Ni
colae Andrei, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și Ramon 
Valdes Rosas, subsecretar la Minis
terul Relațiilor Externe din Chile, 
au semnat protocolul sesiunii.

în timpul șederii în țara noastră, 
conducătorul delegației chiliene a 
fost primit de loan Ungur, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Raclu 
Păunescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, precum și la 
conducerea Ministerului Afacerilor 
Externe.

★
La București au avut loc, în zilele 

de 20—21 octombrie a.c., lucrările 
celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei

mixte guvernamentale româno-sue- 
deze pentru cooperarea economică, 
industrială și tehnico-științifică si 
Comisiei mixte româno-suedeze pen
tru comerț.

Au fost analizate stadiul actual al 
relațiilor economice dintre România 
și Suedia, exprimîndu-se dorința re
ciprocă pentru dezvoltarea, in conti
nuare, a acestor relații in domenii 
de interes comun.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisii au 
semnat protocoalele sesiunilor, in 
care sint consemnate noi măsuri și 
acțiuni vizind amplificarea cooperă
rii economice, industriale și tehnice 
dintre întreprinderi românești și 
firme suedeze, atit pe plan intern, 
cit și pe terțe piețe, creșterea si di
versificarea schimburilor reciproce 
de mărfuri.

♦
Vineri, ambasadorul Republici! 

Populare Polone la București, Jerzy 
Wozniak, a organizat, la sediul am
basadei, o conferință de presă in 
cadrul căreia a vorbit despre pro
gramul noului guvern polonez.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, presei 
centrale, Radioteleviziunii, Agenției 
române de presă „Agerpres".

Au luat parte atașați de presă si 
corespondenți ai presei străine acre
ditați în țara noastră.

(Agerpres)

Un domeniu de vîrf al industriei
românești - robotica

♦

„Decada cărții românești"

Tn pavilionul central, alături de 
alte produse ale tehnicii de virf este 
expusă familia roboților industriali 
produși de întreprinderea „Automa
tica" din Capitală. în urma indi
cațiilor formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind creș
terea productivității muncii, moder
nizarea, automatizarea și roboti
zarea unor procese tehnologice și, 
in mod deosebit, a celor din sec
toarele grele de activitate, între
prinderea „Automatica" dih Capi
tală are sarcina de a coordona ac
tivitatea de robotică din întreaga 
economie. Sint prezentate specia
liștilor șl publicului larg o gamă 
diversă de aplicații tehnologice, care ■ 
constituie de fapt materializarea 
unei părți din contractele ferme in 
domeniul roboticii. Printre altele, 
sint prezentați roboții realizați pen
tru întreprinderea de fabricație și 
montaj ascensoare din București 
(aplicație de sudură continuă) și 
Combinatul do fibre sintetice Săvi- 
nești (aplicație de paletizare). Celu
la robotizată de sudură continuă 
este compusă din robotul RIP 6.3 
și un sistem de doi manipulatori 
cu funcție de indexare la punct fix 
a pieselor de sudură, iar in cel 
de-al doilea caz RIP 63 execută 
paletizarea unor cutii cu o sarcină 
cuprinsă intre 45—50 kilograme. în- 
lăturindu-se astfel efortul fizic al 
oamenilor. De asemenea, este expu3 -- 
in premieră un contract de colabo
rare cu R.D. Germană, cu firma

OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
SAMIR AZMY, directorul pavi

lionului R.A. Egipt : „Avem o par
ticipare tradițională la Tirgul in
ternațional București. Acest lucru 
constituie o dovadă elocventă a bu
nelor relații stabilite între țările 
noastre prietene. în acest an. in 
standul destinat Egiptului sint ex
puse o gamă variată de produse 
ale industriei alimentare, confecții, 
cosmetice, echipamente sanitare, 
produse tradiționale, covoare, mo
chete, produse din bumbac. în ca
drul relațiilor comerciale dintre ță
rile noastre, care se derulează in 
condiții foarte bune, România ex
portă in Egipt tractoare, laminate din 
oțel, cherestea. îngrășăminte chi
mice. ciment, utilaje ș.a. Totodată. 
România construiește în țara noas
tră o serie de obiective industriale 
deosebit de importante pentru noi. 
La rindul nostru, livrăm in Româ
nia bumbac, produse citrice, cocs, 
alte materii prime. Cu ocazia 
T.I.B. ’88 am avut prilejul să mă 
conving de diversitatea industriei 
românești, de calitatea deosebită a 
unor produse, care, trebuie spus, 
pot concura cu multe firme de re
nume. M-au interesat tractoa
rele, mașinile agricole, confecțiile, 
toate fiind produse competitive pe 
plan mondial".

AHLAM ISMAIL ALI. directoa
rea pavilionului irakian : „Parti
cipăm pentru a șasea oară la Tir
gul internațional București. în a- 
cest an. pavilionul tării noastre 
expune produse reprezentative 
ale industriei pielăriei, indus
triei ușoare, electronicif. chi
miei, produse de larg consum. 
Țările noastre au strînse relații 
comerciale. România livrează in 
Irak utilaj chimic și petrolier, 
mașini-unelte, multe alte produse.

cinema
• Hanul dintre dealuri : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 
20,15, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
• Fiul stelelor : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13, GLORIA (47 46 75) — 9;
Îl; 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
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
FEROVIAR — 15; 17; 19, la grădină
— 19
• Nelu : G IULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30: 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11.30; 14; 16,30: 19, la grădină
— 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
4» Figuranții ! STUDIO (59 53 15) — 
’0; 13; 16; 19
O Agentul straniu : FERENTARI 
<80 49 85) — 15; 17; 19
O Novăceșt» — 9; !!: 13. Să-ți vor
besc despre mine — 15; 17; 19 :
DOINA (16 35 381
Q Transport secret : BUCUREȘTI 

„ZIM", care constă în cuplarea unui 
robot produs de această firmă cu 
echipamentul de comandă CON- 
TROL-R produs la „Automatica". 
Totodată, este prezentat și miniro- 
botul RIP-0,2 destinat procesului 
de instruire in robotica industrială, 
rod al colaborării dintre întreprin
derea specializată și Institutul Po
litehnic din București.

Așa cum ne-a precizat inginerul

Participarea noastră la T.I.B. ’88 
vizează creșterea acestor schimburi 
comerciale. Vizitind pavilionul 
central și celelalte pavilioane in 
care sint prezentate produsele in
dustriei românești, m-am convins 
de forța economiei românești. In
dustria României in foarte multe 
domenii se află la același nivel 
cu industria țărilor dezvoltate. Eu 
am venit pentru prima dată in 
România. Pot spune că m-am sim
țit ca acasă. Orlcind voi reveni cu 
plăcere în tara dumneavoastră".

MINORU ISSOH, director in ca
drul firmei MARUBENI Corpora
tion. Japonia, reprezentanța din 
România : „Firma noastră are un 
domeniu foarte larg de activitate. 
T.I.B. ’88 este un prilej nu numai 
de a face schimburi comerciale, ci 
și pentru a ne cunoaște mai bine. 
Participând la T.I.B. ’88 am avut 
posibilitatea să vedem și mai bine 
realizările economiei românești. 
Avem relații foarte bune cu în
treprinderile de comerț exterior 
„Uzinexport". ..Industrialexport- 
import". „Mecanoexport". „Rom- 
energo", „Arcom" și sintem dor
nici să le întărim și în continua
re. Totodată. împreună cu între
prinderi de comerț exterior româ
nești cooperăm pe terțe piețe. Ne 
preocupă exportul unor produse 
românești și în mod deosebit a 
utilajelor chimice și petrochimice, 
utilajelor metalurgice, produselor 
chimice, mobilierului, pe care le 
oferim in multe țări ale lumii.

Standul firmei noastre prezintă, 
între altele, aparate de copiat și 
telecopiat „Canon", produse ale 
firmei ..Fuji" pentru domeniul 
profesional, aparatură med'cală 
„Hitachi" ș.a. Am vizitat pavilioa
nele românești și mi-au plăcut în

(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 13,30;
17,45; 20
• Dragonul alb : VICTORIA (16 28 79) 
—9: li; 13: 15: 17; 19
• Singuraticul ghinionist : TIM
PURI NOI (13 61 10) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Misiune specială : GRIVITA
(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 întîlnire t 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
• Locuri în inimă : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
0 Călăuza, pană albă î PARC 
HOTEL (17 08 57) — 19

teatre 

Laurențiu Cezar Geambașu. șeful 
secției de producție roboți de la 
întreprinderea „Automatica", expo
natele au performanțe similare ro
boților fabricați de alte firme din 
străinătate. O direcție prioritară a 
activității viitoare a specialiștilor 
din acest domeniu o constituie lăr
girea sferei de aplicație in vedete i 
utilizării pe scară tot mai largă a 
roboților.

mod deosebit mobilierul si con
fecțiile. In ce privește organizarea 
tirgului nu am decît cuvinte de 
laudă pentru întreprinderea de 
țirguri si expoziții pentru comerț 
exterior București, care ne-a asigu
rat condiții foarte bune pentru 
desfășurarea activității".

KEN WIGLEY, director pentru 
produse nucleare in cadrul firmei 
„INVAR" Canada : „Firma pe care 
o reprezint se mindrește cu fap
tul că in colaborare cu întreprin
derea „Independența" din Sibiu 
produse o serie de repere, suban- 
samble și echipamente nucleare. 
Am realizat un transfer de tehno
logii la întreprinderea „Indepen
dența" cu convingerea că vom pu
tea să lărgim în continuare cola
borarea noastră, să putem oferi 
împreună produse pe piața exter
nă. Cooperarea noastră trebuie 
să fie o cale deschisă. Prlntr-un 
schimb de informații tehnioe, 
printr-o colaborare strînsă am 
reușit să avem realizări deosebite. 
Colaborarea cu întreprinderea din 
Sibiu a corespuns pe deplin aș
teptărilor noastre. Un lucru este 
cert : cooperarea dintre noi de
monstrează dorința comună pent-u 
finalizarea cu succes a unor nro-, 
duse si echipamente nentru Cen
trala nuclea.ro-electrică de la Cer
navodă. Cu prilejul celei de-a' 
14-a ediții a T.I.B. ’88, întreprin
derea „Independenta" din Sibiu 
expune în premieră primele com
ponente nucleare executate îm
preună cu firma „INVAR", rod al 
cooperării bilaterale în domeniul 
nuclear-energetic".

Gheorqhe IONITA
Foto : Eugen Dichiseanu

• Teatrul de operetă 13 63 48): Vă
duva veselă — 18.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic C14 09 05) : 
Bătrlna și hoțul — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpîni — 18.
• Teatrul „NottaraM (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazov» — 17,30; (sala 
studio): La un pas de fericire — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34. sala Ma
jestic) : Arta conversației — 18 ;
(sala Glulești) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 18.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase4* * 
(15 5S 78. sala Savoy): Varietăți pe 
portativ — 19.

€ Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Gaițele — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Drumul singurătății — 18 ; (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 15.
* Opera Română (13 18 57): Tannhâu- 
ser — 18.

d) Ansamb’ui artistic ..Ransodia 
Română44 (13 13 00): Clntă, ciocîrlie, — 
18.
• Teatrul ,,Ion Creangă4* (50 26 55); 
Nota zero la purtare — 9.
• Teatrul „Tfln'iA’leV (15 ?3 77. sala 
Vie'oria): Șoricelul și pănușa — 10: 
(sala CosmonautUor, 11 12 04 : Mo
tanul încălțat — 11.
O Circul București (10 4195) : Mara
tonul circului — 15.30 ; 19.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Prof. dr. Omu — 18.

Sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. și Uniunii scriitori
lor. începînd de vineri se desfășoară 
în întreaga țară „Decada cărții ro
mânești", manifestare cultura'-cdu- 
cativă tradițională dedicată anul a- 
cesta aniversării marelui act istoric 
de la 1 Decembrie 1918, cind se im- 
plinesc 70 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român.

Deschiderea la nivel republican a 
decadei a avut loc la București, Alba 
Iulia șl Iași. In expunerile prezentate 
cu acest prilej s-au reliefat excep
ționala însemnătate a operei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, contribu
ția sa fundamentală la teoria și prac
tica edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, 
la definirea coordonatelor luptei pen
tru pace, pentru o nouă ordine eco
nomică și politică internațională. Au 
avut loc dezbateri cu tema „Rolul 
cărții in Înfăptuirea hotfiririlor; Con
gresului al XIII-Iea și ale. Conferin
ței Naționale ale partidului privind

Învățămîntul agrozootehnic 
de masă

(Urmare din pag. I)
logil, inslstindu-se mai ales asupra 
greșelilor săvirșite. Faptele se cer 
analizate temeinic, puse față :n față 
diferitele situații, care să fie apoi 
confruntate cu recomandările teh- 
nico-științifice. astfel incit orice cu
noștință nouă ce se expune cursanți- 
lor să poată fi raportată la activita
tea concretă. In această ordine de 
idei este necesar să se pună un ac
cent mai mare pe cunoașterea și 
însușirea elementelor • experienței 
înaintate din agricultură, metodelor 
noi de muncă, tehnologiilor moder
ne. formelor superioare de condu
cere și de organizare a producției și 
a muncii. In prezentarea și dezba
terea fiecărei lecții este nevoie să se 
înțeleagă că invățămîntul agricol 
trebuie să răspundă unei cerințe 
esențiale pentru buna desfășurare a 
activității in agricultură și, anume, 
să asigure cunoașterea temeinică, 
precum și deprinderea de a aulica 
tehnologiile de lucru specifice fiecă
rei culturi sau activități din zona 
respectivă, în cadrul expunerilor se 
cere să fie părăsit cu hotărire stilul 
„profesoral" adoptat de unii specia
liști care — fie că citesc lecțiile, fie 
că se exprimă liber, dar n-o 
fac pe înțelesul cursanților — 
acordă importanță exagerată unor 
lucruri ce nu sînt strict obligatorii 
de știut, neglijind ceea ce este m 
fond esențial, și anume ca fiecare să 
primească cunoștințele teoretice 
strict necesare, dar mai ales înțe
legerea modului în care să le aplice. 
Se cuvine să fie revăzut însuși fe
lul in care se face predarea lecții
lor, în sensul de a da un pronunțat 
caracter metodologic expunerii fie
cărei teme, adică de a se apela mai 
mult la demonstrațiile practice, la 
planșe sau pur și simplu la desenele 
făcute pe tablă, la diferite diafilme, 
elemente devenite indispensabile 
pentru ca procesul de însușire a cu
noștințelor să se facă cit mai temei
nic, cit mai profund. Indiferent însă 
de metodele folosite, deosebit de 
important este ca in fiecare caz in 
parte oamenii să poată fi convinși 
asupra adevăratei măsuri a poten
țialului productiv din unitatea lor. 
dar mai ales asupra faptului că el 
va putea fi pus in valoare numai 
dacă fiecare participant la muncă va 
da dovadă de înaltă răspundere in 
aplicarea riguroasă a tehnologiilor 
stabilite de știința agricolă, numai 
dacă fiecare om va înțelege să gos
podărească cu maximă chibzuință 
fondurile materiale si bănești de 
care dispune unitatea.

îmbunătățiri de fond trebuie să 
cunoască toate formele de organi
zare a invățămintului agricol, dar 
cel mai mult se impune să se ac
ționeze pentru perfecționarea proce
sului de pregătire profesională a 
mecanizatorilor. Pornind - de la nea
junsurile serioase care s-au mani
festat și în anul de învățămint re
cent încheiat in desfășurarea cursu
rilor. în acest sector sint necesare 
mai mult ca la oricare categorie de 
lucrători stabilirea unor tematici 
complexe care să permită mecani

educația revoluționar-patriotică a oa
menilor muncii", urmate de prezen
tarea unor lucrări recent apărute.

In programul decadei sint incluse 
organizarea unor acțiuni de popu
larizare și difuzare a cărții pe marile 
platforme industriale ale țării, pe 
șantiere de construcții, instituții și 
școli, case de cultură, biblioteci, li
brării și alte așezăminte culturale, 
urmărindu-se creșterea contribuției 
cărții la educația politică, revo- 
luționar-patriotică, etică și estetică a 
oamenilor muncii. în cadrul unei 
largi game de manifestări — lansări 
de cărți, mese rotunde, seri de poe
zie. expoziții. întilniri ale cititorilor 
cu scriitori, editori, oameni de știin
ță. cultură și artă — vor fi abordate 
aspecte ale publicării și răspîndirii 
cărții de toate genurile, se va pre
zenta profilul unor serii de colecții 
de largă audiență, ceea ce va prilejui 
confruntarea activității editorilor și 
creatorilor CU exigențele și preferin
țele publicului cititor.

(Agerpres)

zatorilor nu numai însușirea unor 
cunoștințe ce privesc aplicarea stric
tă a diferitelor tehnologii de lucru, 
ci și pentru ca el să poată dobindi 
cunoștințele agrotehnice absolut 
necesare pentru înțelegerea profun
dă a proceselor care se petrec în 
viața biologică a pământului și a 
•plantelor. Trebuie să se înțeleagă 
limpede că mecanizatorul de astăzi 
înainte de a fi un bun cunoscător în 
materie de mecanică este obligato
riu să fie și un foarte bun agronom. 
Nu numai prin răspunderea și rolul 
pe care îl au în realizarea produc
ției agricole, ci șt prin toate cele
lalte cunoștințe mecanizatorii sint 
astăzi cei chemați a fi purtătorii 
progresului tehnic 'ai agriculturii 
noastre. Or, pentru a-și putea duce 
la îndeplinire această misiune este 
absolut necesar ca pretutindeni să 
se acționeze pentru a ridica nivelul 
lor de pregătire la exigențele pe 
care le impune înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare.

Ceea ce se cere acum, o dată cu 
începerea cursurilor învățământului 
agricol de masă, este, in primul 
rând, participarea activă a tuturor 
lucrătorilor din agricultură la 
cursuri. Acestui scop îi servește și 
măsura ca la nivelul fiecărui județ 
să Se stabilească o zi anume din 
săptămână cind se desfășoară invă- 
țămîntul agricol. Măsura a fost a- 
doptată tocmai pentru ca toate or
ganismele de la nivelul comunei să 
se consacre organizării și desfășu
rării invățămintului. Toți trebuie 
să înțeleagă că în această „zi a în
vățăturii" nu există a’.t obiectiv mai 
important, altă sarcină mai urgentă 
decît desfășurarea în cele mai bune 
condiții a cursurilor a.T.‘pzootehnice. 
Sînt nefirești și contrar obligațiilor 
muncii de partid situațiile în care 
secretarii comitetelor comunale de 
partid, membrii biroului comunal de 
partid nu numai că nu participă 
împreună cu lucrătorii din agricul
tură la cercurile de învățămînt. dar 
în unele cazuri nici nu se intere
sează de modul in care se desfă
șoară acestea. Prezența lor. a cadre
lor de la comitetele județene de 
partid și organele agricole județe
ne, a cadrelor din consiliile agroin
dustriale. prezentă activă, nu de for
mă. la desfășurarea invățămintului 
agrozootehnic este de natură să-i 
sprijine pe specialiști să orien
teze cursurile spre efectuarea 
unor analize concrete privind acti
vitatea din fiecare unitate, in func
ție de condițiile date. Această 
schimbare de optică și atitudine în 
ce privește răspunderile pe care le 
au organele de partid și agricole 
trebuie să pornească de la înțele
gerea profundă a rolului pe ca.re in- 
vățămintul agricol de masă îl are în 
desfășurarea activității, de la înțe
legerea faptului că nu se poate 
face agricultură modernă, intensivă 
docît pa baza acumulării unor cu
noștințe care să fie în pas cu nou
tățile de ultim moment în domeniul 
tehnologiilor de producție, al știin
ței agricole în general.

IosJf POP

Sărbătorirea a 150 de ani de învățămînt 
pedagogic ploieștean

Cu nrileiul Împlinirii a 150 de 
ani de atestare documentară a 
invățămintului pedagogic ploieștean, 
particinantii la adunarea festivă 
dedicată acestui eveniment au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in care exprimă cele mai 
profunde sentimente de dragoste și 
prețuire față de conducătorul parti
dului și statului nostru, de numele 
căruia se leagă indestructibil uriașe
le succese dobindite de poporul 
român in modernizarea economiei 
naționale, dezvoltarea științei, invă- 
țămintului și culturii, perfecționarea 
organizării și conducerii științifice a 
societății, lărgirea democrației socia
liste. în ridicarea bunăstării materia
le și spirituale a tuturor fiilor patriei.

Telegrama exprimă, de asemenea.

DE LA C.E.C.
Economisirea organizată la C.E.C. 

constituie o modalitate practică și 
eficientă de păstrare a economi
ilor bănești personale. Casa de Eco
nomii șj Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de eco
nomisire destinate să satisfacă pre
ferințele tuturor cetățenilor adepți 
ai chibzuinței și spiritului de eco
nomie.

De o largă solicitare in rindurile 
populației se bucură, alături de ce
lelalte instrumente de economisire, 
și obligațiunile C.E.C.

Obligațiunile C.E.C. se vind și se 
cumpără de către unitățile C.E.C. 
proprii și de către unitățile poștale 
autorizate.

La depunerile pe obligațiuni 
C.E.C., care sînt instrumente de

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

Una dintre cele mal aștepta
te acțiuni pe care participant» 
le îndrăgesc, datorită atractivi- 
tății formulei și avantajelor o- 
ferite, este TRAGEREA LOTO 
2, programată să aibă loc du
minică. 23 octombrie, pentru 
prima oară in acest trimestru. 
Se atribuie însemnate ciștiguri 
constînd in autoturisme și sume

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH. Cu două runde înainte de 

încheierea turneului de șah „Memo
rialul Victor Ciocîltea", ce se desfă
șoară în sala clubului I.T.B. (str. 
Lipscani 21), în clasament conduc 
Decebal Vlad și Ștefan Monea cu 
cite 6,5 puncte, Rezultate din runda 
a 9-a : Vlad — Monea remiză ; Po
pescu — Bogza 1—0 ; Milu — Nico- 
lau remiză ; Coman — Sima remi
ză; Stanciu—Țacu 0—1; Bugariu—Isac 
remiză O După 13 runde, in turneul 
de șah pentru „Cupa mondială", ce 
se desfășoară la Reykjavik, in cla
sament conduc Tal și Elvest cu cite 
8 puncte. Rezultate tehnice : Tal — 
Spasski remiză ; Ribll — Nikolicl 
remiză ; Timman — Sokolov 1—0 , 
Portisch — Elvest remiză • Cea 
de-a 10-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial feminin de șah, ce se 
dispută intre Maia Ciburdanidze șl 
Nana Ioseliani, s-a încheiat remiză. 
Scorul este de 5,5—4.5 puncte în fa
voarea Maiei Ciburdanidze. care in 
partida a 11-a va avea piesele albe.

FOTBAL. Potrivit clasamentului 
pe puncte întocmit pe 5 sezoane 
(1983—1988). la ediția 1989-1990 a 
„Cupei U.E.F.A.". Italia. U.R.S.S. și 
R. F. Germania (clasate în această 
ordine pe primele trei locuri) vor 
putea înscrie cite 4 echipe, iar Spa
nia, Belgia, Portugalia și Olanda vor

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 octombrie, ora 20 — 25 
octombrie, ora 20. tn țară : După o în
călzire ușoră, în prima parte a in
tervalului, vremea va intra într-un 
proces de răcire, mal accentuată in ul
tima zi, începînd din nordul țării. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mal ac
centuate la începutul Intervalului In 
sud-vestul țării, unde cu totul Izolat 
va ploua. Apoi, în a doua parte a in
tervalului, Înnorări mal pronunțate se 
vor produce începînd din nordul țării, 
cind local va ploua, mal ales în re
giunile nordice, centrale si de răsărit. 
La munte, iar trecător la sfirșltul in

cele mai alese sentimente de recu
noștință tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminentă 
personalitate politică și savant de 
largă recunoaștere internațională, a 
cărei prestigioasă și neobosită activi
tate a ridicat pe noi culmi invăță- 
mintul. știința, cultura și arta româ
nească.

în incheierea telegramei. Colectivul 
de cadre didactice și elevii din Liceul 
pedagogic Ploiești iși reînnoiesc an
gajamentul de a munci cu abnegație 
pentru a asimila cele mai noi cu
ceriri ale științei, in spiritul dragos
tei fierbinți pentru partid si popor, 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru transpunerea în viață a hotăriri- 
lor Congresului al XIII-Iea și Confe
rinței Naționale ale partidului, a im
portantelor idei conținute in Tezele 
din aprilie.

economisire „Ia purtător", se acor
dă o dobindă de 1,8 la sută pe an, 
sub formă de ciștiguri în numerar, 
prin trageri la sorțt lunare.

Este important de reținut că in 
tot cursul lunii octombrie obliga
țiunile C.E.C. se pot procura la va
loarea lor nominală. Cu prilejul 
„Săptâmînit economiei", pe lingă 
tragerea la sorți lunară va avea 
loc și o tragere la sorți suplimen
tară. la care se vor acorda nume
roase ciștiguri in bani cuprinse in
tre 800 șl 50 000 de lei.

Pe lingă avantajele soecifice. po
sesorii de obligațiuni C.E.C. bene
ficiază și de avantajele și dreptu
rile generale acordate de Casa de 
Economii și Consemnațiuni tuturor 
depunătorilor.

de bani de valori fixe și va
riabile. Se reamintește că un 
mare avantaj este și acela de a 
se acorda ciștiguri și numai 
pentru 2 numere. Cu numai 10 
lei. participant iși pot asigura 
accesul la întreaga paletă de 
ciștiguri. Ultima zi pentru ju
cărea numerelor favorite este 
simbătă. 22 octombrie.

avea dreptul la 3 locuri. Cu cite 2 
echipe vor fi reprezentate țările cla
sate intre locurile 9—21 : Austria, 
Iugoslavia. România, Franța, Anglia 
(in cazul cind sancțiunea suspendării 
cluburilor sale va fi ridicată). Sue
dia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Grecia, Ungaria, Elveția, Finlanda, 
Polonia. Cite o echipă vor putea în
scrie Bulgaria, Danemarca. Albania, 
Turcia, Norvegia. Cipru, Irlanda de 
Nord, Malta, Luxemburg, Irlanda. 
Islanda.

BASCHET. Rezultate înregistrate 
în turul preliminar al competiției in
ternaționale masculine de baschet 
„Cupa Koraci" : Vismara Cantu — 
Vîsoke Praga 106—91 (51—46) ; Nyon 
(Elveția) — Galatasaray Istanbul 
84—75 (49—31) ; E.B. Orthez (Franța)
— Bellinzona 108—90 (51—42) ; Bayer 
Leverkusen — R.C.F. Paris 86—89 
(48—45) ; Paok Salonic — Vllleur- 
banne 125—78 (62-42) ; B.C. Nantes
— Assubel (Belgia) 76—70 (37—38).

TENIS. în optimile de finala ale 
turneului internațional de tenis de 
la Frankfurt pe Main, contind pen
tru „Marele Premiu", mexicanul 
Leonardo Lavalle 1-â eliminat cu 
6—4, 7—5. pe francezul Henri Le- 
conte. iar suedezul Anders Jarryd l-a 
întrecut cu 6—4. 6—3 pe iugoslavul 
Goran Ivanisevici.

tervalului și tn zoha deluroasă din 
nord, ploile se vor transforma tn la- 
poviță șl ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
din sectorul nordic, spre sftrșitul in
tervalului în estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, în general, 
între minus 3 șl 7 grade, iar maximele 
între 10 și 18 grade. în prima parte a 
intervalului, apoi intre 6 șl ÎS grade. 
Dimineața, local, ceață, tn București : 
După o încălzire ușoară. în prima 
parte a intervalului, vremea va intra 
într-un proces de răcire, mai accen
tuată în ultima zi. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mal accentuate în a doua 
parte a intervalului, cind temporar va 
ploua. Vîntul va suflă slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 2 și 6 grade, iar maxi
mele între 15 și 17 grade, la începutul 
intervalului, apoi între 12 și 14 grade.



LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.

Propunerile României vizînd crearea 
unui climat de înțelegere și colaborare

Cerința cea mai stringentă
ORIENTUL 
MIJLOCIU

între state primite
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).

— N. Plopeanu transmite : Marele 
număr de idei, inițiative și propu
neri privind soluționarea principa
lelor probleme care confruntă ome
nirea, aduse in atenția sesiunii Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite in cursul dezbaterilor de 
politică generală, s-au aflat săptă- 
mina aceasta pe agenda. de lucru a 
celor șase comitete ale forului 
mondial.

Tematica dezarmării, care este cu
prinsă în numeroase proiecte de re
zoluții — dovadă elocventă a preo
cupării popoarelor pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare —, este dezbătută în ca
drul principalului comitet al Adună
rii Generale, respectiv cel pentru 
probleme politice și de securitate. 
Documentele pun în valoare bogă
ția de propuneri și idei prezentate 
de toate statele participante la se
siunea specială a Adunării Genera
le consacrată dezarmării, desfășura
tă vara trecută, care abordează as
pecte majore ale acestei problenje : 
lichidarea armelor nucleare, a arme
lor chimice și a altor arme de dis
trugere în masă. încetarea definiti
vă a experiențelor cu arme atomi
ce. crearea de zone denuclearizate 
în diferite zone ale planetei, redu
cerea armamentului convențional, a 
cheltuielilor militare și a forțelor ar
mate.

Un alt asipect al tematicii dezar
mării. oel referitor la oprirea mili
tarizării spațiului extraatmosferic, 
face obiectul dezbaterilor din Comi
tetul politic special, care analizea
ză trei proiecte de rezoluție consa
crate în principal întăririi cooperă
rii internaționale în folosirea exclu
siv în scopuri pașnice a Cosmosu
lui.

Evoluțiile contradictorii din eco
nomia mondială si. în mod deosebit, 
situația deosebit de grea a țărilor 
în curs de dezvoltare figurează pe 
ordinea de zi a Comitetului pentru 
probleme economice si financiare, 
unde este analizat raportul întocmit 
de secretarul general al Națiunilor 
Unite asupra crizei datoriei externe. 
In cuvîntul lor. reprezentanții ma
jorității covîrșitoare a statelor se

★
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).

— în Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U. a fost 
încheiată dezbaterea problemelor 
privind lichidarea tuturor formelor 
de discriminare rasială și înfăptui
rea drepturilor popoarelor la auto
determinare. în luările de cuvint s-a 
relevat că lupta împotriva rasismu
lui constituie una dintre direcțiile 
principale ale activității Organizației 
Națiunilor Unite. Marea, majoritate 
a vorbitorilor au (sus în 'evidență ne
cesitatea inițierii de sancțiuni cu-

cu deosebit interes
pronunță pentru solutionarea nein- 
tirziată a acestei probleme majore.

Comitetul pentru problemele so
ciale. umanitare si culturale discută 
punctul introdus de delegația ro
mână. menit să contribuie la crearea 
unui climat de înțelegere, colabora
re și pace între state. în concepția 
tării noastre. în acest scop ar tre
bui ca in programele O.N.U. să se 
prevadă că guvernele nu vor admite 
pe teritoriul lor activități șovine, 
rasiste sau de natură să ducă la 
învrăjbirea între popoare și nu vor 
încuraja asemenea activități pe te
ritoriul altor state. Totodată, este 
necesar ca în programe să se pună 
un accent deosebit pe educarea ti
nerei generații în spiritul idealuri
lor de pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare.

Ecouri favorabile a declanșat, de 
asemenea, o altă propunere. româ
nească — referitoare la imperativul 
eliminării forței din relațiile dintre 
state și soluționării problemelor li
tigioase exclusiv pe calea negocieri
lor — aflată pe agenda Comitetului 
pentru problemele juridice. Nume
roase delegații salută ideea avansată 
de tara noastră de a se crea in ca- 
drul organizației mondiale un orga
nism de bune oficii, mediere și con
ciliere pentru reglementarea pașnică 
a conflictelor.

în această săptămînă delegațiile 
participante la sesiune au luat cu
noștință de apelul adresat chimiști- 
lor si oamenilor de știință din toată 
lumea de către participanții la Con
gresul Național de Chimie din 
România, care a fost difuzat ca do
cument oficial al O.N.U., dînd ex
presie voinței de pace, înțelegere si 
colaborare, afirmate cu putere în 
cursul lucrărilor congresului. Oa
menii de știință români si din alte 
țări participant! la congres au adre
sat un vibrant apel cercetătorilor 
și oamenilor de știință din toată 
lumea pentru a-si extinde conlucra
rea si pentru a-si aduce. împreună 
cu popoarele lor. o contribuție tot 
mai activă la afirmarea puternică a 
politicii de pace și înțelegere intre 
națiuni, la cauza progresului si ci
vilizației. a ridicării bunăstării ma
teriale si spirituale a tuturor națiu
nilor lumii.

*
prinzătoare și obligatorii împotriva 
regimului rasist din R.S.A.

Concomitent. ,a fost abordată și 
problema luptei poporului palesti
nian pentru autodeterminare și îm
potriva ocupației trupelor israeliene. 
S-a exprimat sprijinul pentru con
vocarea unei conferințe de pace in
ternaționale in vederea soluționării 
situației din Orientul Mijlociu, sub 
egida O.N.U. și cu participarea păr
ților interesate, inclusiv a O.E.P.. re- 
pfeZăntâhtul legitim al poporului 
palestinian.

IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

Proiect de triplare a numărului rachetelor nucleare
pe teritoriul Angliei

LONDRA 21 (Agerpres). — în po
fida protestelor opiniei publice și ale 
grupărilor politice de opoziție din 
Marea Britanie. Grupul de planifi
care nucleară al N.A.T.O. intențio
nează să tripleze, pină în anul 1995, 
numărul rachetelor nucleare de pe 
teritoriul Angliei. Potrivit unui stu

diu publicat de săptăminalul „New 
Statesman Journal" și citat de a- 
genția A.D.N., N.A.T.O. are în ve
dere sporirea pină la mijlocul dece
niului următor a numărului rache
telor nucleare din Marea Britanie cu 
cel puțin încă 400.
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încetarea cursei înarmărilor

PHENIAN

încheierea Conferinței internaționale pentru denuclearizarea 
Peninsulei Coreene, pentru pace și securitate in regiuneaI
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Ample demonstrații antirăzboinice în Japonia
TOKIO 21 (Agerpres). — în Ja

ponia s-a desfășurat vineri o zi de 
acțiuni unite pentru pace și dezar
mare. în peste 47 de prefecturi au 
avut Ioc demonstrații și mitinguri 
ale partizanilor păcii sub deviza li
chidării armelor nucleare.

La Tokio s-a desfășurat' 
mare miting al militantiloi- 
tru pace, constituind punctul

un 
pen- 
cul-

minant al demonstrațiilor antirăz
boinice care au avut loc în ziua 
respectivă in Japonia. După mi
ting. participanții au pornit în mai 
multe coloane pe străzile capitalei, 
cerind lichidarea bazelor militare 
americane din țară.

Demonstrații și mitinguri paci
fiste au avut loc in aceeași zi la 
Nagoya, Osaka și în numeroase 
alte orașe din Japonia.

„Conlucrare în
PARIS 21 (Agerpres). — La Pa

ris a avut loc o intilnire interna
țională sub deviza „Conlucrarea în 
numele păcii", la care au luat par
te militanți ai mișcării pentru pace 
din Franța, ca și din alte țări eu
ropene și din S.U.A. Acțiunea a 
fost organizată la inițiativa Miș
cării franceze pentru pace.

Participanții s-au pronunțat pen
tru activizarea acțiunilor în favoa-

Nu, bazelor militare
MADRID 21 (Agerpres). — Sute 

de spanioli au luat parte Ia o de
monstrație de protest împotriva a- 
cordului cu S.U.A. privind bazele 
militare americane de pe terito
riul Spaniei. Demonstranții au

numele păcii“
rea păcii, pentru 'înaintarea------
lea eliminării totale a u.------- ..._
lor nucleare, a i 
armate și a armamentelor în Eu- / 
ropa, pentru lichidarea armamen- ț 
telor chimice.

VIENA 21 (Agerpres). — Consi- i 
liul municipal al orașului Linz, im- . 
portant centru industrial din Aus- ) ... ..... ț 

ț
tria. a declarat orașul și împreju
rimile „zonă a păcii".

americane în Spania!
scandat în fața clădirii Ministeru
lui de Externe spaniol „Nu, 
N.A.T.O. !“. „Nu, bazelor milita
re !“. Acțiunea a fost organizată la . 
inițiativa Coaliției forțelor demo- ( 
cratice din Spania.

Datoria externă - o povară tot mai grea
pentru țările în curs de dezvoltare

MANILA 21 (Agerpres). — Sena
tul filipinez a adoptat un proiect de 
lege privind limitarea plăților pen
tru datoria externă a țării la 20 la 
sută din încasările obținute din ex
porturi. Documentul prevede ca toa
te sumele care depășesc acest plafon 
să fie aprobate de președintele Fili- 
pinelor și apoi supuse spre dezba
tere Congresului pentru obținerea 
acordului final. în cazul în care va 
fi aprobat și de Camera Reprezen
tanților, proiectul de lege va elimina 
din bugetul propus pentru 1989 suma 
de 4,78 miliarde dolari, destinată 
achitării serviciului datoriei exter
ne. Senatorul Alberto Romulo a a- 
preciat că sub incidența acestei legi 
ar urma să fie rambursate băncilor 
creditoare aproximativ 16,258 miliar
de dolari, in perioada 1988—1992, in
formează agenția China Nouă.

MOGADISCIO 21 (Agerpres) — 
Secretarul general al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), Ide 
Oumarou, , a sosit la Mogadisc o. 
pentru d.yizită oficială,în .Somalia, 

într-o declarație făcută la sosire, 
pl a. ,țir^tat că. în urezenț. țările 
africane trebuie să depună eforturi 
serioase pentru a depăși principala 
problemă economică actuală, cea a 
uriașei datorii externe, notează a- 
genția China Nouă.

VIENA 21 (Agerpres) — Rata de 
creștere a economiei mondiale în 
acest an va fi de 3.9 Ia sută, cu 0.5 
la sută mai mare decit in 1987. se 
estimează intr-un raport al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltarea Industrială (O.N.U.D.I.) dat 
publicității la Viena.

Potrivit raportului, citat de agen
ția China Nouă, rata de industria
lizare în țările in curs de dezvolta
re va fi in medie de 6,8 la sută, cu 
2,5 la sută mai mare decît preve
derile inițiale.

Pe de altă parte. documentul 
O.N.U.D.I. subliniază că una dintre

cauzele dezechilibrului în comerțul 
mondial o reprezintă criza datoriei 
externe a lumii a treia. Directorul 
general al O.N.U.D.I., Domingo 
Siazor. a declarat că organizația va 
impulsiona cooperarea industrială 
Nord-Sud și va acorda asistentă 
tehnică țărilor africane subdezvol
tate.

o Raiduri de bombardament 
ale aviației israeliene in su
dul Libanului ® Sudanul cere 
convocarea de urgență a 

Consiliului Ligii Arabe
BEIRUT 21 (Agerpres). — Avioane 

militare israeliene au întreprins, vi
neri. în două rinduri. raiduri de bom
bardament în sudul Libanului. Ca 
urmare a acestor bombardamente, cu 
rachete aer-sol, 15 persoane au fost 
ucise, iar 36 rănite — informează 
agenția A.P.S., citind surse oficiale 
din Beirut. Se precizează că raiduri
le au fost îndreptate asupra taberei 
de refugiați palestinieni de la Mieh- 
Mieh. la est de localitatea-port Saida. 
De asemenea, au fost atacate forțe 
ale mișcării de rezistentă libaneze de 
lîngă Mashgara, la vest de Valea 
Bekaa.

Tot în cursul zilei de vineri, apa
rate israeliene au efectuat zboruri 
de recunoaștere în spațiul aerian al 
capitalei Libanului.

TUNIS 21 (Agerpres). — Sudanul 
a cerut oficial convocarea de ur
gență a Consiliului Ligii Arabe in 
scopul de a se examina mijloacele 
care să conducă la depășirea actua
lei crize din Liban — informează a- 
genția M.E.N.A. în acest sens, am
basadorul sudanez la Tunis a avut 
convorbiri cu secretarul general al 
Ligii Arabe, Chedli Klibi.

TUNIS 21 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, s-a întilnit cu Claude 
Cheysson. președintele Comisiei 
C.E.E.. aflat la Tunis. Au fost discu
tate probleme legate de situația pa
lestinienilor din teritoriile, ocupate, 
menționează agenția palestiniană de 
presă WAFA, citată de China Nouă.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei a reafir
mat rolul Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei în ceea ce privește 
reprezentarea directă a poporului 
palestinian. Intr-o declarație trans
misă de rețeaua americană de tele
viziune ABC, suveranul hașemit a 
declarat că Iordania este gata să 
participe la o conferință internațio
nală de pace în Orientul Mijlociu, 
dacă palestinienii i-o cer.

R.S.A. = Intensificarea mișcării antiapartheid
PRETORIA 21 (A-

gerpres). — într-o 
conferință de presă 
desfășurată la Johan
nesburg. lideri ai 
Frontului Democratic 
Unit, organizație anti- 
apartheid d!n Repu
blica Sud-Africană. au 
lansat un apel la des
fășurarea. la 26 oc
tombrie, a unei „Zile 
de proteste pașnice". 
De asemenea, s-a a- 
r.ătat că U.D.F. va ac
ționa pentru boicota
rea alegerilor pentru 
organele administrati
ve locale, organizate 
tot in sistem segrega
tionist la aceeași dată 
de guvernul minoritar 
de la Pretoria.

Principalele mișcări 
antiapartheid ale popu
lației majoritare și 
cunoscuți militanți 
pentru drepturile a- 
cesteia au lansat, de 
asemenea, apeluri la 
boicotarea^ alegerilor, 
care nu au drept scop 
decit menținerea dis
criminării rasiale in 
organele administra
tive locale.

———---- — (DLV ACTL'AL/TATFA JoUTICa)

R. f. g. : „Operațiile estetice" nu pot 
escamota problemele sociale

Aflate la jumătatea perioadei 
legislative, grupările politice vest- 
germane, reprezentate in Bundestag, 
sint angajate în intense pregătiri 
pentru a lua startul, de pe poziții 
cit mai avantajoase, in vederea 
viitoarelor alegeri parlamentare din 
1990. Această atmosferă preelecto
rală a „reglat" și pulsul congreselor 
partidelor, desfășurate in ultimele 
luni. După toate indiciile. Uniunea 
creștin-democrată. Uniunea creștin- 
șocială și Partidul liberal-democrat, 
membre ale coaliției guvernamen
tale, intenționează să continue și 
după 1990 actuala lor alianță, în 
speranța că, împreună, nu vor pierde 
majoritatea deținută in parlamentul 
de la Bonn. Ele contează, totodată, 
că Partidul social-democrat, in pre
zent in opoziție, nu va reuși să în
trunească peste 50 la sută din voturi, 
performanță dorită, dar nerealizată 
pină acum de nici o formație 
politică.

în acest cadru se dezbat proble
mele de actualitate aflate în atenția 
opiniei publice vest-germane. Ca 
membru al coaliției de la Bonn — 
în cadrul căreia ii revin resorturile 
economic, educație, justiție și afa
ceri externe — P.L.D. a prezentat, 
la recentul său congres de la Wies
baden, un șir de realizări, cum ar 
fi evoluția conjuncturii economice în 
R.F.G., reforma fiscală — care pre
vede degrevări de impozite evaluate 
la 50 miliarde mărci — reducerea 
subvențiilor statului pentru sectoa
rele minier, siderurgic, construcții 
navale. Dar ceea ce liberalii consi
deră drept un succes al politicii gu
vernului constituie pentru partidele 
opoziției și sindicate temei de a 
exprima serioase rezerve și aprecieri 
critice. După opinia acestora, refor
ma fiscală are drept efect redistri
buirea veniturilor in favoarea celor 
cu averi mari. Spre a compensa 
aceste scăderi operate în încasă
rile statului, au fost reduse aloca
țiile destinate domeniilor de interes 
social și public. Afectate de măsurile 
de austeritate, sectoarele minier, si
derurgic și construcții navale au 
suprimat mii de locuri de muncă.

Ce-i drept, un document prezentat 
la congresul de la Wiesbaden pre
tinde că tocmai liberalii sint chemați 
să sesizeze, din timp, viitoarele ame
nințări la adresa drepturilor cetățe

nești și să le combată energic, inclu- 
zînd printre acestea și șomajul care 
„in actualele condiții râmine una din 
cele mai grave incălcări ale acestor 
drepturi". Aceste cuvinte frumoase 
rostite în public nu-și găsesc insă, 
după părerea sindicatelor, acoperire 
în activitatea autorităților federale. 
Chiar in preajma congresului P.L.D., 
deputății grupărilor guvernamentale
— inclusiv deci liberalii — pregă
teau modificarea unei legi in urma 
căreia bugetul Oficiului federal al 
muncii va fi redus cu 1,8 miliarde 
mărci.

în condițiile în care, după cinci 
ani de guvernare a actualului ca
binet de coaliție, proporțiile șoma
jului se mențin ridicate, afectind 
peste 2 milioane de oameni ai mun
cii, devin tot mai frecvente încercă
rile de a se recurge la „operații- 
estetice", spre a da impresia că s-a 
reușit să se imprime fenomenului 
un curs regresiv. Autoritățile de re
sort au anunțat astfel „o ușoară 
descreștere a șomajului" în luna 
septembrie. Acesta este, însă, pur și 
simplu, rezultatul neincluderii în 
statistica oficială a numeroși cetă
țeni care au renunțat să mai caute 
în zadar un loc de muncă. „Este 
aproape cinic să ceri celor ce sini 
șomeri timp de trei ani să renunțe 
de a mai fi consemnați in statistici"
— a declarat Ursula Engelen-Kefer, 
vicepreședinte al Oficiului federal al 
muncii. „La intervale aproape regu
late, din rindurile coaliției guverna
mentale pornesc operațiuni in direc
ția modificării statisticilor șomaju
lui", — notează la rindul său ziarul 
„KOLNER STADT-ANZEIGER", 
cgre se întreabă dacă oficialitățile 
federale au, intr-adevăr, intenția de 
a aborda temeinic fenomenul sau 
„tentația de a prezenta lunar date 
mai favorabile". „Pentru Federația 
sindicatelor vest-germane (D.G.B.)
— relatează agenția D.P.A. — bilan
țul politicii pe piața muncit este 
dezamăgitor, cu toate că evoluția 
conjuncturii economice este mai 
bună decit in lunile precedente. 
Gerd Muhr, vicepreședinte al D.G.B., 
apreciază că șomajul se menține, ca 
și înainte, la un nivel neliniștitor de 
ridicat. Există in prezent chiar mal 
mulți șomeri decit in timpul guver
nului Schmidt. Lauda de sine și 
automulțumirea guvernului federal

sint nepotrivite" — consideră liderul 
sindical.

Pupă opinia marii centrale sindi
cale vest-germane (peste 7,5 milioa
ne membri), proiectele de lege pre
gătite de guvern pentru perioada 
următoare afectează puternic dreptu
rile oamenilor muncii, in sensul 
reducerii sau, în unele cazuri, anihi
lării lor. Este ijorba de împuterni
cirile consiliilor de întreprindere, 
cogestiunea, sistemul de asigurări 
în caz de boală. îngrijorată de 
această ofensivă, Federația sindica
telor vest-germane a inițiat, între 15 
și 22 octombrie, un șir de acțiuni la 
scară federală în apărarea interese
lor celor ce muncesc, prezentînd 
propuneri proprii, menite să contri
buie mai ales la combaterea șoma
jului de masă.

Un alt sector afectat de măsurile 
de austeritate este invățămintul și 
pregătirea profesională. După cum 
informează presa vest-germană, gu
vernul de coaliție a redus și treotat 
a anulat practic alocațiile bugetare 
destinate sprijinirii elevilor și stu
denților, aparținind familiilor cu 
venituri modeste. Analizind situația, 
un grup de experți a ajuns la con
cluzia că „la nici un alt capitol 
bugetar nu s-au operat reduceri atit 
de masive ca cele din domeniul edu
cației". în schimb, s-a introdus sis^ 
temui acordării de împrumuturi.

„Republica Federală Germania — 
constată la rîndul ei agenția D.P.A. 
— este singura națiune industrială 
care promovează față de studenfii 
ei exclusiv politica acordării de îm
prumuturi". „In fapt trebuie pusă 
întrebarea — scrie „NORDSF.E 
ZEITUNG" — dacă este încurajator 
pentru tinerii absolvenți ai facultă
ților să pășească în viata profesio
nală împovărați de un munte de 
datorii evaluate pentru fiecare caz 
in parte la citeva zeci de mii de 
mărci". De altfel, după cum s-a 
recunoscut în timpul congresului 
liberal de la Wiesbaden, numeroase 
familii ai căror fii urmează cursuri 
universitare trebuie „să-și jertfească 
o parte considerabilă a standardului 
lor de viață pentru a face față 
situației".

Dezbaterile generate de persis
tența șomajului de masă în R.F.G., 
de carențele sistemului educațional, 
ca și de alte aspecte similare de
monstrează cît de acute sint, chiar 
și în țări cu o pronunțată dezvoltare 
industrială, problemele privind asi
gurarea unui loc de muncă fiecărui 
cetățean, potrivit pregătirii sale, 
spre a putea obține mijloacele nece
sare unei vieți civilizate, în concor
danță cu cerințele progresului con
temporan.

Petre STĂNCESCU

ITALIA
Pentru cerul senin al Calabriei...
ACJIUNI ÎMPOTRIVA TRANSFERĂRII AVIOANELOR „F-16‘
Tradiționalul marș pentru pace 

Perugia—Assisi, la care au participat 
circa 50 090 de persoane, s-a consti
tuit în acest an într-o amplă mobi
lizare a mișcărilor pentru pace din 
Italia împotriva transferării avioa
nelor de luptă americane „F-16" de 
la baza militară Torrejon, de lîngă 
Madrid, pe aeroportul Sant’ Anna 
din Crotone (Calabria). La încheie
rea marșului, o delegație a organi
zațiilor pentru pace a plecat in Ca
labria pentru a protesta în fața auto
rităților locale împotriva hotărîrii de 
a aduce pe teritoriul peninsulei cele 
72 de bombardiere de vînătoare 
americane.

în pofida împotrivirii opiniei pu
blice. Camera Deputaților, cu votul 
favorabil al partidelor care formează 
actuala majoritate, a adoptat — cum

se știe — propunerea guvernului pri
vind transferul avioanelor americane 
de la baza Torrejon din Spania pe 
teritoriul Italiei. Majoritatea parti
delor opoziției au apreciat această 
măsură drept o angajare suplimenta
ră a Italiei în cadrul N.A.T.O., cu 
consecințe imprevizibile.

între timp, frontul opoziției față 
de bombardierele americane a luat 
proporții, atmosfera, după cum se 
exprima un ziar milanez, devenind 
similară celei anterioare amplasării 
rachetelor nucleare la Comiso, în 
Sicilia. Administrația locală. la 
rîndul el. și-a exprimat opoziția față 
de amplasarea avioanelor americane 
în Calabria.

O originală acțiune de simulare a 
morții nucleare a fost momentul cul
minant al manifestației inițiate de

Comitetul calabrez contra avioanelor 
„F-16", care face parte din Asociația 
națională pentru pace. Miile de par
ticipant la demonstrație — tineri și 
vîrstnici, femei și bărbați — au 
ocupat piața principală punînd in 
scenă „spectacolul" oferit de bomba 
atomică de la Hiroshima, în urmă 
cu 43 de ani. La început un zgomot 
teribil, asemănător cu cel al avioa
nelor care accelerează la maximum 
propriile motoare, a cuprins Întreaga 
piață. Apoi, tăcerea care urmează 
este întreruptă de sunetul unei sire
ne. Dar și sirena moare. Sunetul ei 
sfișietor durează doar cîteva clipe, 
pentru că, practic, nici nu mai exis
tă nimeni ce ar trebui salvat. Tăce
rea este totală. Este tăcerea defini
tivă și ireversibilă de după bombar
damentul atomic. Animată cu citeva 
minute mai înainte, piața se trans
formă într-un covor de corpuri 
umane. Este momentul în care oame
nii pun capăt istoriei oamenilor. Ime
diat duDă aceea, notele cunoscutulu1 
„Imn al bucuriei" al lui Beethoven 
inundă piața. Oamenii se ridică în 
picioare și manifestația se încheie 
cu aplauze îndelungi. Un angaja
ment solemn pentru a nu uita de 
Hiroshima și Nagasaki. Un angaja
ment pentru a face totul ca moartea 
nucleară să nu se mai abată nicioda
tă asupra Terrei.

De altfel, obiectivul manifestației 
din Insula Capo Rizzuto și a altora 
asemănătoare organizate în diferite 
localități din țară a fost — după cum 
declara Marina Sereni de la Asocia
ția națională pentru pace — acela al 
„mobilizării păturilor largi ale opi
niei publice împotriva armelor wire 
ucid chiar atunci cînd nu sînt fo
losite, după cum bine știu copiii din 
«lumea a treia», care mor de foame". 
La aceste acțiuni au aderat, pe lîngă 
majoritatea partidelor de stînga, 
organizații din cele mai diferite, 
precum Asociația lucrătorilor creș
tini italieni. Liga pentru mediul în
conjurător, ..Pax Christi", Asociația 
oamenilor de știință pentru dezar
mare. „Italia noastră". Federația ti
nerilor evangheliști italieni. ca și 
Asociația localităților denuclearizate. 
care reprezintă peste 800 de comune 
ce au decis să nu accepte niciodată 
pe teritoriul lor arme nucleare.

Totodată, organizațiile pacifiste 
italiene se pronunță pentru stimula
rea încheierii cît mai rapide a acor
dului sovieto-american privind redu
cerea cu 50 la sută a armelor nu
cleare strategice,- trecerea la măsuri 
substanțiale de dezarmare conven
țională, desființarea bazelor milita
re străine.

Radu BOGDAN

Asiei si e
PHENIAN 21 (Agerpres). — La 

Phenian s-au încheiat lucrările Con
ferinței internaționale pentru denu
clearizarea Peninsulei Coreene, pen
tru pace și securitate în regiunea 
Asiei și Pacificului — informează 
agenția A.C.T.C. Desfășurată sub 
egida Consiliului Mondial al Păcii,

Pacificului
conferința a reunit reprezentanți ai 
opiniei publice din țări de pe cinci 
continente, inclusiv din România, 
precum și ai unor organizații inter
naționale.

Concluziile conferinței sint cuprin
se într-un comunicat și o rezoluție.

Apel pentru promovarea dialogului intre Nordul 
și Sudul Coreei

PHENIAN 21 (Agerpres). — La 
Phenian s-a desfășurat o reuniune 
comună a Comitetului Central al 
Frontului Democratic pentru Reuni- 
ficarea Patriei (F.D.R.P.) și Comite
tului Pentru Reunificarea Pașnică a 
Patriei, informează agenția A.C.T.C. 
în raportul prezentat, Jeung Dou 
Hwan, membru al Prezidiului C.C. 
al F.D.R.P.. a 1’elevat necesitatea re
tragerii trupelor americane din 
Coreea de Sud și a creării condițiilor 
pentru dezvoltarea democratică, de

sine stătătoare a Coreei de Sud. Tot
odată, el a subliniat necesitatea 
creării Republicii Confederale De
mocratice Koryo, respectindu-se sis
temul social existent în Sud și Nord 
și s-a pronunțat pentru negocieri 
între R. P. D. Coreeană și Coreea de 
Sud în această problemă.

Intr-un apel, coreenii din Nord și 
Sud, precum și cei de peste hotare 
sint chemați să depună eforturi pen
tru unirea poporului coreean.

Denunțarea violării de către S.ILA. a tratatelor 
privind Canalul Panama

Declarațiile ministrului
CIUDAD DE PANAMA 21 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, ministrul de ex
terne al Republicii Panama, Jorge 
Eduardo Ritter, a denunțaț noi vio
lări de către S.U.A. ale tratatelor pri
vind Canalul Panama și zona adia
centă acestuia și arestarea samavol
nică a unor cetățeni panamezi de 
către trupele nord-americane — re
latează agenția Prensa Latina. Ast
fel de acte de hărțuială și provocare 
urmăresc iritarea populației pana
meze și crearea de incidente, care să 
fie ulterior interpretate ca agresiune 
a _ Republicii Panama împotriva 
S.U.A. — a spus Jorge Eduardo 
Ritter.

Ministrul panamez al relațiilor ex-

de externe panamez
terne a precizat că intre S.U.A. șl 
țara sa nu există contacte directe — 
nici oficiale, nici extraoficiale — re
lațiile dintre cele două state fiind in 
mod practic nule, din martie a.c., 
cînd guvernul S.U.A. a instituit 
boicotul economico-financiar împo
triva Republicii Panama și a refu
zat să recunoască guvernul Manuel 
Solis Palma. El a menționat că gu
vernul panamez studiază în prezent 
adoptarea unei poziții oficiale pri
vind violarea de către S.U.A. a tra
tatelor bilaterale privind Canalul 
Panama, inclusiv faptul că partea 
panameză a fost împiedicată să par
ticipe la activitatea organismelor 
bilaterale de administrare a Cana
lului.

Brazilia condamnă sancțiunile 
comerciale impuse de S.U.A.

Luarea de poziție a ministrului brazilian al relațiilor externe
BRASILIA 21 (Agerpres). — S.U.A. 

au anunțat instituirea unor noi sanc
țiuni economice împotriva Braziliei 
— informează agențiile T.A.S.S. și 
A.D.N. în conformitate cu acestea, 
se aplică taxe vamale ridicate la 
produsele industriei celulozei și hir- 
tiei. industriei farmaceutice și la in
stalațiile electronice importate din 
Brazilia, ceea ce exclude posibilita

tea accesului lor pe piața Statelor 
Unite.

Ministerul brazilian al Relațiilor 
Externe a condamnat sancțiunile co
merciale. calificîndu-le drept o in
justiție unilaterală. El a precizat că 
guvernul se va adresa Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), relevă agenția A.P.S.

APRECIERI ELOGIOASE LA ADRESA PRODUSELOR INDUSTRIEI 
ROMANEȘTI. La Mogadiscio s-a deschis a 21-a ediție a Tirgului inter- I 
național. întreprinderi de comerț exterior din tara noastră participante 
la tirg expun produse din sectoarele construcțiilor de mașini, chimiei și I 
petrochimiei, materialelor de construcție și industriei ușoare. Pavilionul I 
românesc a fost vizitat de primul-ministru al Republicii Democratice So
malia, Mohammed AH Samanter, care a făeut aprecieri elogioase la . 
adresa produselor expuse, evidențiind dorința de amplificare a relațiilor 
economice dintre România și Somalia.

PRIMIRE. Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem . al 
U.R.S.S., Mihail Gorbaciov. l-a 
primit vineri pe Mieczyslaw Ra- 
kowski. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, care a întreprins o 
scurtă vizită de lucru la Moscova, 
informează agenția T.A.S.S.

VIZITA. La Beijing au avut loc 
convorbiri intre secretarul general 
al C.C. al P.C. Chinez, Zhao Zi- 
yang, și președintele Ango'ei. Jose 
Eduardo dos Santos, aflat intr-o 
vizită oficială în China — infor
mează agenția China Nouă. în 
cursul convorbirilor a fost re
afirmat sprijinul Chinei pentru e- 
forturile Angolei de a găsi o so
luție politică la problemele Afri
cii de sud-vest, pentru eforturile 
ei de menținere a păcii și secu
rității in regiune, precum și pen
tru lupta justă a Angolei și a ce
lorlalte țări din „prima linie".

ÎNTREVEDERE. La Belgrad a a- 
vut loc o întrevedere intre pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I.. Branko Mikulici, 
și ministrul iranian pentru proble
me economice și financiare. Mu
hammad Javad Iravani, transmite 
agenția Taniug. Au fost analzate 
relațiile bilaterale, in special in 
domeniul economic, ca și evoluția 
situației din zona Golfului, căile de 
implementare a rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

CONGRES. La Hanoi s-au des
fășurat lucrările celui de-al VI-lea 
congres al Federației Sindicatelor 
din Vietnam. La lucrări au luat 
parte, alături de delegații din R. S. 
Vietnam, delegații din 30 de țări, 
intre care și România, precum și 
din partea unor organizații sindi
cale internaționale. Pe ordinea de 
zi au figurat probleme referitoare 
la sarcinile ce stau in fața oame
nilor muncii, vietnamezi ,în etapa 
actuală de - dezvoltare economico- 
șocială a R. S. Vietnam, și unele 
probleme organizatorice.

FESTIVITĂȚI. Cu prilejul celei 
de-a XlX-a aniversări a Zilei na
ționale a Republicii Democratice 
Somalia, la Mogadiscio au avut loc 
o amplă manifestație populară și 
o paradă militară. Luînd cuvîntul, 
președintele somalez. Mohamed 
Siad B'arre. a lansat întregului po
por apelul de a contribui la în
tărirea unității naționale și de a 
soori eforturile in direcția dezvol
tării economiei naționale.

ÎNTlLNIRE. La Atena a avut loc 
o întâlnire între Harilaos Florakis, 
secretar general al C.C. al P.C. din

Grecia, și Leonidas Kyrkos, secre- | 
tar general al C.C. al Noului Partid | 
al Stingii Elene. în comunicatul co
mun dat publicității cu acest pri- . 
lej s-a relevat necesitatea exami
nării posibilităților elaborării plat- I 
formei unui program comun, ur- 
mind ca. in acest scop, să fie creat I 
un grup mixt de lucru. Cele două | 
partide ale stingii elene au hotă- 
rit. in luna mai a anului în curs, i 
restabilirea relațiilor bilaterale.

PROGNOZE ECONOMICE. Mi
nistrul britanic al finanțelor. Nigel I 
Lawson, a recunoscut că ritmul in- | 
flației cu care se confruntă econo
mia tării este de aproximativ șase i 
la sută, el urm in d să crească și să 
atingă anul viitor o valoare maxi- ■ 
mă. în mesajul anual prezentat 
principalilor reprezentanți ai cercu- I 
rilor financiare britanice, el a in- | 
tocmit o prognoză sumbră a eco
nomiei țării, in care se . arată ca > 
deficitul comercial ar putea depăși 
in acest an 10 miliarde lire stpr- 1 
line, tendința urmind să se men
țină și în anul viitor.

ACȚIUNI REVENDICATIVE ÎN
FRANȚA. La chemarea sindicate- | 
lor. în Franța a continuat greva | 
funcționarilor si muncitorilor din 
serviciile publice. După cum in- . 
formează agenția Taniug. la grevă 
au participat peste cinci milioane I 
de șalariați din transporturile fe
roviare, transporturile auto, urba- I 
ne și interurbane, serviciile pos- | 
tale și de telecomunicații. între
prinderile de electricitate și școli, . 
Grev'șt’i revendică îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață. I

DEMISIE. Cabinetul ministerial I 
chilian și-a prezentat demisia în | 
bloc șefului statului, generalul Au
gusto Pinochet — transmit agențiile i 
Efe și Prensa Latina, citind surse 
ale guvernului. Hotărirea a fost • 
luată pentru a se permite șefului 
statului să decidă asupra compo- I 
nenței unui nou cabinet.

INVAZIE DE LĂCUSTE IN CA- . 
RAIBI. O oficialitate a F.A.O. a 
anunțat, la sediul din Roma, că 
nori uriași de lăcuste, zburînd pes
te Atlantic, au invadat întinse re- I 
giuni din Caraibi. Sint amenințate | 
plantațiile de bananieri, palmieri 
și alte culturi dintr-o zonă întinsă, i 
incepind din Martinica și pină in 
Surinam. Primele insecte și-au fă
cut apariția in zonă in urmă cu 
citeva zile, specialiștii F.A.O. rele- I 
vini că au sosit din vestul Africii. I 
De asemenea, se semnalează lă
custe in Arabia Saudită, pe un I 
front de circa 650 km, specialiștii I 
apreciind că acestea ar putea ajun
ge în următoarele luni chiar șl pină I 
în India și 'Pakistan.
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