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Creșterea susținută a eficientei 
producției - preocupare 

economică fundamentală
După cum se cunoaște, in ședința 

din 3 octombrie a.c.. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
examinat proiectul Planului natio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1989 si 
Programul de autoconducere si 
autoaprovizionare pe anul viitor, 
hotărind ca aceste documente să fie 
supuse dezbaterii organismelor de
mocrației noastre muncitorești. in 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, in centrale. în institutele de 
cercetare, in toate unitățile econo
mice.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, in cuvintarea 
rostită cu acest prilej, trebuie por
nit de la faptul că prevederile de 
plan sint minime și este necesar să 
fie identificate noi posibilități de 
creștere a producției, a exportului 
și, in același timp, de reducere mai 
accentuată a normelor de consum 
materiale si energetice, de dimi
nuare intr-o măsură mai mare a 
cheltuielilor materiale si. in general, 
a cheltuielilor de producție. Au mai 
răm^s puține săptămini pină la în
ceputul noului an si. de aceea, este 
deosebit de important ca. la toate 
eșaloanele, incepind cu unitățile de 
bază ale- ■ economiei, să se acțio
neze cu toată energia pentru a 
pregăti și aplica soluțiile organiza
torice, tehnologice si de altă natură 
menite să asigure respectarea si re
ducerea in continuare a normelor 
de consum, diminuarea substanțială, 
in toate domeniile, a consumurilor 
materiale si energetice.

De fapt, reducerea consumurilor 
materiale, a cheltuielilor de pro
ducție ip general, constituie o . pro
blemă esențială a autogeștiunii' si 
autofinanțării, ai cărei parametri 
sint transpuși în expresie valorică 
în bugetele de venituri si de chel
tuieli ale intreprinderilor. avînd un 
rol determinant în creșterea renta
bilității. a eficientei economice. De 
altfel, in sistemul de acord global, 
printre indicatorii de care se tine

de bunuri materiale din același vo
lum de materii prime.

in această ordine de idei, se cu
vine subliniat faptul că un rol im
portant in reducerea consumurilor 
il au innoirea si modernizarea pro
duselor. ușurarea si miniaturizarea 
acestora. în pas cu progresul tehnic 
pe plan mondial. Este cunoscut că 
una din tendințele moderne, domi
nante ale dezvoltării producției in 
toate ramurile prelucrătoare o con
stituie reducerea greutății proprii a 
produselor, ușurarea lor. eliminarea 
..lestului" constituit de surplusul 
de materie, care nu numai că nu 
contribuie la obținerea unor para
metri funcționali ridicați, dar chiar 
ii înrăutățește, cum este de pildă 
cazul la toate obiectele în mișcare 
sau la cele supuse solicitărilor di
namice.

In această privință, o cerință de 
mare răspundere o reprezintă inten
sificarea preocupărilor specialiștilor 
din institutele de cercetare, ingine
rie tehnologică si proiectare, ca si 
a celor din unitățile industriale, 
pentru ca produsele noi si cele mo
dernizate să fie realizate tinindu-se 
seama de cele mai noi realizări ale 
științei si tehnicii moderne. Acesta 
cu atit mai mult cu cit. asa cum 
rezultă din unele analize, o serie de 
produse cu pondere din construcția 
de mașini’. industria electrotehnică, 
industrializarea lemnului si altele 
nu au fost renroiectate de 5—10 am. 
iar in alte cazuri „reprOiectările" au 
fost de fapt numai niște operațiuni 
...cosmetice", oare ■ au ■ determinat 
doar reduceri simbolice de consu
muri.

.Or. așa cum a rezultat din exami
narea unor produse, există rezerve 
serlpase in ce plivește reducerea 
gabaritelor, dimensiunilor și greu
tății unor produse. Dacă ne referim 
la produsele confecționate din tablă 
este necesar ca. prin reproiectare si
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, în procente pe județe, în seara 
zilei de 21 octombrie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii).

® Prin participarea tuiuros* locuitorilor de la sate 
și folosirea intensă a mijloacelor mecanice - culesul 
porumbului să se încheie în cei mai scurt timp

• Pentru a se asigura, în rsîmul stabilit, materia 
primă necesară fabricilor prelucrătoare, să fie respec
tate graficele de recoltare și iiwafc a sfeclei de zahăr, 
a legumelor

® Camioanele, remorcile șî atelajele - folosite in
tens, la întreaga capacitate pentru grăbirea transpor
tului și depozitării produselor

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 
-PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ q

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

seama la stabilirea cistigurilor per
sonalului muncitor figurează si res
pectarea normelor de consum, pre
cum și realizarea coeficienților de 
utilizare a materialelor. Dacă se ti
ne seama că economiile sau pier
derile realizate influențează. de 
asemenea, nemijlocit, volumul parti
cipării la beneficii a oamenilor 
muncii, rezultă clar că esențială se 
dovedește a fi înțelegerea de către 
fiecare om al muncii a legăturii di
recte dintre spiritul gospodăresc do
vedit in utilizarea resurselor și gra
dul de îndeplinire a sarcinilor de 
plan, dintre grija fată de patrimo
niul încredințat spre administrare si 
crearea condițiilor pentru bună
starea întregului popor. Tinind sea
ma de toate acestea, este necesar ca 
in dezbaterile din adunările gene
rale ale oamenilor muncii, care vor 
examina, în cursul acestei luni, pre
vederile de plan pe anul . viitor, să 
se pună un accent special, asa cum 
a stabilit Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. tocmai pe identifi
carea căilor si solutiiior de reducere 
în continuare a normelor de efln- 
sum, de a asigura pe această cale 
producerea unei cantităti mai mar i

(Continuare in pag. a IV-a)

Aspect de muncă de la intreprinderea „Timpuri noi" Foto : E. Dichiseanu

Preocuparea constantă a Partidu
lui Comunist Român — îndeosebi 
după cel de-al IX-lea Congres — 
privind participarea largă a maselor 
la conducerea societății, locul cen
tral pe care această problema
tică il ocupă in documentele ■ pro
gramatice ale partidului nostru, in 
opera teoretică a secretarului său 
general evidențiază încă o dată ro
lul . de . primă importanță pe care 
perfecționarea sistemului politic îl 
are in organizarea și conducerea în
tregului sistem social. în societatea 
socialistă, dezvoltarea democratis- 
mu'ui socialist are un puternic im
pact asupra conținutului, direcțiilor 
Si . ritmului dez
voltări societății, 
mobilizează in 
jurul unui pro
gram politic re
voluționar — ela
borat și înfăptuit 
sub conduoerea 
partidului comu
nist — principa
lele forțe și fac
tori ai acțiunii 
sociale transfor
matoare.

Ca rezultat al 
unui amplu și 
constant demers 
înnoitor, teoretic 
si practic-polî- 
tic. desfășurat de 
partid cu contri
buția decisivă a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in ultimele două decenii a fost 
temeinic elaborată o concepție 
științifică, novatoare despre ro
lul și mecanismele funcționării 
sistemului politic ca sistem al 
democrației socialiste, in concordan
tă cu condițiile și particularitățile 
concret-istorice ale României. Per
manent și substanțial îmbogățită cu 
noi și noi elemente furnizate de 
practica socială, această concepție 
privește intr-o deplină unitate sar
cinile generalizării experienței do- 
bindite. cu preocuparea privind per
fecționarea sa. continuă. în ultimii 
23 de ani au fost elaborate și a- 
plicate in acest spirit .măsuri, prin
cipii și forme politico-organizatori- 
ce menite să asigure o deplină co
respondență intre dezvoltarea gene
rală a societății și sistemul de or
ganizare și conducere al acesteia. 
Partidul nostru a putut astfel să se
sizeze la timp transformările struc
turale, disfuncționalitățile și con
tradicțiile apărute intr-un domeniu 
sau altul și să acționeze eficient. în 
vederea adaptării sistemului institu
țional și metodelor de conducere la 
cerințele concrete, obiective, să in- 
stituționalizeze principii și organis
me democratice stimulatoare pentru 
inițiativa și activitatea întregii so
cietăți, care imbină in mod armo
nios conducerea unitară cu partici
parea directă și răspunderea colec
tivelor de oameni ai muncii. . .

Relevind că noua structură socia
lă. formată din clase și categorii de 
oameni ai munții — proprietari, pro
ducători și beneficiari — asigură pu
terii politice o bază socială unita
ră. omogenă, partidul nostru a apre
ciat in mod justificat că statul so
cialist nu mai poate fi considerat, în 
noile imprejurări. un instrument al 
dominației de clasă, un stat al 
dictaturii proletariatului, ci el a de
venit de drept, așa cum se arată in 
Programul ideologic, un stat al de
mocrației muncitorești-revoluționare. 
în această calitate, radical nouă, 
statul ăxprimă, organizează și înfăp-

tuiește voința unitară a tuturor cla
selor și categoriilor sociale, între care 
se produce o tot mai accentuată a- 
propiere sub acțiunea prooesului de 
omogenizare socială. El asigură, in
tr-o strinsă conlucrare cu masele 
populare, cu organizațiile sociale și 
obștești, înfăptuirea politicii de dez
voltare multilaterală a societății.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ar
gumentat in acest cadru, amplu și 
convingător, in conformitate cu ce
rințele obiective ale continuității 
procesului revoluționar, teza privind 
creșterea rolului partidului comunist 
de forță politică conducătoare a tu

PARTIDUL 
-făuritorul cadrului larg democratic de participare 

a poporului la conducerea societății
turor domeniilor de activitate și a- 
firmarea sa tot mai puternică în 
calitate de centru vital al sistemu
lui politic și social, al întregii na
țiuni.

Partidul nostru a respins, totoda
tă, cu peste deuă decenii in urmă, 
vechea concepție, care s-a dovedit 
eronată, prin care organizațiilor de 
masă și obștești li se rezervase un 
pol .minor, de „curele de-transmisie", 
acela de a sprijini și executa dis
pozițiile și măsurile adoptate. Ele au 
dobindit astăzi un loc important in 
sistemul politic, ca forme organiza
torice de exprimare și realizare a 
intereselor specifice ale unor gru
puri sociale și categorii de cetățeni, 
îndeplinind un rol activ în asigu
rarea participării efective a mem
brilor acestor organizații la condu
oerea statului, la înfăptuirea poli
ticii partidului. Această transforma
re esențială a fost însoțită de per
fecționarea cadrului organizatoric 
menit să realizeze unirea si coordo
narea organizațiilor obștești în ve
derea participării la viața social-po- 
litică și la controlul asupra activi

tății statului, prin crearea Frontului 
Democrației și Unității Socialiste și 
a organizațiilor sale proprii, ce gru
pează milioane de oameni ai mun
cii care nu sint membri de partid.

Concomitent cu realizarea unor a- 
semenea clarificări teoretice-princi- 
piale,. partidul a trecut în mod 
hotărit. la infăptuirea unui impresio
nant complex de măsuri politico-or- 
ganizatorice care asigură cadrul op
tim de exercitare a rolului propriu 
al fiecărei instituții a sistemului po
litic. diviziunea rațională a sarcini
lor și delimitarea activității intre 
organismele componente — cu alte 
cuvinte, perfecționarea sistemului 

politic și larga 
democratizare a 
acestuia.

Dintre nume
roasele măsuri a- 
doptate in acest 
sens în ultimele 
două decenii, se 
disting cele care 
vizează perfecțio
narea activității 
organelor repre
zentative ale sta
tului și afirma
rea supremației 
lor asupra orga
nelor executive ; 
adincirea demo
cratismului siste
mului electoral 
prin instituirea 

metodei prezentării mai multor 
candidaturi pentru un mandat 
de deputat ; îmbunătățirea com
poziției sociale a organelor puterii 
de stat și punerea activității 
deputaților sub controlul maselor ; 
supunerea spre dezbatere publică a 
celor mai importante proiecte de 
legi și hotărîri. Acestora li se a- 
daugă așezarea întregii activități a 
organelor executive ale statului pe 
principiile conducerii și muncii co
lective, ale legalității socialiste și. 
mai cu seamă, crearea unui cadru 
original de participare directă a oa
menilor muncii la conducerea acti
vității . economipo-sociale in Între
prinderi, centrale, la nivel județean 
și național, prin instituirea unor or
ganisme noi. democratice, cum sint 
organele autoconducerii și forumu
rile naționale ale oamenilor muncii 
din diferite domenii de activitate.

Instituționalizarea componentelor 
de bază ale acestui subsistem al sis
temului nostru politic prefigurează 
direcția fundamentală a aprofundă-

Dr. Aristide CIOABA
(Continuare în pag. a IV-a)
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Imagine de pe Bulevardul Muncii 
din Capitală

Foto : S. Cristian

Un program echilibrat, prevederi ce asigură 
o bună aprovizionare a populației

După cum s-a anunțat, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dezbătut și aprobat, in ședința din 
3 octombrie. Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizionnrea 
populației pe trimestrul IV 1988 și 
pe anul 1989. în cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, in
contextul accentuării 
revin colectivelor de

’ muncii din industrie 
tură, au fost analizate 
sursele de înfăptuire a 
acestui program, necesitatea că ele 
să fie mai bine valorificate, mai bine 
gospodărite. în acest sens, conducă
torul partidului și statului nostru a 
subliniat cu claritate obligațiile ce 
revin in îndeplinirea întocmai a 
acestui program atit ministerelor 
producătoare, cit și județelor, răs
punderea pe care acestea o au în 
asigurarea condițiilor materiale pen
tru o cit mai bună aprovizionare a 
populației.

sarcinilor ce 
oameni ai 
Si agricul- 
pe larg re- 

prevederilOr

Cu aceeași statornică grijă pentru 
nivelul de trai al celor ce muncesc, 
al poporului, au fost stabilite canti
tăți. termene, responsabilități, astfel 
incit in perioada amintită să fie asi
gurate producțiile agroalimentare și 
industriale necesare unei aprovizio
nări corespunzătoare resurselor de 
care dispunem, cerințelor de consum 
științific determinate, în conformi
tate cu efortul fizic depus, ale dife
ritelor categorii de populație. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
din nou. ideea că realizarea preve
derilor din Programul de autocon
ducere și autoaprovizionare este 
strîns legată de îndeplinirea sarci

nilor de plan pe care le au agricul
tura, îndeosebi zootehnia, ramurile 
industriale producătoare de bunuri 
de consum Cu alte cuvinte, ca să se 
consume mai mult, trebuie să se 
producă mai mult, între producție 
și consum, existînd o strînsă inter
dependență. In această privință s-a 
insistat asupra sarcinilor ce revin 
forurilor locale in urmărirea mo
dului in care. în unitățile agricole 
și industriale din fiecare județ, se 
indeplinesc sarcinile de plan, in asi
gurarea unor depășiri menite să 
ducă la o aprovizionare cit mai 
bună, atit cantitativ, cit și ca struc
tură a produselor.

Așa cum s-a arătat în cuvintarea 
secretarului general al partidului, 
prevederile programului pe ultimul 
trimestru al acestui an și pe anul 
1989 asigură o bună aprovizionare, 
o creștere importantă a cantităților 
de produse destinate pieței. Aceasta 
în condițiile menținerii prețurilor la 
nivelul anului 1987, ale creșterii re
tribuțiilor și pensiilor de care bene
ficiază, pină in prezent, milioane de 
cetățeni. Continuarea aplicării mă
surilor de sporire a veniturilor 
populației — la 1 martie se va în
cheia acțiunea de majorare a pen
siilor, iar pină la 1 august anul vi
itor toți oamenii muncii vor primi 
retribuții majorate — impune spo
rirea eforturilor pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an și. 
pregătirea temeinică a celui pe 1989, 
astfel ca. pe această bază, să crească 
veniturile, prețurile rămînînd sta
bile.

Programul de autoconducere și 
autoaprovizionare pe trimestrul IV 
1988 și pe anul 1989 prevede creșteri

la majoritatea produselor — carne 
și preparate din carne, pește și pre
parate din pește, lapte, produse lac
tate, produse zaharoase, de patise
rie și cofetărie, legume și fructe. 
Sporuri mai accentuate vor cunoaște, 
preparatele culinare cu carne și 
pește realizate atit în unitățile in
dustriei, cit și ale comerțului, in 
care legumele vor ocupa o pondere 
insetnnată. Totodată, s-au stabilit 
măsuri pentru diversificarea sorti
mentală a preparatelor și semipre- 
paratelor culinare prin valorificarea 
superioară a resurselor de produse 
vegetale și animale.

Evident, pentru ca cifrele din pro
gram să se regăsească in produse 
este necesar să se asigure respecta
rea strictă a contractelor, Îndeplini
rea planului de livrări de către toți 
furnizorii, să se preîntîmpine și să 
se soluționeze din timp problemele 
care pot apărea, astfel incit contrac
tele să fie onorate integral, fără a 
se apela la justificări și explicații. 
De altfel, probleme se ivesc acolo 
unde, din neglijență și lipsă de răs
pundere, au fost incălcate prevede
rile planului de către unele minis
tere.

Mari îndatoriri în înfăptuirea pre
vederilor din programul amintit, din 
propriile programe de autocondu
cere și autoaprovizionare terito ;ală 
revin organelor looale ale puterii și 
administrației de stat. Ele trebuie 
să asigure realizarea producțiilor 
agricole planificate, creșterile pre
văzute în zootehnie, ca și îndepli
nirea planului de către unitățile in
dustriale care produc bunuri de 
consum, aflate pe teritoriul respec
tiv. Cu cea mai mare răspundere vor 
trebui să urmărească consiliile

populare ca animalele prevăzute să 
fie tăiate la greutatea stabilită prin 
lege. După cum a subliniat secreta
rul general al partidului, in nici un 
județ nu trebuie să se admită tăie
rea de animale in plus ; dimpotrivă, 
printr-o bună îngrijire se creează po
sibilitatea de a se tăia animalele la 
o greutate mai mare, orice depășire 
obținută pe această cale urmind să 
rămînă in intregime in județe, in 
interesul unei cit mai bune aprovi
zionări a populației. Un rol impor
tant au consiliile populare și in crea
rea de resurse proprii, prin valorifi
carea deplină a posibilităților exis
tente pe plan local, care să comple
teze cantitățile de mărfuri reparti
zate prin plan : extinderea și înfi
ințarea de gospodării-anexă. crearea 
și consolidarea unei mici industrii, 
inclusiv alimentare, care să prelu
creze materii prime din județ, con
tribuind astfel la satisfacerea în 
condiții cit mai bune a nevoilor 
populației.

De fapt, traducerea în viață a 
Programului de autocondu'-ere și 
autoaprovizionare se hotărăște în te
ritoriu, acolo unde iși desfășoară 
activitatea unitățile agricole, cele in- 
dustri-le. De felul în care isi orga
nizează ele activitatea, de fermita
tea cu care acționează pentru reali
zarea producțiilor stabilite deoinde 
realizarea programului. în cuvinta
rea rostită la ședința din 3 octom
brie a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : ..La fie
care iudeț sint crea’e acum posibi
litățile necesare — și fiecare este in 
stare să facă totul pentru o bună 
autoaprovizionare. Trebuie să 
spunem acest lucru deschis. Să se 
dezbată în.adunăr’le cu cetățenii, să 
se publice, cetățenii să știe că răs
punderea de burta aprovizionare 
depinde de iudet. depinde de fiecare, 
de tot județul, de toți cetățenii. Toți 
trebuie să se angajeze, pentru că 
aceasta înseamnă autcconducere, 
autoanrovizionme !“.

Este cit se poate de limpede' că 
centrul de greutate al îndeplinirii
(Continuare în pag. a IV-a)

Edificarea societății 
românești contempo
rane, societate socia
listă multilateral dez
voltată, reprezintă, in 
structurile sale, un 
act conștient al po
porului. Acest act is
toric se împlinește 
desigur printr-o par
ticipare activă, funda
mentată pe cunoaște
rea a tot ce este mai 
Valoros in domeniul 
filozofiei, al științei 
și al culturii.

In procesul de fău
rire a Omului nou, 
ziditorul noii orinduiri 
profund umaniste, un 
rol important revine 
creației literar-artis- 
tice. „Oamenii mun
cii — afirma secre
tarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
au nevoie de o artă 
cu adevărat revolu
ționară, care să redea 
veridic și obieutiv 
lealitatea, care să fie 
pătrunsă de un puter
nic suflu mobilizator, 
militind cu pasiune 
pentru perfecționarea 
societății și a omului. 
Dorim o artă care să 
redea cele mai nobile 
sentimente ale con
structorilor noii orin
duiri sociale, dar care, 
totodată, să biciuiască 
mentalitățile înapo
iate, să dezvăluie lip
surile și greșelile, dînd 
maselor o perspectivă 
insuflețitoare de mun
că și luptă, pentru 
progres, și civilizație".

S-a afirmat hotărit 
raportul direct dintre 
creația literară baza
tă pe filozofia revolu
ționară despre lume 
și realitatea social- 
istorică a contempo
raneității.

Se mai poate afir
ma, de asemenea, că 
trăim intr-un timp al 
unui continuu flux in
formațional. Cea mai 
importantă cantitate 
de informație este sto
cată in modele, iar 
procesul de modelare 
ioacă un rol cardinal 
in formarea personali
tății, modelele fiind 
adevărate forțe de 
agregare ale tipului 
uman și ale comuni
tății sociale.

Literatura ca mare 
creatoare de modele 
are un rol deosebit de

important in formarea 
conștiinței socialiste. 
Iar scriitorii ■ contem
porani validează ma
rile modele ale tradi
ției literare, activind 
valențe ale literaturii 
noastre clasice in 
fluxul continuu uma
nist dl spiritualității 
poporului romqn. A- 
pâriția unui . erou, li-, 
terar, a unei viziuni 
poetice, a unui tip de 
discurs literar solicită 
o serie de comparații 
sincronice și diacroni
ce, in contemporanei
tate și in istorie, mo- 
delînd conștiința con
temporanilor in .mă
sura in care aceștia 
sint prezențe cultura
le. Pentru că scriito-

ÎNSEMNĂRI
rul, creatorul litera
turii nu se adresează 
unui personaj absu act, 
ci unui lector activ al 
operei literare, urțui 
t.p uman apt de a se 
apropia și de a înțe
lege valoarea spiri
tuală, de a intra in 
dialog. Ro.ul litera
turi. in formarea con
științei socialiste este 
cu atit mal important 
cu cit pregătirea cit.- 
torului, educația sa 
spirituală sint mai 
complete.

Societatea româ
nească stimulează va
lorile pozitive, iar ci
vilizația sa umanistă 
ișl propune formarea 
omului complex pen
tru care nevoia de 
artă este un fapt 
structural. ,

Intr-o lume în care 
trebuie să fim noi 
înșine, cu sigiliul spi
ritualității poporuiui 
căruia ii aparținem, 
contribuția scriitoru
lui, a operei literare 
la ilustrarea umanis
mului românesc nu 
poate fi decit in ra
port strlns cu efortul 
fiecăruia de a-și în
suși tot ce este'mai 
valoros din aria cultu
rii contemporane.

Cele mai importante 
opere ale literaturii 
prezentului românesc 
afirmă omul plenar, 
confirmind valorile 
lumii românești, omul 
de „omenie", așa cum

se întrupează in cele 
mai valoroase tradiții 
ale poporului nostru. 
Nu ruptura cu tradi
țiile și trecutul, nici 
fragmentarismul ori 
negativismul se află 
la temelia literaturii 
române contempora
ne, in ceea ce are ea 
mai reprezentativ. Va- 

. lorile specifice 
umanismului 
nesc, viguros 
ietoare de 
conturează 
din scrisul 
însemnați 
valori spirituale con
temporane. Viziunea 
profund umanistă, 
concordanța între etic 
ș: estetic caracterizea
ză poezia și proza 
contemporană româ
nească. Profunzimea 
acestor opere prezente 
derivă din caracterul 
lor lucid, din capaci
tatea de a oglindi rea
litatea înconjurătoare.

. In arta scriitorilor 
prezentului românesc 
se află in permanență, 
ca subiect fundamen
tal, omul cu munca și 
viața sa, cu năzuințele 
și convingerile sale, cu 
bogatele și complexe
le sale trăiri. Perpetua 
mobilitate 
poartă 
spre 
realistă 
căutînd 
reze materia realității 
in impresie. încărcată 
la un înalt grad de. 
emoție. Ei. pot coborî, 
in introspecție, pină 

extreme 
literar, 
exista 
marea

ale 
româ- 

inteme- 
tradiție, se 

luminos 
celor mal 
creatori de

pe 
o

a 
să

a vieții ii 
scriitori 

înțelegere 
artei, ei 
transfigu-

la 
ale 
care nu poate 
insă decit in 
infinită a diversității 
lumii. Nu se refuză 
realitatea pentru eva
darea in absolut. Scrii
torii sint 
profund umaniști 
realităților ■ 
porane, 
împotriva 
mulul,. 
țiunea 
acord'nd 
bertatea 
dincolo de dogme pre- 
stabil.te, obiect.vizind, 
dar

limitele 
eroului

cunoscători 
ai 

contem- 
ridicindu-se 
conformis- 

inălțînd ru
și adevărul, 

spiritului ti
de căutare,

transfigurind și

Alexandru 
BALACl

(Continuare 
în pag. a V-a)
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ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

PROMPTITUDINE SI COMPETENTĂ 
In soluționarea problemelor producției

Cum s-a acționat pentru rezolvarea propunerilor făcute 
in adunările generale ale oamenilor muncii

MUNCĂ SUSȚINUTĂ PENTRU STRÎNGEREA 
SI DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE

Ultima rundă a adunărilor generale ale oamenilor muncii s-a desfă
șurat in urmă cu aproape două luni-. Deci mai mult timp s-a scurs 
de la trecutele adunări generale ale oamenilor muncii decît a mai. 
rămas pînă la viitoarea rundă de lucru pe 1988 a acestor importante 
foruri ale democrației noastre muncitorești, care sint. chemate să exami
neze stadiul îndeplinirii prevederilor de plan pe acest an, să dezbată 
sarcinile ce revin colectivelor de oameni ai muncii in 1989 și să stabi
lească programele unitare de măsuri politico-organizatorice și tehnico- 
eccnomice menite să asigure traducerea lor exemplară in viată.

Fapt absolut firesc, dezbaterile din adunările generale desfășurate în 
întreprinderi în cursul lunii august a.c. au pus în atenția organului de 
conducere colectivă — consiliul oamenilor muncii — și a organelor coor
donatoare — centrala și ministerul de resort. — o seamă de probleme 
dintre cele mal diverse, mergind de la aspectele tehnico-economice ma
jore ale desfășurării procesului de producție pină la cele de ordin social- 
gospodăresc, probleme ce reclamau o neîntârziată intervenție din partea 
organelor amintite pentru solutionarea lor operativă, eficientă.

Cite din problemele ridicate și din propunerile formulate in adunarea 
generală au fost rezolvate in acest interval de timp ? Acestei întrebări 
i s-a căutat răspunsul in discuțiile purtate in trei, unități industriale: 
întreprinderea de confecții din Botoșani, întreprinderea de utilaj chimic 
din Găești și întreprinderea de tractoare si mașini agricole din Craiova-

ÎNTRE PROPUNERE ȘI FINALI
ZARE — UN DRUM CÎT MAI 
SCURT. Procesul-verbal întocmit 
la adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii din în
treprinderea de confecții din Bo
toșani consemnează că au fost 
puse în atenție 21 de proble
me, din care 11 au vizat direct 
centrala și ministerul de resort, re
prezentate prin tovarășii Dionisie 
Dobra, director de plan in Ministe
rul Industriei Ușoare, și Silvia Irofte, 
director al direcției plan-producție 
in Centrala industriei confecțiilor — 
Bacău. La citeva săptămini după 
consumarea acestui eveniment. în
treprinderea botoșăneană a primit 
din partea centralei un răspuns de
taliat. cu rezolvări adecvate, la toate 
problemele care depășeau com
petența conducerii acestei uni
tăți.- În cea mai mare parte, a- 
pest.e probleme apar- azi integral re
zolvate ; tocmai ca urmare a promp
titudinii cu care centrala a reacțio
nat la solicitările colectivului între
prinderii. acesta a fost in măsură 
să asigure îndeplinirea integrală a 
principalilor indicatori de plan pe 9 
luni din acest an — produ-cția-marfă, 
exportul pe ambele relații, producti
vitatea muncii, cheltuielile totale de 
producție și cheltuielile materiale. 
Rezolvările determinate de interven
ția centralei se referă la probleme 
de fond ale desfășurării activității 
productive, cum ar fi. de exemplu, 
suplimentarea cotelor de materiale 
de ambalare, dotarea secției. din o- 
rasul Săveni cu mașini pentru con
fecționat butoniere ■ (este vorba de 
mașini care provin din. import șj- 
pentru a căror ..procurare ministerul 
a acționat prompt, astfel încit uti
lajele au sosit deja in țară : opt din
tre aceste mașini vor ajunge in mod 
cert in cursul acestei luni la unita
tea din Săveni) ș.a. Interes deosebit 
au manifestat centrala și ministerul, 
de asemenea, pentru asigurarea co
relației dintre structura sortimentală 
a planului și nivelul cheltuielilor 
materiale, ținindu-se seama de fap
tul că unitatea din Botoșani produce 
articole pentru copii și produse din 
bumbac de mică valoare. Conlucra
rea strinsă dintre minister, centrală 
și întreprindere a asigurat, condițiile 
necesare pentru ca planul de pro- 
ți-ucție pe întregul an al acestei în
treprinderi să fie îndeplinit în struc
tura . stabilită. și la nivelul de efi-< 
piență economică preconizat,

O situație asemănătoare în multe 
privințe a evidențiat și discuția cu 
tovarășul Tudor Groza, șeful servi
ciului organizarea producției și a 
muncii de la întreprinderea de utilaj 
chimic din Găești, in seama căruia 
se află urmărirea modului în care 
șe soluționează propunerile făcute în 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. Din cele 16 probleme ridicate de 
participanții la dezbateri, 10 au fost 
soluționate Încă în zilele imediat ur

Contractele la export - onorate exemplar
Marca întreprinderii de confecții 

„Steaua roșie" din Sibiu este cu
noscută de peste două decenii pe 
diferite meridiane ale lumii. Nicicind 
insă produsele întreprinderii sibiene 
nu s-au bucurat de un atit de mare 
prestigiu pe piața externă ca in 
prezent. Semnificativ este în această 
privință faptul că peste 96 la sută 
din totalul producției-marfă il re
prezintă in acest an exportul. La fel 
de semnificativ este si faptul că 
toate contractele încheiate cu parte
nerii străini au .fost onorate la timp, 
că solicitările acestora acoperă ca
pacitățile de producție ale intreprin
derii pină la sfirsitul lunii martie a 
anului viitor.

Explicația prestigiului cîstigat de 
acest colectiv se află, desigur. în 
efortul constant. în căutările perma
nente ale muncitorilor si specialiști
lor din unitate pentru realizarea 
unor, produse de cea mai bună cali
tate. pentru înnoirea permanentă si 
rapidă a fabricației, în concordanță 
cu solicitările partenerilor externi. 
„Preocuparea noastră numărul unu 
— ne spune ing. loan Gîndilă, di
rectorul intreprinderii — o repre
zintă tocmai satisfacerea în cele mai 
bune condiții si la timp a solicită
rilor pe care le primim de la firmele 
cu care lucrăm. De aceea, acordăm 
o atenție deosebită calității, operati
vității în execuție si promptitudinii 
in livrări".

Nu o dată în timpul documentării 
în întreprindere am auzit cuvintele 
„produs nou“, „model nou", „colec
ții noi", ceea ce ilustrează, fără În
doială. că pentru întregul colectiv 
de aici noul reprezintă un imperativ 
fără de care nu este posibil șă se 
mențină piețele cucerite si să se 
ciștige altele noi. Așa se explică și 
faptul că in prezent colectivul În
treprinderii sibiene poate răspunde 
oricăror solicitări venite din partea 
firmelor străine, că poate face față 
oricăror exigente âtit din punct de 
vedere cantitativ, cît si calitativ. 
Maistrul Petru Bereanu. șeful ate
lierului de creație, apreciat Pe drept 
cuvint ca unul din specialiștii de bază 
ai unității, ne dă citeva exemple cit 
se poate de edificatoare. „Două 

mătoare desfășurării adunării gene
rale a oamenilor muncii de către or
ganul de conducere colectivă. Cele
lalte șase, referitoare la realizarea 
unor obiective din programul de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției, aprovizionarea cu 
unele materiale, achiziționarea u- 
nor echipamente moderne de calcul, 
așezarea mai judicioasă a normelor 
de consum de țeavă pe grupe de 
utilaje sau revizuirea unor criterii 
de desfășurare a întrecerii socialiste, 
în sensul stimulării efortului propriu 
de creație in modernizarea produse
lor și fabricației, au comportat o 
atentă analiză din partea centralei, 
care a manifestat preocupare pen
tru rezolvarea intr-Un timp cît mai 
scurt posibil a acestora. La ora ac
tuală, practic nu au fost traduse in 
viață doar propunerile care se refe
ră la schimbarea criteriilor de des- 

- fășurare a Întrecerii socialiste.
Situație lesne de înțeles pentru că 
o asemenea operație nu angajează 
doar autoritatea centralei sau a mi
nisterului de resort, ci și a altor or
gane centrale. /

Faptul că pe întreaga filieră în- 
treprindere-centrală-minister s-a ac
ționat in consens face ca unitatea din 
Găești să apară, după trei trimestre 
din acest an, cu toți indicatorii înde
pliniți.

CÎND PREZENTA LA ADUNA
REA GENERALA ESTE DE... COM
PLEZENȚA. Diverse probleme au 
ridicat reprezentanții oamenilor 

: muncii de la întreprinderea'de trac
toare si mașini agricole din Cra
iova -la- adunarea generală' din 11 fe- 
bruarife a.c. Una -dintre ele — vi-1 
tală pentru colectivul crâiovean — 
se referea la faptul că întreprinde
rea nu avea asigurate contracte la 
nivelul prevederilor planului. : Cu 
toate că mai mul ți participanți la 
dezbateri au ridicat această proble
mă. reprezentantul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
Liviu Pop, prezent in sală .— spre 
marea mirare a celor prezenți — a 
evitat- atunci să ia cuvintul : „Eu 
mă ocup de investiții și am venit 
întâmplător la această adunare. To
varășul care a fost repartizat să 
vină la Craiova a primit altă sar
cină", ne-a spus el după adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii. A fost un simplu in
cident, și-au zis atunci participan- 
ții la adunarea generală și s-au con
solat cu gindul... la adunarea gene
rală din vară. Aceasta a avut loc 
pe 11 august a.c. Și de această 
dătă. mai multi participanți la dez
bateri. printre care maiștrii Con
stantin Camen, Ilie Ilie, subinginer 
Gheorghe Melcioiu și ing. Octavian 
Vulpescu, director adjunct al între
prinderii, au ridicat din nou proble
ma acoperirii cu contracte la nive
lul planului. Numai că. de această 
dată, la adunarea generală a re

firme din R.F.G. ne-au cerut la mij
locul lunii august să le confecționăm 
pină la 2 septembrie 2 500 de cos
tume pentru o expoziție cu vînzare 
destinată programului următor de 
primăvară-vară. La 1 septembrie în
treaga comandă era expediată, tn 
primele zile ale lunii octombrie am 
onorat o altă comandă, cuprinzind 
2 800 costume si sacouri în opt mo
dele. care a avut ca termen de exe
cuție tot două săptămini". După pri
mirea mărfii, conducerile respective
lor firme străine au trimis fabricii 
sibiene scrisori de sincere mulțumiri.

De altfel, intr-un an se realizează 
peste 2 500 de produse noi, care, prin

La întreprinderea
de confecții „Steaua roșie" 

din Sibiu

intermediul întreprinderii de co
merț exterior „Conl'ex", sint prezen
tate in toată lumea cu ocazia târgu
rilor și expozițiilor curente sau spe
cializate. a prezentărilor și a con
cursurilor de modă. Numai pentru 
programul viitor de primăvară-vară 
au fost create peste 200 de modele, 
o mare parte aflindu-se deja in pro
ducție curentă -ca urmare a comen
zilor primite de la diferite firme 
străine.

Grija deosebită pentru calitate și-a 
găsit expresie în orientarea activită
ții de C.T.C. îndeosebi spre aspec
tele de natură tehnică, cum ar fi : 
controlul și analiza documentației 
tehnice, recepția materiei prime, lan
sarea in fabricație etc., pentru a se 
înlătura riscul oricărei greșeli pe 
fluxul tehnologic. în plus, s-a trecut 
de la control la autocontrol, pentru 
fiecare operație si la fiecare loc de 
muncă creindu-se fise de control 
după care se apreciază in mod o- 
biectiv activitatea fiecăruia, ceea ce 
este de natură să stimuleze compe
tiția pentru o cit mai înaltă calitate. 
La aceasta se cuvine adăugați fi
rește, și preocuparea permanentă 

prezentanților oamenilor muncii a 
lipsit delegatul ministerului, deși 
consiliul oamenilor muncii a făcut 
din timp invitația de rigoare. 
A fost prezent insă la lucrările 
adunării generale Si a luat cu
vintul directorul general al Cen
tralei industriale de tractoare, au
tocamioane și mașini agricole din 
Brașov, tovarășul Simion Săpunaru, 
care, e adevărat, ulterior a acor
dat un sprijin efectiv întreprinderii 
craiovene pentru rezolvarea unor 
probleme ridicate în adunarea ge
nerală. Așa cum remarcau insă ca
drele de conducere ale întreprinde
rii. cît și cei care au făcut propuneri 
la adunarea generală din august. în
treprinderea craioveană este incâ... 
descoperită cu un mare volum de 
contracte.

Nu s-a primit răspuns nici la o 
altă problemă la fel de presantă pen
tru întreprindere, ce ține exclusiv 
de competența Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, și a- 
nume organizarea, incepind cu anul 
școlar 1988—1989, la grupul școlar 
al întreprinderii craiovene. a unei 
clase de vopsitori, meserie de stric
tă necesitate pentru procesul - de pro
ducție al intreprinderii. Deci, după 
mai bine de două luni de la des
fășurarea adunării generale a oa
menilor muncii, problemele de fond 
ale unității craiovene își .așteaptă 
încă răspunsul.

*
Discuțiile în cele trei unități 

relevă că. în general, coopera
rea între întreprinderi, centrale Si 
ministere tinde să capete un con
ținut mai dens, că, in exprimarea le
găturii din interiorul acestui tri
unghi) organele conducerii colective 
din întreprinderi ocupă un loc din 
ce în ce mai important, că punctul lor 
de vedere este ascultat cu atenție de 
centrale și ministere, care vin in în
tâmpinare cu soluții de fond, apte 
să determine Îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan, creșterea efi
cienței activității economice.

Din păcate, și cu acest prilej s-a 
desprins faptul că în concepția unor 
factori de răspundere din centrale 
și ministere mai dăinuie eronata 
convingere că participarea lor Ia a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii in unitățile din subordine re
prezintă doar un pretext de a mai... 
vedea lumea și nicidecum un 
moment de mare importanță, care? 
trebuie să le solicite angajarea 
plgțjară, solidară in rezolvarea pro
blemelor care frămintă respectivele 
unități.

Rolul sporit pe care il conferă a- 
dunării generale a oamenilor mun
cii noile principii de conducere a 
activității economice bazate pe au- 
toconducere și autogestiune solicită 
din partea reprezentanților ministe
relor si centralelor maximă recep
tivitate și răspundere față de ana
lizarea și soluționarea problemelor, 
astfel- incit cea mai mare parte a 
lor să-și găsească rezolvarea înain
te sau in timpul desfășurării adună
rilor generale ale oamenilor muncii. 
Nici o reuniune a forurilor supre
me ale democrației muncitorești-re
voluționare nu trebuie să rămină cu 
probleme esențiale neclarificate, ne
soluționate. fără fundamentarea pînă 
la amănunt a posibilităților de în
deplinire a sarcinilor de plan. Nu
mai in acest mod adunările gene
rale ale oamenilor muncii își pot 
îndeplini importantele atribuții con
ferite de lege, participind efectiv la 
conducerea activității economico-so- 
ciale a întreprinderilor.

Ioan ERHAN 
Euqen HRUSCA 
Nicolae BABALĂU

pentru pregătirea profesională multi
laterală și continuă a celor 3 200 de 
oameni ai muncii din întreprindere.

Inginerul-șef al întreprinderii, 
Stefan Moraru. ne-a vorbit pe larg 
despre modul în care se transpune 
în fapt programul de perfecționare 
a organizării si modernizare a pro
ducției, subsumat si acesta obiecti
vului de creștere continuă a calității. 
Pină acum s-a trecut la centralizarea 
și recuplarea operațiilor în cadrul 
sectorului de finisări și al formațiilor 
de confecționat, în paralel cu reali
zarea unor noi amplasamente ale 
utilajelor. La oră actuală o aseme
nea acțiune se află in curs de des
fășurare la secția de croit. Toate 
acestea asigură creșterea productivi
tății muncii si permit adaptarea cu 
ușurință a fabricației la specificul și 
volumul fiecărei comenzi.

La loc de cinste se află si preocu
pările proprii pentru autoutilare. 
Astfel, au fost realizate mai multe 
tipuri de agregate pentru finisat 
— masa de călcat eu comandă pro
prie. fierul de călcat cu talpă de 
teflon și altele — care au aceleași 
caracteristici cu cele care înainte 
se importau. Ca urmare a unor ino
vații. s-a reușit chiar să se obțină 
însemnate economii de energie elec
trică la fiecare instalație. La toate 
acestea se adaugă, un agregat de nu
merotat repere, o mașină de punctat 
semiautomată, precum si agregatul 
pentru betelie, aflat în curs de rea
lizare. care va dubla productivitatea 
muncii. Printre inventatori, care au 
creat și sistemul de transport sus
pendat din unitate, se află. în afara 
directorului întreprinderii, maistrul 
Dorin Hanea. maistrul Alexandru 
Neagu. șeful de secție Cornel Cismaș 
și muncitorul specialist Nicolae Ion.

In încheiere iată si o noutate de 
ultimă oră : statia-pilot pentru pre
gătirea seriilor 0. care urmează să 
fie dată în folosință in luna noiem
brie. în acest fel. pregătirea produc
ției, experimentările se vor face aici, 
producția propriu-zisă putîndu-se 
desfășura din plin in fabrică și cu 
maximă eficientă.

Radu BOGDAN

Din cele 8 795 hectare cultivate cu 
orez în județul IALOMIȚA 7 500 
hectare se află în zona de sud-est. 
aproape de Dunăre. Am urmărit 
cum se desfășoară recoltarea tocmai 
în această zonă, unde se află cele 
mai mari unități cultivatoare de 
orez din județ.

întreprinderea agricolă de stat 
Giurgeni are 3 200 hectare cu orez, 
iar întreprinderea agricolă de stat 
Vlădeni — 3 280 hectare. Pină vi
neri seara. în prima unitate recolta 
a fost strinsă si transportată de pe 
1 900 hectare, iar in a doua — de pe 
mai bine de 2 000 hectare. La I.A.S. 
Giurgeni orezul se recoltează cu 
96 combine prevăzute cu echipa
mente speciale, ritmul zilnic fiind 
de 125—140 de hectare. La ferma 
nr. 3. condusă de ing. Georgeta 
Apostol, se recolta orezul de oe ul- 

't.imele hectare. Se muncește intens și 
la ferma nr. 10 coordonată de ingi
nerul Cezar Geglu. unde din cele 
317 hectare s-au recbltat 230 hectare. 
Șeful fermei era insă necăjit că din 
rele 8 combine 2 se defectaseră. Mai 
exact, se rupseseră curelele. Au fost 
luate măsuri pentru înlocuirea lor. 
Inginerul-șef al întreprinderii agri
cole de stat Giurgeni, tovarășa 
Maria Dumbravă, a fost oină in 
urmă cu o lună șefa fermei nr. 13. 
Deși acum răspunde de Întreaga 
activitate a întreprinderii. ea se 
află mereu în mijlocul celor care au 
pregătit producția de orez pe cele 
225 hectare. Ea urmărește ca recol
tarea si transportul la baza de re
cepție să se desfășoare in același 
ritm. Tot aici, la I.A.S. Giurgeni. 
echipe de secerători făceau rectifi
carea fiecărei parcele, astfel încit 
din recoltă să nu se risipească nici 
un bob.

Cînd am ajuns la ferma nr. 1 de 
la întreprinderea agricolă de stat 
Vlădeni, ing. Elena Drâgușin si 
combinerii Petre Tudorache si 
Gheorghe Munteanu aveau de ce să 
fie bucuroși : realizaseră producția 
planificată de orez. Dai- ce era mai 
important, cutezanța lor in folosi
rea unor noi soiuri a fost răsplăti
tă din plin. Pe parcelele unde s-a 
cultivat, in mod experimental, să- 
mintă de orez din liniile 7 și 16. 
produsă de centrul experimental

Sintem inir-o etapă de dezvoltare a agriculturii in care știința, in 
general, si cercetarea științifică de specialitate, in special, pe de. o parte, 
și capacitatea de a aplica cele mai noi tehnologii de producție, pe de 
altă parte, reprezintă, asa cum sublinia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, in cuvintarea rostită la consfătuirea pe pro
bleme de agricultură, factorii decisivi pentru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare. Tocmai de aceea, cind vorbim astăzi de răspundere in 
domeniul agriculturii, primul argument trebuie să-L constituie preocuparea 
pentru introducerea si' generalizarea pe scară largă a celor mai moderne 
și eficiente tehnologii, în scopul obținerii de producții vegetale și anima
liere mari, sigure si stabile.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat, atribuții și sarcini complexe, de 
mare însemnătate revin atât specialiștilor din cercetarea științifică și de 
la organele agricole, cit și. mai ales, celor din unitățile agricole. în 
legătură cu experiența dobîndită în acest domeniu, dar și cu problemele 
ce se cer rezolvate pentru ca specialiștii să devină intr-o măsură tot mai 
mare, la nivelul exigentelor actuale, promotorii introducerii progresului 
tehnic si științific in activitatea productivă, am solicitat unor cadre de 
conducere din cercetare, de la organele agricole, dar și din unități agricole 
din județul Argeș să prezinte rezultate, opinii și puncte de vedere in 
cadrul unei dezbateri organizate de 
continuare, citeva din concluziile 
juite de această dezbatere.

Redacția : Pentru a-și îndeplini în 
bune condiții rolul de promotor al 
introducerii și aplicării celor mai noi 
tehnologii în activitatea productivă, 
specialistul din producție trebuie sa 
fie mai întîi bine informat și să cu
noască in detaliu experiența înaintată 
din domeniul lui de muncă. Cum se 
îndeplinesc aceste cerințe ?

Constantin TAMAGA, director cu 
producția vegetală la direcția agri
colă : Avem pus la punct un sistem 
complex de instruiri și reciclări, prin 
care se realizează o bună informare 
a specialiștilor din producție. Mai 
întâi, este vorba de instruirea anuală 
centralizată a tuturor specialiștilor 
din județ. Aici sint prezentate teh- 
nologille-cadru stabilite pentru anul 
respectiv, punindu-se accent pe ex
plicarea noutăților de ordin tehnic, 
cu deosebire în domeniul mecaniză
rii. chimizării și al soiurilor și hibri
zilor raionați în zona noastră. La 
nivelul județului, lunar, avem o în
tâlnire cu specialiștii din producție, 
pe care o ținem de regulă la Stațiu
nea de cercetări agricole Albota. pri
lej cu care facem analiza detaliată a 
activității desfășurate și un larg 
schimb de experiență pentru genera
lizarea celor mai bune metode de 
lucru din unitățile fruntașe. Din acest 
an. la indicația și cu sprijinul comi
tetului județean de partid, am impri
mat un autentic caracter de lucru 
instruirilor privind pregătirea cam
paniilor agricole. Acestea au fost or
ganizate la unitățile agricole fruntașe 
tocmai pentru a asigura preluarea și 
generalizarea experienței lor. Bună
oară. pregătirea campaniei de seceriș, 
sub toate aspectele, s-a desfășurat la
S.M.A. Miroși, cu participarea tutu
ror specialiștilor din județ. La toate 
acestea este de adăugat sistemul re
ciclărilor. care este o formă obliga
torie de instruire. O dată la 5 ani, 
pe bază de grafic, toți specialiștii 
participă la cursurile de reciclare or
ganizate pe plan central. Avem, așa
dar. un sistem complex de instruire, 
care consider că asigură o bună in
formare, 
liștilor.

Marcel 
trustului 
sint de adăugat unele aspecte speci
fice. introduse în activitatea între
prinderilor agricole de stat. Aș men
ționa in primul rind că toti specia
liștii din agricultura de stat, de la 
șefii de fermă pină la directori, sint 
abonați la publicațiile tehnice de 
specialitate. Apoi s-a introdus obli
gativitatea ca toți specialiștii. în 
funcție de sectorul de activitate — 
culturi de cîmp. pomicultură, viticul
tură. creșterea animalelor, sectoare 
productive de bază pentru noi — să 
participe la sesiunile științifice ale 
stațiunilor ele cercetări agricole de 
profil din județ. A fi la curent cu 
ultimele noutăți tehnice și științifice 
reprezintă astăzi o condiție esențială, 
fără de care nu poți acționa pentru 

aproape „la zi", a specia-

CALANGIU. directorul
I.A.S. : La toate acestea

Giurgeni. recolta a fost cu 1 000— 
2 000 kg la hectar mai mare decît 
cea realizată pe restul suprafeței. 
„Aceste soiuri se impun nu numai 
prin producție ridicată, ci si prin Re
zistentă la cădere, ne spune șefa 
fermei. De asemenea, foarte impor
tant este că aceste soiuri timpurii 
se pot recolta cu cel puțin două 
săptămini mai devreme". Si ia 
fermele nr. 10. condusă de ing. 
Mihaela Gontea. si nr. 11 — ing. 
Gabriela Tiu. combiner! ca Senofe 
Sin și Ștefan Crăciun se evidentiau 
prin cantitățile de orez recoltate. 
Inginerul Ion' Drăgușin. directorul 
unității, omul care de aproape 20 de 
ani invată mereu secretele cultivării 
orezului, ne spune că în acest an 
producția va fi cu aproape 2 000 kg 
la hectar mal mare decît in 1987. El 
cere celor care produc curelele pen
tru combine să depună mai multă 
stăruință pentru calitatea acestora.

în cele două unităti mari produ
cătoare de orez grija mecanizatori
lor si specialiștilor pentru strînge- 
rea și punerea la adăpost a întregii

redacția ziarului. Publicăm, in 
ce imbracă un caracter mai larg, prile-

obținerea de producții mari și efi
ciente.

Gheorghe EFTIMIE, directorul I.A.S. 
Costești : în această privință, aș mai 
adăuga un element ce nu poate fi 
cuprins în nici un sistem de instrui-, 
re. Am în vedere cerința unei legă-

Rezultate și citeva cerințe pentru îmbunătățirea activității, 
subliniate cu prilejul unei dezbateri organizate în unități 

agricole din județul Argeș

turi strinse. a unui contact perma
nent al specialiștilor cu activitatea de 
cercetare. Specialiștii noștri, care se 
interesează direct la stațiunile de 
profil din județ cum trebuie rezolvată 
o problemă sau alta, ce noutăți sint 
de aplicat, au și cele mai bune re
zultate de producție. Apoi, practica
rea unei agriculturi moderne impune, 
ca o cerință obligatorie, ca și specia
liștii din producție să i desfășoare și 
o activitate proprie de cercetare. 
Producția ridică multe probleme mă
runte. date de condițiile locale, la 
care nu găsești răspuns în literatura 
de specialitate, dar care pot fi rezol
vate prin munca proprie de cerceta
re. de observare a cauzelor ce pro
voacă fenomenul. înființind o cul
tură comparativă cu 30 de hibrizi de 

. porumb, am putut alege pe cei mai 
rezistenti la condițiile de sol de 
la noi.

Gheorghe STROIE, directorul I.A.S. 
Leordeni : Cu plusurile și minusurile 
inerente, generate de receptivitatea 
mai mare sau mai mică a specialiști
lor fată de nou. pot afirma că in 
etapa actuală dispunem de tehnologii 
moderne, bine însușite, în general, 
pentru obținerea de producții ridica
te. Problema pe care doresc s-o 
ridic, impusă de activitatea practică, 
este aceea a corelării condițiilor teh
nice și materiale cu nivelul recoman
dat de realizare a unor verigi de 
bază din tehnologia fiecărei culturi.

Redacția : Asupra acestei probleme 
Vom reveni. Cum se realizează intro
ducerea în activitatea practică a nou
tăților de ordin tehnic și a rezulta
telor cercetării științifice ?

Constantin TAMAGA : De mai 
multi ani. am introdus obligativita
tea ca în toate unitățile agricole să 
se înființeze loturile specialiștilor, in 
mărime de 50—60 hectare, care sint 
lucrate în condiții de producție. în 
aceste loturi se urmărește optimiza
rea factorilor de producție — densi
tate. cantități de îngrășăminte, peri
oade optime de efectuare a lucrări
lor etc,. — specifici fiecărei culturi, 
care prezintă o mare importantă 
pentru adaptarea la condițiile locale 
dintr-o unitate sau alta a tehnolo- 
giilor-cadru prezehtate la începutul 
anului. în plus. în unități agricole 
fruntașe, situate în zonele distincte 
din punct de vedere agricol din județ, 
se Înființează anual culturi compara

recolte se află permanent în atentia 
comitetului județean de partid. Ac
tiviștii săi rezolvă problemele lega
te de transportul operativ al pro
ducției la locurile de depozitare. 
(Mihai Vișoiu).

*
Pînă în seara zilei de 20 octom

brie. in județul BRAlLA orezul a 
fos recoltat de pe 6 996 hectare, ceea 
ce reprezintă 53 la sută din supra
fața cultivată, de 13 200 hectare.

în orezăria întreprinderii agricole 
de stat Stăncuța. care a cultivat 4 350 
hectare cu orez, lucrările se desfă
șoară intens. „Pină in prezent am 
strins recolta de pe 2 180 hectare — 
ne spune inginerul Viorel îonescu, 
directorul întreprinderii. Ritmul de 
lucru este in creștere. Zilnic, folo
sind 107 combine și suficiente mij
loace de transport, reușim să strin- 
gem orezul de pe 150 hectare". Com
petiția dintre cele 14 ferme cultiva
toare este foarte strinsă. In ziua 
raidului, pe primele locuri se situau 
fermele nr. 11 (condusă de ing. Ni- 

tive de soiuri și hibrizi, pentru ale- 
, gerea și introducerea in producție a 

celor mai potriviți condițiilor din 
zonele respective.

Marcel CALANGIU : Dincolo de 
răspunderile cc revin specialiștilor 
pentru introducerea tehnologiilor mo
derne în activitatea de producție.' in 
această privință este de notat și spri
jinul primit din partea cercetării 
științifice. Din acest punct de vedere, 
județul Argeș dispune de o puternică 
rețea de cercetare științifică, formată 
din 5 stațiuni in domeniile amelio
rării solurilor podzolice. viticulturii, 
pomiculturii. îmbunătățirii pajiștilor 
și creșterii porcilor și un institut na
tional pentru pomicultură. Sintem 
direct interesați intr-o colaborare cit 
mai strinsă cu cercetarea științifică 
pentru realizarea programelor ce le 
avem de creștere a producției. Spun 
aceasta întrucît. in unele situații, 
cercetarea ne poate sprijini mai mult.

Gheorghe CREMENESCU. directo
rul Stațiunii de cercetări agricole 
Albota : Stațiunea noastră este im
plicată nemijlocit în realizarea sar
cinilor de creștere.a producției vege
tale. în acest scop a fost elaborată 
o tehnologie specifică de cultură pen

tru solurile podzolice, preponderen
te în județul. Argeș, care,, aplicată 
corect, a determinat, obținerea de 
rezultate de producție foarte bune in 
multe unități agricole. Pentru veri
ficarea rezultatelor din cercetare și 
extinderea lor in producție, avem 
unități-pilot. cum sint cooperativele 
agricole Mozăceni, Izvoru, Buzoiești 
și Ungheni și întreprinderile agricole 
de stat din Pitești și Costești. Spri
jinul cercetării nu trebuie ințeles 
însă greșit, cum se mai intîmplâ 
pe alocuri. Cercetătorii repartizați pe 
unități nu merg acolo ca să regleze 
plugul sau combinele, cum mai aș
teaptă unii specialiști. Ei au datoria 
de a verifica cum se aplică tehnolo
gia recomandată și să dea soluții 
pentru rezolvarea unor probleme 
mai dificile.

Constantin TAMAGA : Și celelalte 
stațiuni de cercetare agricolă din 
județ au o contribuție însemnată la 
introducerea tehnologiilor noi în pro
ducție. Bunăoară, Stațiunea pomicolă 
Argeșelu și Stațiunea viticolă Ștefă- 
nești au sarcina realizării plantațiilor 
noi in toate unitățile agricole. In 
acest scop ele întocmesc proiectele de 
execuție, produc materialul săditor, 
execută desfundarea și fertilizarea 
terenului și asigură asistență teh
nică de specialitate.

Marcel CALANGIU : Un sector de 
bază al intreprinderilor agricole de 
stat il constituie creșterea animale
lor. Aici se simte nevoia unui sprijin 
mai eficient din partea cercetării ști
ințifice. Pentru sporirea producției 
de carne ar fi foarte bine ca Sta
țiunea de cercetare pentru creșterea 
și ingrășarea porcilor din Oatja să 
dezvolte pe lingă unitățile I.A.S. fer
me de înmulțire din categoria FI. 
Am avea astfel posibilitatea ca și în 
complexele de tip industrial să folo
sim a treia- rasă la obținerea meti
șilor pentru îngrășare, ceea ce asi
gură un spor important de producție. 
Important este ca ac.est procedeu va
loros să nu rămină un simplu in
strument de cercetare, ci să fie ex
tins în activitatea de producție.

Redacția : Rezultatele din acest an 
la cultura cerealelor păioase pe an
samblul trustului I.A.S. s-a reali
zat., in medie, la hectar, 6 200 kg 
griu și 5 800 kg orz, iar în coope
rativele agricole de producție — 4 000 
kg griu și 5100 kg orz — ținind 

culae Dobrotă) și nr. 2 (Vladimir Si- 
ticov). Bunăoară, ferma nr. 11, care 
realizează o producție medie cu 400 
kg mai mare decit ferma nr. 2, a de
pășit viteza zilnică de lucru cu 10 
la sută. Aceasta datorită bunei pre
gătiri a combinelor și a organizării 
fluxului recoltare-transport. Aici, 
concomitent cu secerișul, transpor
tul și depozitarea producției la baze
le de recepție, sint preocupări deo
sebite și pentru pregătirea viitoarei 
recolte. Se fac arături cu 30 tractoare, 
la adîncimile prevăzute de tehno
logie.

Si la întreprinderea agricolă de 
stat Siliștea recoltarea orezului se 
desfășoară in ritm susținut. Din cele 
1100 hectare cultivate, orezul a fost 
strins în proporție de 63 la sută. De 
la inginerul Mihai Vlad, directorul 
unității, aflăm că aici se lucrează cu 
31 combine, iar la transport se folo
sesc 6 mijloace auto cu o capacitate 
de 60 tone, care realizează cite patru 
curse pe zi. „Ferma nr. 3, condusă 
de inginerul Gheorghe Boghină, a 
terminat recoltarea orezului de pe 
cele 260 hectare, iar ferma nr. 12 
(Gheorghe Stepanenco) urmează să 
încheie lucrarea in două zile — pre
cizează directorul întreprinderii. Vom 
realiza in acest an o producție su
perioară celei din anii anteriori".

Seara, la direcția județeană agri
colă. se face un bilanț, din care re
zultă că în unele unităti — între
prinderile agricole de stat Tichilești. 
Stăncuța. Siliștea și cooperativele 
agricole Vădeni. Măxineni și Bertești 
— recoltarea orezului este avansată. 
Sub media pe județ la recoltat se 
află întreprinderile agricole de stat 
Baldovinești și Măxineni. precum și 
cooperativele agricole Corbu și Siliș
tea. Comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsurile ce se im
pun in vederea grăbirii acestei im
portante lucrări de sezon. Asigurin- 
du-se buna funcționare a utilajelor, 
in toate unitățile cultivatoare ritmul 
la seceriș s-a intensificat, urmînd ca 
producția realizată să se transporte 
si să se depoziteze, ca și pină acum, 
in aceeași zi. la cele trei baze de re
cepție. Există astfel condiții câ in 
județul Brăila, producția de orez să 
fie pusă Ia adăpost in cel mai scurt 
timp. (Candiano Priceputul.

specialiști, cit și de mecanizatori,
ferme in aplicarea corectă a fie-

mai noi tehnologii de producție, 
dacă cei mai mulți se zbat pen- 
aceasta, mai avem și specialiști 
categoria celor „cuminți", care 

se luptă pentru o'idee .proprie.

seama că au fost obținute pe tere
nuri podzolice din categoriile a IIl-a\\ 
și a IV-a de fertilitate. îndreptățesc 
opinia că, în general, se face simțită 
preocuparea corpului de specialiști 
pentru introducerea și aplicarea co
rectă a tehnologiilor moderne reco
mandate de cercetarea științifică. To
tuși, aceste producții medii bune 
sau acceptabile in ansamblu ascund 
și multe minusuri. Sint încă destule 
unități agricole care au realizat pro
ducții mici, cu mult sub media pe 
județ. De asemenea, la alte culturi 
de bază — floarea-soarelui, porumb, 
fasole, cartofi — producțiile obținute 
in acest an nu se ridică la nivelul 
cerințelor și al posibilităților. Care 
sint cauzele diferențelor mari de re
coltă de la o unitate la alta ?

Constantin TAMAGA: Cauzele sint 
mai multe, dar in majoritate ele țin 
de calitatea muncii desfășurate atât 
de . 
de Întronarea unei ordini și discipli
ne " ‘ —
cărei verigi din tehnologiile reco
mandate. Or, in această privință 
avem Încă destule neimpliniri. De
pinde foarte mult și de specialiști ca 
el să fie promotori ai introducerii ce
lor 
Or, 
tru 
'din 
nu 
care așteaptă și acționează numai pe ’ 
bază de indicații. Altfel spus, nu-și 
asumă riscul unor măsuri pe baza 
propriei lor experiențe din unitate.

Gheorghe STROIE : Toate acestea 
sint adevărate. Dar tot atit de im
portant este să se asigure fiecărui 
nucleu de producție — de la Între
prindere pină la fermă — condițiile 
tehnice și materiale necesare, cores
punzător aplicării tehnologiilor reco
mandate pentru obținerea de niveluri 
maxime de producție. în această pri
vință întâmpinăm greutăți, uneori 
foarte serioase, care au drept conse
cință imposibilitatea aplicării unor 
tehnologii așa cum au fost ele con
cepute de cercetarea științifică. Am 
să punctez citeva din neajunsurile 
cele mai frecvente : necorelarea can
tităților de combustibil repartizate cai 
volumul lucrărilor de executat, ceea 
ce duce Ia neîncadrarea unor lucrări 
în limitele perioadelor optime ; apro
vizionarea neritmică cu îngrășăminte 
chimice, din care cauză o parte din 
acestea sint utilizate nerațional, cu 
eficientă scăzută ; încărcătura mare 
ce o avem la unele utilaje, ceea ce 
provoacă prelungirea unor lucrări 
peste limitele momentului optim.

Constantin TAMAGA: Sint cerințe 
îndreptățite. Este firesc și normal sa 
pretindem specialiștilor să-și facă 
datoria. Pentru aceasta trebuie să 
le creăm însă și condițiile necesare 
ca să aplice întocmai tehnologia sta
bilită. Problema are implicații adinei 
și în plan profesional. Pentru că 
într-un fel se pune problema stabi
lirii răspunderii atunci cînd specia
listul are condiții optime pentru a- 
plicarea tehnologiilor, și cu totul alt
fel cind aceste condiții sint asigu
rate doar parțial. In primul caz, nc- 
realizarea producției se datorează, 
evident, greșelilor în aplicarea teh
nologiei, in timp ce, în al doilea caz, 
in spatele justificărilor obiective in
vocate se ascund de fapt serioase 
carențe in respectarea și aplicarea 
corectă a elementelor tehnologice. 
Toate acestea impun ca atit la nive
lul organelor agricole județene, dar 
și al celor centrale să se acționeze 
pentru realizarea unei strinse con
cordanțe intre prevederile din teh
nologii și baza tehnică și materială 
asigurată, astfel incit acestea să poa
tă fi aplicate întocmai, fără artificii 
sau ajustarea unor elemente, ceea ce 
se răsfringe negativ asupra produc
țiilor ce' trebuie realizate.

Dezbatere realizată de 
Aurel PAPADIUC
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înalta apreciere, unanima satisfacție fata de rezultatele «ddnice ale vizitelor
OFICIALE DE PRIETENIE ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU.

ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU. IN R. P. CHINEZA SI R. P. D. COREEANA
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU» ,

Vizitele oficiale de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescp, in Republica 
Populară Chineză, la invitația tovarășului Zhao Ziyang, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, și a tovarășului 
Yang Shangkun, președintele R. P. Chineze, și în Republica Populară 
Democrată Coreeană, la invitația tovarășului Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, au fost urmărite cu cel mai viu interes de întregul nos
tru popor.

in telegrame și scrisori adresate conducătorului partidului și statului 
de comitetele județene de partid, organizațiile de masă și obștești, de 
ministere și alte instituții centrale, de unități economice din întreaga țară 
este exprimată convingerea că aceste vizite se înscriu, prin rezultatele lor 
deosebit de rodnice, ca momente de cea mai mare însemnătate în 
dezvoltarea și intărirea continuă a bunelor relații dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

In telegrame se relevă semnificația conferirii titlului de Doctor Honoris 
Causa în științe economice tovarășului Nicolae Ceaușescu și a titlului de 
Doctor Honoris Causa în științe chimice tovarășei Elena Ceaușescu, ca 
o expresie a înaltei aprecieri de care se bucură în țara prietenă activi
tatea multilaterală desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tova
rășa Elena Ceaușescu consacrată binelui poporului român, înfloririi mul
tilaterale a patriei, contribuția remarcabilă adusă la progresul științei 
și folosirea, în interesul umanității, a cuceririlor civilizației, la amplificarea 
relațiilor româno-coreene.

in același timp, este exprimată unanima aprobare față de înțelegerile 
convenite, care conferă dimensiuni tot mai largi și un conținut tot mai 
bogat colaborării bilaterale, ilustrind, cu putere, rolul determinant ai 
dialogului la nivel înalt în dezvoltarea susținută a conlucrării fructuoase 
româno-chineze și româno-coreene, in folosul și spre binele reciproc, al 
edificării noii orînduiri.

Relevind marea însemnătate a vizitelor intreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în cele două 
țări socialiste din Asia, oamenii muncii, întregul popor își reafirmă ade
ziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului, care 
corespunde în cel mai înalt grad intereselor și aspirațiilor supreme ale 
națiunii noastre, de progres și bunăstare, de pace, înțelegere și largă 
colaborare cu toate statele lumii.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală, insuflețiți de ginduri 
și sentimente de nețărmurită dra
goste și fierbinte recunoștință, au 
urmărit cu deosebit interes și vi
brantă mîndrie patriotică întreaga 
desfășurare a vizitelor oficiale de 
prietenie pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, le-ați efectuat în R.P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană, vizite ce 
s-au constituit intr-o importantă con
tribuție la cauza socialismului si pă
cii in lume — se arată in telegrama 
adresată de COMITETUL MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Bilanțul rodnic al acestei noi solii 
de pace și colaborare, cu un larg 
ecou internațional, constituie pen
tru noi toți, cei ce trăim și muncim 
în capitala României socialiste, un 
minunat prilej pentru a vă exprima 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu adinca noastră recunoș
tință și profundul omagiu pentru 
neobosita activitate ce o desfășurați 
în slujba intereselor națiunii, pentru 
înflorirea necontenită a patriei, li
beră și independentă, țară a păcii, 
progresului și civilizației socialiste. 
Vă asigurăm că toți comuniștii și 
oamenii mun’cii din Capitală acțio
nează cu eforturi susținute pentru a 
intimpina marile evenimente din 
viața partidului și a poporului român 
cu rezultate deosebite in indepli- 
nirea sarcinilor ce ne revin din is
toricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Primirile deosebit de călduroase, 
sentimentele de înaltă stimă și con
siderație cu care ați fost înconjurat 
pe tot parcursul vizitelor, acordarea 
înaltei distincții — Ordinul ..Drapelul 
Republicii1* clasa I — și a titlului ști
ințific Doctor Honoris Causa în știinte 
economice ilustrează în mod strălu
cit prestigiul internațional de care 
se bucură astăzi România socialistă 
pe toate meridianele globului, deose
bita prețuire ce vă este acordată 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. eminent 
conducător de partid și de stat, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale, pentru acti
vitatea multilaterală ce o desfășurați 
cu exeftiplar spirit revoluționar pen
tru triumful păcii, prieteniei si dez
voltării independente a fiecărui 
popor, a tuturor statelor — se subli
niază in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. si 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Organizația județeană de 
partid, toți locuitorii acestor stră
vechi meleaguri românești își ma
nifestă hotărirea fermă de a îndeplini 
în mod exemplar'sarcinile prevăzute 
in documentele Congresului al XIII- 
lea si Conferinței Naționale ale parti
dului si se angajează să facă totul 
pentru ca România socialistă să urce 
necontenit ne noi trepte de civilizație 
si progres.

Organizația județeană de partid, 
toți locuitorii Argeșului dau cea 
mai înaltă apreciere acestei noi și 
strălucite acțiuni a politicii externe 
românești, de cea mai mare însem
nătate în cronica relațiilor dintre 
România și cele două țări socialiste 
vizitate, punind încă o dată in evi
dentă trainicele legături de priete
nie si colaborare care s-au statornicit 
și se dezvoltă pe toate planurile in
tre partidele. țările și popoarele 
noastre — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R. Exprimîndu-ne deplina și 
deosebita satisfacție pentru conținu
tul convorbirilor pe care le-ați avut 
cu cei mai înalți reprezentanți ai po
poarelor chinez și coreean, vă rapor
tăm. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organizația 
județeană de partid, toți oamenii 
muncii sînt puternic mobilizați pen
tru îndeplinirea indicatorilor de plan 
in industrie, îndeosebi a producției 
fizice destinate exportului, a fina
lizării programelor de modernizare 
și perfecționare a producției, sub 
semnul unei noi calități și eficiente, 
și ne reinnoim și cu acest prilej an
gajamentul de a ne face pe deplin 
datoria, in spirit de ordine si disci
plină, astfel încit județul Argeș să 
aducă o contribuție tot mai mare la 
înflorirea și măreția Republicii So
cialiste România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. se 
arată : Animați de cele mai alese 
sentimente de fierbinte dragoste. 

profundă mîndrie patriotică, de alea
să prețuire si nețărmurită recunoș
tință fată de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al națiunii române, marele 
erou între eroii neamului, perso
nalitate proeminentă a vieții in
ternaționale. comuniștii, toti locuito
rii străbunelor plaiuri ale Botoșani
lor au urmărit, cu cel mai viu in
teres. cu legitimă si unanimă apro
bare, vizitele oficiale pe care le-ați 
efectuat. împreună cu tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză si Republica Populară De
mocrată Coreeană, vizite care se în
scriu ca evenimente politice de cea 
mai mare însemnătate internatio- 
nală. ca o nouă si grăitoare ma
nifestare a politicii românești? dfe 
pace si colaborare între popoare.

Organizația județeană de partid, 
toti oamenii muncii brașoveni își ex
primă, și cu acest prilej, recunoștin
ța nețărmurită, dragostea fierbinte și 
aleasa prețuire pentru activitatea e- 
roică pe care o desfășurați. în tară 
și peste hotare, slujind cu ardent pa
triotism revoluționar interesele și 
năzuințele fundamentale ale poporu
lui roman, cauza socialismului și co
munismului, a făuririi unei lumi mai 
bune si mai drepte, fără arme și 
fără războaie, și aprobă, cu deplină 
satisfacție, rezultatele convorbirilor 
oficiale și intilnirilor prietenești pe 
care le-ați avut cu conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
care deschid noi și importante per
spective dezvoltării și mai puternice 
a colaborării, cu vechi tradiții, din
tre partidele și popoarele noastre — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. 
Folosim și acest prilej pentru a vă 
încredința pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pe mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, că vom acționa cu toată 
dăruirea pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului pe anul 
1988 în industrie și agricultură, în 
celelalte sectoare de activitate.

Exprimînd sentimentele de fier
binte dragoste ale milioanelor de 
membri de sindicat din tara noastră 
față de conducătorul-erou al neamu
lui românesc. ctitorul genial al 
României socialiste moderne, Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor vă adresează, cu pro
fund respect, cele mai înălțătoare 
ginduri cu prilejul întoarcerii dum
neavoastră din vizitele oficiale de 
prietenie pe care le-ați întreprins, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in R. P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană, se spune 
în telegrama adresată de CONSI
LIUL CENTRAL AL UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR. Cu 
îndreptățită mindrie patriotică am 
urmărit, și de această dată, mani
festările de înaltă stimă și conside
rație cu care conducătorii și poporul 
chinez, ca și conducătorul și poporul 
Coreei democrate au întîmpinat pe 
cei mai distinși soli ai poporului 
român, manifestări care constituie 
noi și pregnante mărturii ale recu
noașterii rolului remarcabil pe care 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceausescu. prestigioasă 
personalitate a mișcării muncito
rești și comuniste internaționale, a 
vieții politice contemporane. l-ați 
avut și il aveți în întărirea tradițio
nalelor legături de prietenie și cola
borare dintre tarile și popoarele 
noastre, in afirmarea puternică a 
aspirațiilor de pace. înțelegere și 
progres social ale poporului român. 
Puternic mobilizați de exemplul 
dumneavoastră luminos, de neobosita 
dumneavoastră dăruire pentru afir
marea pe trepte tot mai înalte a 
unei Românii în continuu progres, 
sindicatele din țara noastră își ex- 
pjrimă, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. hotărirea 
fermă de a desfășura o muncă tot 
mai susținută pentru afirmarea lor 
plenară în viata social-economică a 
țării, ca factor mobilizator de noi 
energii pentru îndeplinirea exempla
ră a hotăririlor Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Comuniștii, toti locuitorii județului 
nostru au urmărit cu adincă satis
facție și mîndrie patriotică vizitele 
oficiale de prietenie efectuate de 
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 

in R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. 
Desfășurarea acestor vizite, rezul
tatele lor constituie noi mărturii 
ale respectului deosebit și profundei 
prețuiri de care vă bucurați, ca per
sonalitate proeminentă a vieții poli
tice contemporane, precum și con
tribuții importante la dezvoltarea și 
adincirea raporturilor de prietenie 

,și conlucrare rodnică dintre România 
și țările vizitate, in interesul reci
proc. al păcii și înțelegerii interna
ționale. Folosim acest prilej pentru 
a vă transmite angajamentul solemn 
al comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru că vom 
acționa cu întreaga capacitate crea
toare și răspundere revoluționară in 
vederea înfăptuirii neabătute a ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

împreună cu întregul nostru popor, 
milioanele de femei de la orașe și 
sate, insuflețite de sentimente de 
nemărginită prețuire și profund res
pect, își exprimă deplina aprobare 
și deosebita satisfacție pentru rezul
tatele strălucite ale vizitei oficiale 
de prietenie pe care ati întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană — se spune în telegrama 
CONSILIULUI NATIONAL AL FE
MEILOR. Cu deosebit interes am ur
mărit manifestările entuziaste de 
caldă prietenie, de deosebită stimă 
și aleasă prețuire cu care ati. fost 
Înconjurat, expresie a prestigiului 
de care se bucură azi în lume Româ

• 0 nouă și strălucită contribuție la dezvoltarea 
și intărirea conlucrării multilaterale prietenești

româno-chineze și româno-coreene

• Aport de cea mai mare însemnătate la promovarea 
cauzei generale a socialismului și păcii, a înțe

legerii intre popoare
• însuflețite angajamente ale oamenilor muncii 
de a înfăptui neabătut programele de dezvoltare

economică și socială a patriei

nia socialistă, ilustra dumneavoastră 
personalitate, pentru contribuția pe 
care o aduceți la dezvoltarea relați
ilor cu toate țările socialiste, la pro
movarea idealurilor de pace și pro
gres, la instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
la intărirea colaborării între națiuni 
libere și suverane. Permiteți-ne să 
folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima profunda satisfacție față de 
contribuția adusă in timpul noii solii 
de pace și prietenie, alături de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de către mult 
iubita și stimata tovarășă academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militantă de seamă a partidului și 
statului nostru, sentimentele de ad
mirație față de înalta apreciere de 
care se bucură laborioasa sa activi
tate științifică. evidențiată încă o 
dată la întîlnirile pe care le-a avut 
cu oameni de știință, cercetători si 
specialiști din R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană.

Vibranta atmosferă sărbătorească, 
marcată prin manifestări deosebit 
de călduroase, de înaltă stimă și 
respect, in care s-au desfășurat cele 
două vizite constituie o nouă con
firmare a adevărului că dumneavoas
tră . sinteți apreciat pretutindeni ca 
o personalitate de înalt prestigiu, 
cu o bogată activitate internațio
nală, pusă în slujba marilor idea
luri ale umanității, se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R. Vă sîntem profund 
recunoscători, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru faptul că, încă o dată, pe 
îndepărtate meridiane ale globului 
pămintesc au fost exprimate înalte 
aprecieri la adresa marilor înfăp
tuiri socialiste ale poporului român, 
obținute sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă, în cea mai glo
rioasă epocă a istoriei naționale și 
că v-ați făcut, din nou. mesagerul 
aspirațiilor ardente ale poporului 
nostru, aducind în atenția opiniei 
publice din țările vizitate și din 
lume problemele fundamentale ale 
contemporaneității. Mindri de a vă 
fi contemporani și însuflețiți de în- 
flăcăratul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață revoluționară, vă 
asigurăm că oamenii muncii din 
județul Dolj, în frunte cu comuniștii, 
sînt ferm angajați în realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
pentru a întîmpina cu remarcabile 
împliniri apropiata plenară a C.C. ăl 
P.C.R., sporindu-și astfel contribu
ția la propășirea socialistă a patriei.

Alături de întregul popor român, 
colectivul de oameni ai muncii din 
MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE a urmărit cu deosebit in
teres și profundă mîndrie patriotică 
desfășurarea vizitelor oficiale de 
prietenie pe care le-ați efectuat, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană. Eveniment de 
amplă rezonanță politică internațio
nală, acest nou dialog la nivel înalt 
se înscrie ca un moment major în 
cronica relațiilor multilaterale ale 
României cu cele două țări socia

liste din Asia, ca o contribuție stră
lucită la afirmarea idealurilor no
bile ale socialismului,, păcii și în
țelegerii in lume. Vă ’ încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că, însuflețiți de 
noul și strălucitul exemplu pe care 
ni l-ați dat, de profund devotament 
față de interesele supreme ale na
țiunii române, comuniștii, toți oame
nii muncii din sistemul Ministerului 
Afacerilor Externe vor acționa cu în
treaga energie și elan patriotic 
pentru a indeplini exemplar sarci
nile ce ne revin din orientările și 
indicațiile dumneavoastră privind 
dezvoltarea activă, pe toate planu
rile, a relațiilor externe ale țării 
noastre, pentru promovarea inte
reselor României.

Continuînd bogata cronică a in
tilnirilor româno-chineze și româno- 
coreene la cel mai inalt nivel, noua 
solie de pace și prietenie a poporului 
nostru a reprezentat o elocventă ex
presie a relațiilor de strînsă colabo
rare dintre țările, partidele și po
poarele noastre, constituindu-se in- 
tr-o strălucită confirmare a justeței 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru de dezvoltare și amplifi
care neîntreruptă a conlucrării și 
cooperării pe multiple planuri cu 
toate țările socialiste în vederea 
promovării cauzei progresului, păcii 
și înțelegerii între națiuni, făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră — se arată în te
legrama COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST. Intr-o deplină unitate de gind 

și faptă revoluționară cu întreaga 
noastră națiune, vă încredințăm 
solemn, mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că. urmînd 
întocmai minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viată comu
nistă. nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive de dezvoltare multilaterală a 
patriei stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, pentru transpunerea ne
abătută in practică a Tezelor din 
aprilie, sporindu-ne astfel contribu
ția la înaintarea neîntreruptă, pe noi 
culmi de progres si civilizație, a 
scumpei noastre patrii.

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul Galați, asemenea întregului 
popor român, au urmărit cu deo
sebit interes, cu sentimente de pro
fundă mîndrie patriotică noul iti
nerar al vizitelor oficiale de prie
tenie pe care le-ați întreprins, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană — se subliniază 
în telegramă COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALATI AL P.C.R. Ex
presie elocventă a politicii active, 
principiale, desfășurate pe plan in
ternațional de România socialistă, 
această solie pe care ati condus-o 
cu strălucire inscrie în cronica re
lațiilor dintre țara noastră și R.P. 
Chineză, dintre România și R.P.D. 
Coreeană ' o pagină memorabilă, 
consolidind tradiția care leagă par
tidele, popoarele și statele noastre, 
deschizînd perspective luminoase 
cooperării, colaborării pe multiple 
planuri acțiunilor comune dedicate 
păcii și înțelegerii pe planeta noas
tră. Ne angajăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
facem totul pentru a înfăptui 
exemplar obiectivele stabilite de 
Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului,

Comuniștii, întregul efectiv al 
MINISTERULUI DE INTERNE, în
suflețiți de cele mai alese senti
mente de fierbinte dragoste, aleasă 
prețuire și nemărginită recunoștință 
ce vi le poartă dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane, au urmărit cu viu interes și 
deplină satisfacție vizitele oficiale 
de prietenie pe care le-ați efectuat, 
împreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. în Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană, care reprezintă 
o etapă nouă, superioară in cro
nica extinderii și întăririi conlu
crării pe multiple planuri dintre po
porul român și popoarele țărilor 
respective. Noua dumneavoastră so
lie de prietenie si pace se inscrie 
ca o contribuție de cea mai mare 
importanță la întărirea continuă a 
unității și colaborării dintre țările 
socialiste, întemeiate pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc. Intr-un glas și intr-o simțire 
cu întreaga țară, toți lucrătorii din 
ministerul nostru își exprimă to
tala adeziune și aprobare față de 

rezultatele vizitelor, exprimindu-și, 
și cu acest prilej, atașamentul 
profund față de politica internă și 
externă a partidului și statului.

Cu vibrantă mindrie patriotică am 
urmărit primirea sărbătorească si 
manifestările de inaltă stimă si con
siderație cu care dumneavoastră. 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu ati fost intîmpinati pre
tutindeni in Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană, toate acestea pu
nind in că o dată în lumină uriașul 
prestigiu de care vă bucurați oe 
toate continentele, popoarele chinez 
și coreean, ca și celelalte popoare 
dînd o înaltă apreciere abnegației 
revoluționare cu care militați pentru 
înfăptuirea celor mai nobile aspira
ții ale poporului român, pentru 
triumful idealurilor de pace si drep
tate socială ale întregii omeniri — 
se arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R.

Vă încredințăm și cu aceșt prilej, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu.de întreaga noas
tră adeziune Ia politica internă si 
externă a partidului si statului nos
tru. al cărei eminent ctitor si 
promotor sinteti.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GOR.I AL P.C.R. se spu
ne : Asemenea întregului popor, am 
urmărit cu admirație și deosebită 
bucurie toate momentele acestui nou 
itinerar al păcii si colaborării pe 
pămintul Asiei. Dialogurile purtgjte 

si înțelegerile convenite cu condu
cătorii de partid si de stat din cele 
două țări prietene, ambianta sărbă
torească și manifestările de caldă 
ospitalitate cu care ati fost pretu
tindeni întîmpinat au dat expresie 
stimei profunde si prețuirii de care 
vă bucurați, ca ilustru fiu si condu
cător al poporului român, ca emi
nentă personalitate a vieții politice 
internaționale. O dată cu urarea 
fierbinte de ..bun venit** la reîn
toarcerea în patrie, vă .asigurăm că 
oamenii muncii gorieni. în frunte cu 
comuniștii, acționează cu toată 
răspunderea. în vederea reali
zării sarcinilor majore ce le re
vin în industrie si agricultură, a 
impulsionării activității în sectoarele 
energetice, pentru sporirea contribu
ției județului nostru la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Comuniștii, toți oa
menii muncii din județ — mineri, si- 
derurgiști, energeticieni. constructori, 
lucrători ai ogoarelor — au urmărit 
cu deosebit interes și vibrantă mîn
drie întreaga desfășurare a vi
zitelor pe care dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. le-ați întreprins în Repu
blica Populară Chineză și Republica 
Populară Democrată Coreeană. Am
plu mobilizați de strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
viață, pe care ni-1 oferiți prin tot 
ceea ce întreprindeți pentru binele 
și fericirea întregii noastre națiuni, 
pentru continua înflorire și înălțare 
a patriei, comuniștii și oamenii 
mundii, toți locuitorii județului nos
tru sînt ferm angajați pentru a rea
liza neabătut sarcinile ce le revin în 
acest an și pe întregul cincinal din 
documentele Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. din tezele elaborate de dumnea
voastră in pregătirea apropiatei ple
nare a C.C. al P.C.R.

Convorbirile purtate de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu și mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, cu 
conducătorii de partid din țările vi
zitate au reafirmat și de această 
dată politica de pace, prietenie și 
colaborare a României socialiste cu 
toate popoarele, hotărirea fermă de 
a acționa, împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu forțele progresiste de 
pretutindeni, pentru oprirea cursei 
înarmărilor. înlăturarea pericolului 
unui nou război mondial și solutio
narea justă, constructivă a gravelor 
și complexelor probleme cu care se 
confruntă azi omenirea, pentru rea
lizarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră — se a- 
rată în telegrama adresată de MI
NISTERUL INDUSTRIEI META
LURGICE. Exprimînd și cu acest 
prilej totala adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, că, urmînd lu

minosul dumneavoastră exemplu de 
dăruire patriotică și angajare revo
luționară. oamenii muncii din meta
lurgie își vor intensifica eforturile, 
vor munci și de acum inainte cu pa
siune si abnegație pentru realizarea 
in condiții cit mai bune a sarcinilor 
de plan,

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
AL P.C.R. se subliniază : Dind glas 
deosebitei satisfacții și deplinei 
aprobări față de rezultatele rodnice 
ale vizitelor oficiale de prietenie pe 
care Ie-ati efectuat, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, vă asigurăm de hotărirea 
fermă a organizațiilor de partid și a 
colectivelor de Oameni ai muncii din 
unitățile industriale, agricole, de 
construcții, din toate domeniile dea 
realiza în mod exemplar sarcinile de 
plan pe trimestrul IV, pe Întregul an 
1988’ — așa cum ne-ați indicat la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., pentru a întîm
pina cu succese de seamă apropiata 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, de a pregăti temeinic 
producția anului viitor, spre a spori 
contribuția județului Maramureș Ia 
progresul multilateral al României 
socialiste.

Ilustru mesager al gindurilor și 
aspirațiilor națiunii române de pace 
și colaborare cu toate statele, ex
cepțional purtător de cuvînt al spi
ritului realist de analiză a fenome
nelor vieții internaționale și' de ac
țiune în numele adevărului, luptător 
consecvent pentru ca toate cuceri
rile geniului uman să fie puse in 
șluiba fericirii popoarelor, patriot si 
internaționalist desăvirșit, dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu ați întreținut și prin 
aceasta vizită, mereu aprinsă, fla
căra încrederii oamenilor de pretu
tindeni în puterea forțelor progresu
lui de a face ca pe Pămint șă triumfe 
pacea, bunăstarea și fericirea tutu
ror — se arată in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL I’.C.R. si CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN.

Organizația, județeană de partid 
Mehedinți, toți locuitorii acestor me
leaguri iși exprimă hotărirea fermă 
de a da viață, in mod exemplar, 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, programului de muncă și 
creație, strălucit jalonat în Tezele 
din aprilie, de a realiza planul pe 
trimestrul IV și întregul an, sar
cinile ce ne vor reveni din docu
mentele semnate cu prilejul vi
zitelor.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Olt. asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu viu in
teres și deplină satisfacție desfășu
rarea noii solii de pace, prietenie și 
colaborare pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, ati intreprins-o in 
R.P. Chineză și R.P.D, Coreeană — 
se spune în telegrama -COMITETU
LUI JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. 
Sentimentele de caldă prietenie și 
aleasă stimă cu care ați fost intim- 
pinăți în cele două țări. înaltele dis
tincții ce v-au fost conferite, precum 
și larga rezonantă pe plan interna
tional a vizitelor în aceste țări de
monstrează încă o dată înalta pre
țuire de care vă bucurați în întreaga 
lume pentru activitatea consacrată, 
cu abnegație și totală dăruire, îm
plinirii supremelor aspirații de li
bertate si progres ale tuturor po
poarelor, Aprobînd întru totul re
zultatele fructuoase ale acestor vi
zite, reafirmindu-ne adeziunea depli
nă la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, vă asi
gurăm, muit iubite și stimate tova
rășe secretar general, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a da 
viată indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră, Tezelor din aprilie de 
excepțională însemnătate, pentru 
perfectionarea muncii noastre, pen
tru a ne spori eforturile, in vederea 
îndeplinirii exemplare a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal.

Asemenea întregii națiuni, oștirea 
țării v-a însoțit cu inima și gindul 
in această nouă și prestigioasă solie 
de prietenie și colaborare, în care 
vedem o strălucită expresie a con
secvenței cu care dumneavoastră mi
litați in vederea promovării idealu
rilor de prietenie, colaborare și pace 
cu toate popoarele lumii — se arată 
în telegrama CONSILIULUI POLI
TIC SUPERIOR AL ARMATEI. In 
conștiința umanității, dumneavoastră 
ați intrat definitiv, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca un militant consecvent pentru 
făurirea unui nou tip de relații în
tre popoare, bazate pe deplina egali
tate in drepturi, respectarea inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, dreptului fiecă
rui popor de a-și organiza viața in 
mod liber, așa cum dorește, pentru 
soluționarea problemelor cardinale 
ale lumii, democratizarea vieții in
ternaționale, asigurarea păcii și secu
rității ne planeta noastră. Ne expri
măm, totodată, sentimentele de alea
să prețuire pentru înalta contribuție 
pe care mult stimata tovarășă aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, ilus
tru savant de largă recunoaștere in
ternațională, o aduce la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a țării, la înflorirea științei, 
învățămintului și culturii naționale, 
însuflețiți de înaltul dumneavoas
tră exemplu de slujire cu nețărmurit 
patos revoluționar a intereselor su
preme ale poporului, militarii Româ
niei socialiste vor acționa neabătut 
pentru creșterea nivelului lor de pre
gătire de luptă și politică, ridicarea 
capacității combative a armatei, fiind 
întotdeauna gata să execute orice 
misiune încredințată de dumnea
voastră. tovarășe comandant suprem, 
pentru apărarea, împreună cu po
porul, a independentei, suveranității 
și integrității teritoriale a scumpei 
noastre patrii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL F.C.R. se arată : 
însuflețiți de ginduri și sentimente 
de nețărmurită dragoste si deosebită 
recunoștință, comuniștii, toti oame
nii muncii din județul Sibiu, ase
menea întregului nostru partid și 
popor, au urmărit cu deosebit interes 
întreaga desfășurare a vizitei oficia
le de prietenie pe care dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. ati intre
prins-o in R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană. Primirea deosebit de căl
duroasă care vi s-a făcut pretutin
deni, rezultatele prestigioase ale dia
logului la nivel inalt, înțelegerile la 
care s-a ajuns constituie o elocventă 
mărturie a stimei de care vă bucu
rați, a consecventei cu care tara 
noastră, dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
militați pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării dintre tara 
noastră și celelalte țări socialiste, 
dintre forțele păcii și progresului din 
întreaga lume. Ne bucurăm nespus 
de mult că marile dumneavoastră 
merite, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ale tovarășei 
Elena Ceaușescu s-au bucurat de o 
inaltă apreciere prin conferirea de 
către Comitetul de stat pentru atri
buirea de titluri științifice al R.P.D. 
Coreene a titlurilor de Doctor 
Honoris Causa în stiinte economice 
si de Doctor Honoris Causa în 
științe chimice, pentru merite re
marcabile în activitatea de partid și 
de stat, in dezvoltarea economico- 
socială a României, precum și pentru 
marea contribuție adusă la intărirea 
și dezvoltarea prieteniei româno- 
coreene. Vă asigurăm și cu acest 
prilej că oamenii muncii din jude
țul Sibiu sînt hotăriti să nu-și pre
cupețească eforturile pentru a-și în
deplini in mod exemplar sarcinile 
ce le revin Pe acest an și pe între
gul cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spu
ne : împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul Timiș au urmărit 
cu sentimente de legitimă mîndrie 
patriotică, cu deosebită satisfacție 
noul itinerar de pace, prietenie si 
cooperare pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit 
fiu al poporului român, proemi
nentă personalitate a lumii politice 
contemporane, l-ați întreprins, îm
preună cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. in R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană. Primirile sărbătorești, emo-, 
ționantele manifestări de caldă pre
țuire cu care ați fost întîmpinat 
pe tot parcursul vizitei se con
stituie in vibrante si incontestabile 
mărturii ale deosebitei stime și 
considerații de care vă bucurați 
pretutindeni pe meridianele globu
lui. Oamenii muncii timișeni își 
reînnoiesc legămintul solemn, asu
mat cu prilejul recentei vizite de 
lucru pe care, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
ati intreprins-o în județul nostru, ca, 
strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, ctitor de epocă și 
tară nouă, de a da viață cu abnega
ție si eroism înaltelor îndemnuri pe 
care ni le-ati adresat. în lumina 
magistralelor Teze din aprilie, spo- 
rindu-si necontenit contribuita la 
înfăptuirea istoricelor obiective tra
sate de Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

Primirea sărbătorească, manifes
tările de aleasă stimă și considera
ție cu care ați fost înconjurați pe 
tot parcursul vizitei in cele două 
țări socialiste prietene constituie 
dovezi grăitoare ale prețuirii și 
înaltului prestigiu de care vă bucu
rați dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. in întreaga 
lume — se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Vizita oficială de 
prietenie în Republica Populară 
Chineză și în Republica Populară 
Democrată Coreeană se înscrie ca 
un moment de seamă in dezvoltarea 
tradiționalelor relații dintre țările 
noastre, corespunzător intereselor de 
progres și bunăstare ale popoarelor 
noastre, cauzei generale a socia
lismului și păcii in lume. Reafir- 
mîndu-ne și cu acest prilej totala a- 
deziune la întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, al cărei promotor și iniția
tor de geniu sinteți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm 
de hotărirea noastră comunistă de 
a acționa cu responsabilitate și dă
ruire patriotică nentru transpunerea 
în viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului.

împreună cu toți fiii patriei so
cialiste. oamenii muncii. în frunte cu 
comuniștii, din județul Satu Mare 
vă adresează din adîncul inimilor 
vibranta urare de bun venit pe 
pămintul scump al patriei din vizita 
oficială de prietenie pe care ati in
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in R. P. Chineză 
și I^.P.D. Coreeană, vizită care 
constituie o contribuție de inesti
mabilă valoare la întărirea relațiilor 
de prietenie dintre țările, partidele 
Si popoarele noastre., la creșterea 
prestigiului socialismului în lume, 
la consolidarea climatului de destin
dere mondială și pace — se spune 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
Vă raportăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii de ne âceastă 
vatră străbună sînt angajați cu 
toate forțele creatoare în înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de maximă 
importantă din actuala campanie 
agricolă, din industrie si din cele
lalte domenii de activitate, pe acest 
an și pe întregul cincinal, cu conști
ința că aceasta reprezintă cea mai 
elocventă expresie a adeziunii ne
țărmurite la politica internă si ex
ternă a partidului și statului nostru, 
al cărei genial initiator Si consec
vent promotor sînteti dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Ceausescu.de
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rii vieții democratice. In acest cadru 
afirmarea autoconducerii se reali
zează nu in opoziție cu structurile 
politice „clasice" ale societății, și în
deosebi cu statul democrației mun
citorești, ci in strinsâ conlucrare cu 
acesta, in condițiile creșterii rolului 
statului in conducerea unitară a în
tregii activități economico-sociale. 
De altfel, in această concepție au 
fost elaborate și puse in aplicare o 
serie de acte legislative care stabi
lesc atribuțiile proprii diferitelor 
organe de stat și organisme ale au
toconducerii. definind rolul și răs
punderile fiecărei verigi in parte, 
așa incit să se asigure îmbinarea ar
monioasă a rolului organelor centra
le. a planului național unic cu creș
terea răspunderilor și atribuțiilor 
centralelor. întreprinderilor, ale or
ganismelor autoconducerii — de jos 
și pină sus — în elaborarea și% în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului Are. de a- 
ceea. o mare însemnătate principia
lă și practică aprecierea făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea din 29 aprilie, potrivit că
reia multe din neajunsurile actuale 
din activitatea de conducere econo- 
mico-socială sint rezultatul desfă
șurării necorespunzătoare a raportu
rilor dintre organele centrale ale sta
tului și organismele autoconducerii 
din unitățile economice, al neaplică- 
rii ferme a principiilor și norme
lor legale privind conducerea și pla
nificarea activității pe baza autocon
ducerii și autogestiunii. Functiona
rea normală a autoconducerii in ca
drul funcționării de ansamblu a sis
temului politic impune, de aceea, o 
preocupare sporită in vederea înde
plinirii integrale a atribuțiilor și ro
lului conferite organismelor demo
cratice din centrale și întreprinderi, 
care să determine o schimbare radi
cală în atitudinea și stilul de mun
că ale unor organisme centrale, ale 
cadrelor care lucrează în aceste or
ganisme.

In concepția și practica politică ro
mânească privind perfecționarea sis
temului politic, un loc central ocu
pă problema raporturilor reciproce 
dintre partid și stat. Abordarea a- 
cestei probleme nu s-a făcut de pe 
pozițiile unor delimitări rigide, me
canice — în realitate artificiale și 
practic imposibil de realizat — in
tre sfere exclusive de activitate ale 
partidului și ale statului, ci de la

observarea atentă a fenomenelor o- 
biective pe care le generează evo
luția bazei social-politice a puterii 
in anii construcției socialiste, de la 
sarcinile și obiectivele continuării 
procesului revoluționar. Din această 
perspectivă, se relevă legitatea o- 
biectivă a creșterii rolului conducă
tor al partidului în toate domeniile 
de activitate, precum și procesul de 
accentuare a caracterului conducerii 
unitare a întregii societăți prin 
participarea activă la realizarea a-

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in expunerea din 
23 iunie 1988, delimitarea și preci
zarea răspunderilor organelor de 
partid și de stat constituie o parte 
inseparabilă a perfecționării condu
cerii pe baza autoconducerii și au- 
togestiunii. „Trebuie să facem să fie 
bine înțeles — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de către or
ganele de stat, de toate organele de
mocrației muncitorești-revoluționare 
că au răspunderi depline în buna

PARTIDUL
făuritorul cadrului larg democratic de participare

a poporului la conducerea societății
castei funcții a tuturor părților con
stitutive ale sistemului politic.

Are loc. de fapt, un proces ne
cesar de împletire a activității de 
partid, de stat și obștești. pe fon
dul creșterii simultane a rolului tu
turor acestor componente ale siste
mului de conducere a vieții socia
le și al perfecționării formelor și 
metodelor specifice de activitate ale 
fiecăreia in parte.

Partidul Comunist Român conside
ră. in acest cadru, că delimitarea 
funcțiilor de partid și de stat nu 
impune o limitare a activității 
partidului la problemele legate de 
elaborarea strategiei politice, ur
mind ca răspunderea pentru aplica
rea in viață a acesteia, a liniei sale 
politice să revină exclusiv statului 
și organelor sale. In concepția se
cretarului general al partidului; e- 
xercitarea conducerii politice de că
tre partid implică îmbinarea intr-un 
tot unitar a funcțiilor politieo-or- 
ganizatorice și ideologice cu acțiu
nea directă, concretă in vederea rea
lizării programului său de transfor
mări revoluționare în toate dome
niile. inclusiv in conducerea activi
tății statale.

gospodărire și realizare a planuri
lor și a programelor din sectoarele 
unde își desfășoară activitatea. Dar, 
în același timp, ele trebuie să înțe
leagă că poartă răspunderea in fața 
partidului, a poporului — si trebuie 
să dea socoteală de felul cum își 
desfășoară activitatea".

Faptul că elaborarea strategiei or
ganizării și perfecționării sistemului 
nostru politic a coincis. în timp, cu 
mutațiile ce aveau să se producă 
la nivelul conținutului și funcțiilor 
îndeplinite de instituțiile sale de 
bază, că partidul nu a așteptat a- 
cumularea problemelor, ci a reușit, 
îndeosebi în ultimii 23 de ani. să 
găsească soluțiile corespunzătoare, să 
înlăture la momentul oportun — nu 
sub presiunea unor fenomene de cri
ză. ci in mod firesc — tot ceea ce 
nu mai corespundea cerințelor vie
ții. promovînd cu fermitate noul, de
monstrează justețea politicii sale, ca
pacitatea de a-și îndeplini cu suoces 
rolul conducător în societate.

Desigur, nu trebuie omis nici fap
tul că formele organizatorice și me
todele de conducere, oricît de bune 
ar fi. nu pot rezolva de la sine pro-

blemele practice. Așa cum în repe
tate rinduri a atras atenția tova
rășul Nicolae Ceaușescu — și Te
zele din aprilie sint incă o dova
dă în aoeșt sens — o importanță 
cardinală în perfectionarea sistemu
lui politic au factorii subiectivi, che
mați să pună in mișcare întregul 
mecanism instituțional, să dea via
tă organismelor care-1 alcătuiesc. Așa 
cum este cunoscut, sub aspectul per
fecționării cadrului organizatoric-in- 
stituțional, al principiilor după 
care-și călăuzesc activitatea și re
lațiile dintre ele. elementele siste
mului politic. România socialistă a 
acumulat, deja, o bogată experien
ță. care încorporează contribuția 
de majoră însemnătate a secretaru
lui general al partidului. în ceea ce 
privește valorificarea potențialulu" 
de care dispun sistemul democrației 
muncitorești-revoluționare. fiecare 
din verigile sale in exercitarea ro
lului cu care sînt învestite în or
ganizarea si conducerea activității 
politice și economico-sociale. se ma
nifestă, incă — așa cum se relevă 
în expunerea din 29 aprilie — 
neajunsuri care grevează asupra e- 
ficienței activității de conducere, a 
transpunerii in practică a planurilor 
și programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială. Problemele perfecțio
nării activității practice de condu
cere — cu tot ceea ce .implică în 
planul organizării și desfășurării ac
țiunilor. al pregătirii profesionale și 
ridicării gradului de conștiință al ca
drelor de conducere și oamenilor 
muncii. în general — constituie și 
in continuare sarcina cea mai strin
gentă legată de perfecționarea func
ționării sistemului nostru politic. în
sușirea și aplicarea consecventă in 
practică a orientărilor, indicațiilor și 
cerințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerile șale 
din aprilie și iunie a.c., în alte do
cumente de partid, respectarea stric
tă a prevederilor legale care • cir
cumscriu cadrul de acțiune in toa
te domeniile de activitate, manifes
tarea puternică a spiritului revolu
ționar — nu declarativ, ci in fap
te — în îndeplinirea răspunderilor 

' încredințate sint de natură să con
tribuie Ia valorificarea in tot mal 
bună măsură a cadrului organizato
ric existent, la creșterea eficientei 
funcției generale de conducere ce 
revine sistemului politic în dialecti
ca globală a societății noastre so
cialiste.

Rostul întrecerii socialiste — indiferent de nivelul 
la care se organizează — este acela de a stimula bu
nele rezultate, antrenînd colectivele de oameni ai 
muncii in competiția calității, in care reușitele frunta
șilor. experiențele acestora să devină „surse de in
spirație" pentru toți competitorii. Unui asemenea rost 
încearcă să-i răspundă și întrecerea ce se organizează 
anual intre unitățile de interes local din fiecare județ
— consilii populare comunale, cooperative meșteșu
gărești, cooperative de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor, întreprinderi comerciale.

Fiind vorba de întrecere, ea are — cum e si firesc
— ciștigători pe fiecare domeniu în parte. Iar pentru 
alcătuirea clasamentelor. ^>int prevăzute punctaje. Cum

slnt aceste punctaje ? Anticipînd concluziile anchetei 
noastre desfășurate în județele Vrancea și Suceava — 
concluzii care privesc in egală măsură și celelalte 
județe. întrucît sistemul de punctaj este același in 
întreaga tară — putem spune că actualele criterii ale 
întrecerii nu reflectă in mod corespunzător preocupă
rile prioritare ale fiecărui domeniu, competitorii acu- 
mulînd adeseori puncte din activități colaterale, din 
realizări marginale, nesemnificative. De altfel. în Te
zele din aprilie -sint formulate critici in legătură cu 
organizarea întrecerii, cerindu-se îmbunătățirea siste
mului de desfășurare a ei. introducerea unor criterii 
noi de clasificare.

ceste „noutăți" — declarate astfel 
de cooperative in cadrul întrecerii ? 
Și cine le controlează ? Mai corect 
ar fi ca punctele pentru, noile mo
dele să se acorde doar pentru acele 
produse care sînt selecționate in 
concursurile de creație, produsele 
premiate urmind să beneficieze de 
bonificații la punctaj, 
premiile obținute.

— Și în cooperația 
achiziții și desfacere

în funcție de

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCI
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• In Întreprinderile industria
le din județul Botoșani se des
fășoară ample și susținute acțiuni 
pentru aplicarea măsurilor prevă
zute în programele de organizare 
și modernizare a proceselor de 
producție. Corespondentul nostru 
voluntar Necuiai Mislrinescu ne 
informează că în nouă luni din a- 
cest an au fost aplicate, în cea 
mai mare parte, măsurile tehnico- 
organizatorice prevăzute, care asi
gură un spor de peste 400 milioa
ne lei la producțla-marfă indus
trială și o creștere a productivității 
muncii echivalentă cu activitatea 
a 2 600 persoane. între altele, au 
fost introduse în producție 14 teh
nologii noi, de mare randament in 
industria constructoare de mașini. 
In urma aplicării acestor măsuri, 
oamenii muncii din întreprinderile 
județului au realizat economii de 
peste 781 tone metal. 1 200 tone 
combustibil convențional si 4 600 
MWh energie electrică. In prezent, 
colectivele întreprinderilor acțio
nează cu hotârîre pentru înfăptui
rea integrală a prevederilor progra
mului pe 1988. privind ridicarea ca
lității si nivelului tehnic al produc
ției. pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe ultimul 
trimestru si pe întregul an.
• De la Olănești, județul Vilcea, 

am primit o scrisoare semna-
. tă de Filip Munteanu, din locali

tate, strada Forestierilor nr. 74, 
prin care sintem incunoștințați ca 
oamenii muncii veniți în această 
frumoasă stațiune, în număr de 
peste 40 000 anual, se simt bine și, 
in urma tratamentului făcut, mai 
zdraveni, mai sănătoși. Au. totuși, 
un necaz. De citeva luni, in Olă
nești lipsesc sticleîe gradate, cu 
ajutorul cărora se consumă apele 
minerale in cantitățile recoman
date de medici. Umblă oamenii 
după sticle de bere, de pepsi, de 
sucuri, dar nu le găsesc si nici nu 
sînt așa de trebuincioase ca ace-

lea gradate. Autorul scrisorii afir
mă că sticlele respective sint pro
duse de intreprinderea din Turda, 
unde a fost personal și, găsind în
țelegere la țonducerea acesteia, 
s-au și fabricat de urgență 34 000 
de bucăți încă de la sfirșitul lu
nii iulie a.c. Sticlele stau insă în 
depozitele fabricii, neputînd fi li
vrate pentru că nu s-a avizat incă 
prețul de vînzare. Aceasta fiind si
tuația, sintem rugați să intervenim 
pentru soluționarea cit mai urgen
tă a problemei prețului sticlelor 
gradate, de care este mare nevoie 
la Olănești, poate și în alte sta
țiuni, unde oamenii muncii se duc 
pentru tratamentul cu ape minera
le. Ceea ce am și făcut prin publi
carea acestei scrisori.

® Să fi trecut cu puțin de mie
zul nopții, cînd. alertați, minunății 
oameni în halate albe din echipa 
condusă de dr. Virgil Surdu și 
compusă din dr. Marieta Baldovin, 
dr. B. Drăghici. dr. Maria Tibizo- 
va și asistentele medicale Maria 
Voicu și Elena Crăciun, de la Spi
talul județean Constanța,, au inter
venit prompt, cu responsabilitatea 
care-i caracterizează, pentru salva
rea unui om, comandantul de navă 
Ion Jercan, internat de urgență și 
prezentind o puternică hemoragie 
digestivă. Corespondentul nostru 
voluntar Serbau Gheorghiu pre
cizează aooi că. datorită intensei 
pierderi de singe, starea sănătății 
internatului se dovedea a fi ex
trem de critică. Sînge, era nevoie 
de mult, sînge in vederea transfu
ziei pentru ca Ion Jercan să tră
iască, să se poată întoarce sănă
tos in mijlocul familiei și al echi
pajului său. Și singele aoesta, 
sînge de prieten, de tovarăș de 
muncă, singele omeniei a venit, la 
timp. Nu mai puțin de 54 de flăcăi, 
vajnici „lupi" de mare, au venit 
urgent pentru a-și salva colegul 
aflat la grea cumpănă, pentru a-i 
oferi acestuia viață din viața lor, 
forță din forța lor. Gestul lor nu-1

vom uita, pentru că el va flutura 
de acum înainte pentru noi. ase
menea unui drapel, pe un simbolic 
catarg al omeniei.

• O nouă scrisoare trimisă re
dacției de corespondentul nostru 
voluntar Vasile Ncagu, din Tirgo- 
viște, intitulată „înnoiri in peisajul 
Bucegilor". relatează despre dezvol
tarea si modernizarea turismului in 
aceasta parte a tării. Noul complex 
turistic — Hotelul alpin „Peștera", 
situat La 1 810 metri altitudine — 
ne informează autorul, are 187 
locuri, este dotat cu tot confortul, 
excursioniștii avînd lâ dispoziție 
anexe sportive si de agrement. Din 
apropierea complexului pleacă spre 
vîrful si cabana Babele telecabina 
care face legătura cu orașul Buș
teni. De la noul complex încep 
peregrinările spre peștera Ialomi- 
tei. care dă nume acestui punct de 
recreare si odihnă. După uh mers 
de circa 15 minute apare peștera, 
in lungime de 400 metri. Cu ani in 
urmă, aceasta nu Îngăduia vizitato
rilor să-i parcurgă decit maximum 
50 metri din traseu, cei care se 
hazardau la distante mai lungi fiind 
sitpusi riscului. Astăzi. întreaga 
peșteră poate fi vizitată. Cum ? în 
primul rînd prin electrificarea ei. 
apoi prin amenajarea unor scări si 
drumuri de acces care au făcut din 
vechea grotă un important punct de 
atracție turistică.

Călătorul va putea găsi, mergind 
spre Tirgoviste. un lanț de „perle 
montane", alcătuit dintr-o succesiu
ne de cabane moderne, construite 
în ultimele două decenii, a cote 
înalte de funcționalitate. Mă refer 
la Padina II (amplasată lingă Pa
dina I) — cabană recent inaugu
rată —. Scronoasa (din al cărui lac 
turbinele hidrocentralei Dobresti 
sorb apa care-i mișcă paletele). Ză- 
noaga. Bolboci. Cuibul Dorului. 
Cota 1 000 si motelul Moroieni. Tu
turor acestora li se adaugă frumu
sețile inegalabile ale munților 
Leaota.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

Pe primul plan — 
activitățile prioritare

In cadrul întrecerii dintre consilii
le populara comunale se iau în cal
cul 18 indicai ori. Sint multi, sint 
puțini ? Nu e de competența noas
tră să ne pronunțăm. Putem afirma 
doar că cel mai important indicator 
— pe baza numărului de puncte din 
regulamentul actual — este cel re
feritor la livrările de produse agro- 
alimentare la fondul de stat. Ur
mează, in ordinea punctajelor acor
date. alti doi indicatori : „prestările 
de servicii către populație" și „recu
perarea resurselor materiale refolo- 
sibile și a resurselor energetice". 
După care vin ceilalți Indicatori. Ce 
se observă ?

— Rezultatele întrecerii nu reflectă 
întotdeauna realitatea din localități — 
aprecia tovarășa Maricica Țiprigan, 
primarul comunei Sadova, din jude
țul Suceava — intrucît, la alcătui
rea clasamentelor, comunele adună 
zeci și sute de puncte din plantarea 
de panseluțe și alte flori pe străzi 
și în parcuri (e bine desigur că pri
măriile se ocupă de aspectul cît mai 
plăcut al localităților, dar oare cine 
stă să numere aceste flori ?). in 
schimb nu se acordă nici un punct 
pentru activitatea de export. Asta nu 
înseamnă că preocupările consiliilor 
populare în ce privește problemele 
gospodărești, de înfrumusețare a lo
calităților ar putea trece pe un plan 
secundar. Dimpotrivă, consiliile popu
lare trebuie să le urmărească cu 
aceeași grijă ca și pînă acum, nu
mai că modul de reflectare a rezul
tatelor din acest domeniu poate fi 
îmbunătățit.

— Se cere, si este normal, ca fie
care consiliu popular să răspundă 
de întreaga economie locală, de ac
tivitatea tuturor unităților de pe 
raza lor teritorială — aprecia la 
rindul său tovarășul Dumitru Ne
grea, primatul comunei Suraia, din 
județul Vrancea. Numai că. atunci 
cind se calculează punctajele în în
trecerea socialistă, sînt omise une
le sectoare de bază : zootehnia, 
industria locală, producția agricolă 
din gospodăriile populației. Oare nu 
e important — și ar fi normal să se

reflecte in criteriile de întrecere — 
cum se ocupă consiliile populare de 
asigurarea efectivelor de animale 
din unitățile de stat și cooperatiste ? 
Sau poate fi lăsată în afara criterii
lor întrecerii preocuparea consiliilor 
populare pentru Îndrumarea unități
lor industriale de Pe teritoriul lor : 
stațiuni de mecanizare, întreprinderi 
ale marii ori micii industrii ?

Mai multi primari de comune au 
ținut să precizeze că, în cadrul în-

In legătură cu întrecerea dintre 
cooperativele meșteșugărești am re
ținut și observația referitoare la fap
tul că actualul regulament pune un 
accent mai mic pe activitatea de 
prestări-servicii (preocupare Priori
tară a cooperativelor in momentul de 
față), căreia i se acordă doar 20 puncte, 
față de 25 puncte prevăzute pentru 
fondul pieței. De asemenea, inter
locutorii au apreciat că. pentru îm
bunătățirea condițiilor întrecerii, ar

de producție. 
. . _ _ ă mărfurilor,

indicatorii întrecerii ar trebui să re
flecte in mai mare măsură aspectele 
calitative ale muncii — afirma tova
rășa Erselia Nic'nita, vicepreședinte 
al UJECOOP Vrancea. Productivitatea 
muncii nu se ia in calcul, nici 
rentabilitatea și cheltuielile la 1 000 
Iei producție-marfă. Or. acești indi
catori sînt esențiali pentru desfășu
rarea unei activități eficiente, ei 
fiind urmăriți cu mare grijă de fie
care colectiv.

• Un colectiv al Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R, a verificat cele relatate în scrisoarea adresată 
redacției privind unele minusuri in activitatea de gos
podărire a stațiunii Pucioasa si a adoptat măsuri cor 
respunzăt.oare — se afirmă in răspunsul sosit La redac
ție zilele trecute. Pentru a se completa deficitul de 
apă potabilă s-au aprobat fonduri în valoare de 1,2 
milioane lei în. vederea captării de noi surse de apă 
și extinderii stației de pompare, astfel ca debitul ac
tual să se dubleze. Totodată s-au stabilit împreună cu 
organele 
gentarea 
la unele 
merțului 
cizează că s-a atras atenția conducerii O.J.T. Dîmbo
vița și s-au stabilit măsuri care să ducă la o mai bună 
servire a celor veniti in stațiune la tratament.

• Se confirmă faptul că Ia Centrul de librării Cra
iova s-a creat o atmosferă de lucru necorespunzătoare 
ce nu mai. permitea desfășurarea in bune condiții a 
activității de zi cu zi — subliniază în răspunsul său

locale de partid și de stat măsuri pentru ur- 
lucrărilor la această investiție. Rel’erindu-se 
nereguli ce s-au- manifestat in domeniul co
și gospodăririi stațiunii. în răspuns se pre-

Comitetul municipal Craiova al P.C.R., căruia redacția 
i-a trimis, spre soluționare, o scrisoare semnată in 
numele mai multor oameni ai muncii de la respectiva 
instituție. Toate aspectele sesizate in scrisoarea de 
fată, cit și in altele s-au confirmat. Pentru eliminarea 
neajunsurilor semnalate Si Întronarea unui climat să
nătos de ordine și disciplină, secretariatul Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. a hotărit eliberarea din func
ția de director a lui Ana Rotaru și a stabilit măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea activității de partid și 
profesionale in unitatea respectivă.

• Comitetul orășenesc Fălticeni 
punde că autorul scrisorii adresate 
Dascălu, din orașul Fălticeni, este 
invaliditate si locuiește la căminul... ....... v„__
brigăzii de construcții. In cadrul ședinței biroului exe
cutiv al consiliului popular s-a decis să i se reparti
zeze o garsonieră in str. 7 Noiembrie, bloc 48. an. 1, 
fapt pentru care V. Dascălu s-a declarat mulțumit de 
felul în care i s-a soluționat scrisoarea.

Rubrică realizată de N. ROȘCA.

al P.C.R. ne răs- 
redactiei, Vasile 

pensionat pentru 
de nefamiiiști al

i

Creșterea susținută a eficienței producției
(Urmare din pag. I)

Opinii și propuneri privind perfecționarea 
organizării întrecerii

trecerii, ar trebui luati în conside
rație, pe lingă indicatorii economici, 
și cei care se referă la activitățile 
specifice consiliilor populare în ca
litatea lor de organe locale ale pu
terii de stat, cum ar fi : organizarea 
sistematică și la termenele stabilite 
a sesiunilor consiliilor populare, a 
adunărilor cetățenești, ă întîlnirilor 
dintre deputati .și cetățeni, modul 
cum sînt soluționate scrisorile oa
menilor muncii, numărul propuneri
lor făcute de cetățeni și înfăptuite 
etc.

Cerințele calitative 
sînt facultative ?

In cadrul anchetei noastre, 
locutorii au pus în evidentă si 
neajuns : faptul că, in prezent, 
cerea are in vedere doar latura can
titativă a rezultatelor, ignorîndu-se 
aspectele calitative.

— In cooperația meșteșugărească 
— preciza tovarășul Jenică Bălan, 
președintele U.J.C.M. Vrancea — 
punctajele se calculează doar după 
valorile generale ale unor indicatori, 
fără să se facă, de exemplu, o dis
tincție intre producția realizată din 
materiale obținute prin repartiții din 
fond central și cea realizată din re
surse locale ori materiale refolosibi- 
le ; intre producția obținută in secții 
(cu cheltuieli mai ridicate) și cea 
realizată prin muncă la domiciliu (cu 
cheltuieli mai reduse) etc.

inter- 
un alt 
intre-

fi bine să fie luate în calcul ți acele 
criterii care să reflecte preocupările 
unităților meșteșugărești pentru di
versificarea prestărilor de servicii (in 
funcție de nomenclatorul minimal 
stabilit pe localități), ca și rezultatele 
din activitatea de recondiționare a 
bunurilor și pieselor de schimb achi
ziționate de la populație — preocu
pări importante pentru lucrătorii din 
cooperative.

— In prezent, pe baza punctajelor 
în vigoare — ne spunea tovarășul 
S. Kriegsman, președintele U.J.C.M. 
Suceava — cooperativele de confec
ții, încălțăminte si tricotaje acumu
lează cite un punct „pentru fiecare 
produs, model și sortiment nou". Se 
mai adaugă un nasture la haină, se 
mai montează o baretă la pantofi, 
se creează un „model nou" și se 
mai cîștigă un punct. Cine poate de
cide cit de noi sint unele dintre a-

Autoconducerea 
și competențele locale

Participant!! la ancheta noastră 
au făcut numeroase alte propuneri 
concrete privind îmbunătățirea siste
mului de organizare a întrecerii, pro
puneri specifice fiecărui sector de 
activitate. Dincolo insă de aspectele 
particulare — care vor trebui anali
zate in amănunt de factorii în drept 
— s-a făcut propunerea ca. pentru 
întrecerea care se organizează pe 
plan local, criteriile să fie stabilite 
nu de la centru, cum se procedează 
in prezent, ci pe plan local.

— în spiritul principiului autocon
ducerii — ne spunea tovarășul Du
mitru Ciobanu. directorul Direcției 
comerciale a județului Suceava — ar 
trebui ca organelor locale să II se 
asigure competențe mai largi asupra 
modului de organizare a întrecerii, ele 
fiind cele care cunosc cel mai bine 
specificul condițiilor în care iși des
fășoară activitatea participanții la în
trecere. Fără îndoială, aceasta nu a- 
nulează dreptul departamentelor cen
trale de a stabili criteriile întrecerii 
atunci cind e vorba de alcătuirea cla
samentelor la nivelul întregii ramuri 
de activitate. Aici, fără îndoială, cîi- 
teriile trebuie să rămînă unice, dar 
oricum. îmbunătățite, adăugîndu-se 
altele noi, mai stimulative, 
țină seama de cerințele 
în care ne aflăm.

care să 
noii etape

...Ca în orice domeniu, și în privința întrecerii socialiste se 
manență mobilitate, perfecționarea cadrului existent. Altfel 
riscul denaturării competiției, al mimării ei. Din discuțiile . . .
Comitetul pentru problemele Consiliilor Populare, la departamentele coor
donatoare ale comerțului și cooperației — M.C.I., UCECOM și Centro- 
coop — am reținut că. in conformitate cu cerințele formulate de secreta
rul general al partidului în Tezele pentru viitoarea plenară a C.C. al 
P.C.R.. sint în curs de elaborare noile criterii ale întrecerii socialiste. Iată 
de ce publicăm opiniile de față ca o posibilă contribuție la preocupările, 
organelor de specialitate, cu convingerea că. prin perfecționările care se 
vor aduce. întrecerea socialistă poate — și trebuie — să devină cu adevărat 
un stimulent pentru participanți. să conducă la îmbunătățirea activității, la 
obținerea unor rezultate superioare, precum și la impunerea unor expe
riențe cu adevărat valoroase.

cer în per
se creează 
purtate la

Mihai IONESCU

redimensionare. să se reducă cu 
25—30 la sută și chiar’cu mai mult, 
grosimile tablelor folosite. practi- 
cînd nervuri de ranforsare sau alte 
soluții de asigurare a rezistentei. 
Acest lucru este valabil în primul 
rînd la produse de serie, mari con
sumatoare de tablă, cum sint auto
turismele. camioanele. autobuzele, 
remorcile, tractoarele. vagoanele, 
locomotivele, combinele agricole și 
altele, la care diminuarea grosimi
lor tablei folosite nu înseamnă nu
mai economie de material, ci și de 
carburanți.

Același lucru este valabil si în 
privința profilelor laminate, a țevi
lor. a altor materiale metalice, la 
care o reproiectare si recalculare 
atentă a rezistentei, a formelor si 
gabaritelor, practicarea unor 
eficienți de siguranță, raționali, ast
fel incit să se elimine supradimen- 

. sionările. fără a afecta calitatea 
produsului, ar permite să se folo
sească materiale de grosimi și di
mensiuni mai reduse.

O rezervă importantă de economt- 
sire o reprezintă piesele turnate si 
cele forjate, la care este imperios 
necesară reducerea adaosurilor de 
prelucrare, ce reprezintă frecvent 
25—50 la sută din masa reperului 
net. precum si a maselotelor si ba- 
vurilor. care sînt deseori prea larg 
dimensionate chiar de la proiec
tare, ceea ce constituie de fapt con
sumuri inutile de metal, combusti
bili. energie, scule aschietoare. 
cum si de manoperă.

In ceea ce privește piesele 
nate din metale neferoase, 
adoptat recent măsura de a 
centra execuția acestora intr-un nu
măr restrins de unități specializate, 
cu tehnologii de virf. care permit 
obținerea unor coeficienți ridicați de 
utilizare a metalului. interzicin-
du-se executarea unor asemenea
piese in diverse mici unități ce lu
crează cu tehnologii improvizate si 
cu pierderi mari de metal. Se im
pune insă să se accelereze finali
zarea tuturor măsurjlor stabilite în 
acest domeniu, astfel incît chiar din 
trimestrul IV al acestui an să se ob-

GO-

pre-
t ur
s-a 

con-

țină efectele scontate în ceea ce 
privește diminuarea consumului de 
metale neferoase.

Reducerea consumurilor de nefe
roase nu se limitează numai la pie
sele turnate, ea constituind în con
tinuare una din problemele de bază 
ale dezvoltării susținute a econo
miei. O acțiune recent desfășurată, 
in cadrul căreia s-a examinat, pro
dus cu produs, posibilitatea de a se 
fabrica din altceva decit din alu
miniu o serie de piese, a relevat 
posibilitatea înlocuirii a circa 300 
repere cu alte materiale si. în prin
cipal, cu tablă ambutisată sau cu 
materiale plastice. Experiența a do- 

.vedit că printr-o preocupare susți
nută. prin ingeniozitate tehnică se 
pot găsi soluții de Înlocuire a alu
miniului la capace, carcase, scuturi, 
bucși, inele de distanțare, palete de 
ventilatoare si multe altele, fără ca 
greutatea pieselor să crească. in 
condiții în care se îmbunătățește re
zistenta meoanică a reperului res
pectiv. Măsuri similare trebuie apli
cate de îndată la piesele confecțio
nate din cupru, alamă, bronz, zinc 
și aliaje din zinc, plumb, cositor sl 
alte metale neferoase, ne baza unor 
analize serioase efectuate in fiecare 
întreprindere, centrală și minister.

Consumurile de feroaliaje si ele
mente de aliere scumpe, procurate din 
import, se situează la un nivel ridicat, 
ceea ce impune să se acționeze cu 
fermitate in direcția reducerii efec
tive a consumurilor. Aceasta pre
supune, pe de o parte, revederea 

.tuturor domeniilor unde se consu
mă oteluri aliate si folosirea în 
proporție mai mare a otelurilor car
bon si slab aliate, supuse tratamen
telor de îmbunătățire, astfel incit 
să se asigure caracteristicile fizico- 
mecanice necesare, extinderea utili
zării otelurilor carbon placate cu 
otel aliat si. oe de altă parte, creș
terea in rețete a ponderii materia
lelor refolosihile cu conținut de fe
roaliaje si economisirea oe aceaslă 
cale a elementelor primare din im
port.

în această ordine de idei este de 
reamintit faptul că o soluție efi
cientă în numeroase domenii, o re
prezintă nitrurarea ionică a repere-

Un program echilibrat, prevederi ce asigură cinema

o bună aprovizionare a populației
(Urmare din pag. I)

întocmai a Programului de autocon
ducere și autoaprovizionare se află 
in județe. în fiecare localitate în 
parte. Că fiecare colectiv de oameni 
ai muncii — atît din agricultură, cit 
și din industrie — este profund 
implicat in înfăptuirea prevederilor 
ce asigură buna aprovizionare a 
populației din județul respectiv, din 
întreaga țară, 
unei angajări 
contribuției 
asigurarea în 
prevăzute a
consumului, pieței.

Desigur, sarcini deosebite revin in 
acest sens și comerțului. în primul 
rînd, in ce privește buna gospodări
re, a fondului de marfă existent, a 
repartizării lui judicioase în terito-

De aici rezultă cerința 
mai ample, a sporirii 

fiecărui colectiv la 
cantitatea și structura 

produselor destinate

riu, în recepția exigentă de calitate, 
în organizarea bună a transportului 
și depozitării acestuia, tn prezent se 
desfășoară din plin însilozarea legu
melor și fructelor pentru iarnă. Este 
o acțiune deosebit de importantă 
care trebuie să fie urmărită cu cea 
mai mare răspundere de organele 
comerciale județene, astfel incit să 
se depoziteze cantități îndestulătoa
re care să asigure aprovizionarea 
populației pină la viitoarea recoltă.. 
De asemenea. Ministerul Comerțului 
Interior, unitățile din subordine vor 
trebui să-și sporească aportul la în
deplinirea producțiilor prevăzute în 
Programul de autoconducere și auto- 
aprovizionare a populației prin rea
lizarea unor cantități mai mari de 
preparate și semipreparate culinare, 
prin înființarea unor gospodării- 
anexă. O cerință ce-rși păstrează 
mereu actualitatea este aceea de a

întări ordinea și disciplina în toate 
unitățile, de a promova metode de 
comerț moderne, eficiente și, mai 
ales, de a manifesta respectul cu
venit față de cumpărător, o atitudi
ne corectă, plină de solicitudine.

îndeplinirea prevederilor din Pro
gramul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea impune mobiliza
rea mai intensă a colectivelor de 
oameni ai muncii din agricultură și 
industrie pentru sporirea producției 
și a calității acesteia, întărirea răs
punderii ministerelor, a consiliilor 
populare în asigurarea aprovizionă
rii populației, contribuind astfel la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor și orientări
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind creșterea nivelului de trai al 
întregului popor.

© Hanul dintre dealuri : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 
20,15, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
© Fiul stelelor : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13. GLORIA (47 46 75) — 9;
11; 13, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
ll; 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 : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30: 14: 16.30; 19. AURORA (35 04 66)
— 9: 11.30: 14: 16,30; 19, Ia grădină
— 19. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 
14; 16.30; 19
© Figurant» : STUDIO (59 53 15) —
10; 13; 16: 19 
© Agentul straniu : 
(80 49 85) — 15; 17; 19 
© Novăceștii — 9; 11; 
besc despre mine — 
DOINA (16 35 38)
© Transport secret : 
(15 61 54) — 8,45; 11;
17-45; 20
© Singuraticul ghinionist : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

• Dragonul alb : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19
• Misiune specială : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Intercepția : DACIA (50 35 94) — 9; 
II: 13; 15; 17: 19
• Frații Karamazov : COTROCENI
(49 48 48) — 15: 19
• Ultima înlilnire : 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 in inimă : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
• Călăuza, pană albă : PARC 
HOTEL (17 08 57) — 19

teatre

FERENTARI

13, Să-ți vor-
15; 17; 19 :

BUCUREȘTI
13,15; 15,30;

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 10 ; Bădăra
nii — 14,30 ; A douăsprezecea noapte 
— 19 ; (sala Amfiteatru) : Un ano
timp fără nume — 10 ; 18 ; (sala Ate
lier) : Ultimul set (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat Brăila) — 
11 ; 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi „De la Monte
verdi la Enescu"’. Interpretează ; Dan 
Grigore, Ion Ivan-Roncea, Olga 
Csorvasi, Mircea Călin. Dirijor: Mir
cea Cristescn. Dirijorul corului : Mi
hai Diaconescu —'11

• Opera Română (13 18 57) : Precau- 
țiunl inutile — 11 ; Traviata — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Lyslstrata — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posltet — 10.30 ;
Neinsemnații — 18 (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Cilnele grădinaru
lui — 10,30 : Dimineață pierdută — 18 
©Teatrul Mic (14 70 81) : Cameriste
le — 18,30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pen
tru ce-am murit — 11 ; Noapte bună, 
mamă — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) : , 
Cind comedia era rege — 10 ; Acești 
nebuni fățarnici — 18
® Teatrul „Nottara" (53 31 
Magheru) : Scapino — 10 ; 
de cactus — 18 ; (sala Studio): 
de curtea veche — 18,30 
© Teatrul ' '.............
Majestic) : 
gurii — 11 
Giulești) : 
11 : Visul unei nopți de iarna — 18 
© Teatrul satiric-muzical ,.~ 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Belmondo 
al II-lea — 19
© A.nsamblul artistic „Rapsodia Ro
mână- (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
11 ; Cîntă, ciocirlie — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10.30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 11 ; Tigri- 
șorul Petre — 11,30
© Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 10 ; 15,30 ; 19

(59 3! 03. sala 
: Floarea

Craii

sala 
can
ibala

f

Giulești (14 72 34, 
Iarna cind au murit 

; Regele Lear — 18 ;
Cocoșelal neascultător —

„C. Tăna-

lor supuse la uzură prin frecare, 
procedeu care permite atit econo
misirea de oteluri aliate, cit si pre
lungirea duratei de funcționare a 
pieselor, ceea ce determină o sensi
bilă diminuare, apreciată la cel pu
țin 30—50 la sută, a consumului de 
piese de schimb din categoria res
pectivă, Conjugată cu intensificarea 
acțiunii de recondiționare si refolo- 
sire a pieselor uzate, folosirea la 
capacitate a instalațiilor de nitrurare 
ionică existente (în prezent de nu
mai 15—25 la sută față de parame
trii nominali) sint considerate a fi 
două direcții foarte importante pen
tru reducerea consumului de fero
aliaje.

Sint Încă relativ puțin folosite sl 
piesele din bazalt turnat, sinterizat 
sau acoperite cu bazalt pulverizat, 
deși există o experiență bună cîsti- 
gată. care ar permite extinderea 
utilizării bazaltului la o gamă largă 
de utilaje, recipienti. băi galvanice, 
conducte, vane, platforme supuse 
coroziunii, cu efecte concretizate in 
economisirea mai multor mii de 
tone de otel pe an.

Problema reducerii greutății si di
mensiunii materialelor si produse
lor. a diminuării gabaritelor aces
tora nu se pune numai in sfera me
talului. ci practic în toate* ramurile 
si sectoarele economiei : prelucra
rea maselor plastică, a cauciucului, 
foliilor din polietilenă, hirtiilor si 
cartoanelor, cherestelelor si plăcilor 
de lemn, geamului si sticlei, fibre
lor si firelor, țesăturilor sl multe 
altele.

Multe soluții si idei s-au conturat 
în această direcție in perioada care 
a trecut de la inițierea acțiunii de 
perfecționare a organizării si mo
dernizare a proceselor de producție, 
dar, in actuala etapă, se pune cu 
stringentă problema generalizării 
in toate întreprinderile a soluțiilor 
tehnice si a tehnologiilor valoroase, 
care reprezintă in mod cert un bun 
ciștigat. o cale sigură, nu numai de 
promovare mal rapidă a progresu
lui tehnic, dar și de reducere a efor
turilor materiale si financiare ne
cesare pentru aceasta.

Pentru a materializa acest dezide
rat se impune 
bune si rapide 
tiei tehnice in 
ministerelor si 
miei, ca si organizarea realizării, pe 
bază de documentații de execuție 
unice si după caz chiar în mod 
centralizat, a dispozitivelor, mași
nilor sau instalațiilor necesare apli
cării soluțiilor preconizate. Aseme
nea măsuri se înscriu perfect- in 
orientările existente, in prevederile 
de plan care stabilesc dirijarea cu 
prioritate a fondurilor de investiții 
pentru realizarea dotărilor necesare 
înfăptuirii programelor de perfec
ționare a organizării si de moder
nizare a proceselor de producție, in 
condițiile reducerii la minimum a 
costului lucrărilor de acest fel.

Ne aflăm intr-o fază decisivă 
pentru pregătirea condițiilor ca — 
asa cum cere secretarul general al 
partidului — în anul viitor să se în
făptuiască o adevărată cotitură in 
ceea ce privește reducerea con
sumurilor materiale si energetico. 
Deosebit de important este acum 
să se înțeleagă clar că diminuarea 
consumurilor nu este o acțiune be
nevolă. ea reprezintă o obligație pro
fesională. o îndatorire patriotică a 
tuturor specialiștilor, a cadrelor de 
conducere, a tuturor oamenilor mun
cii. Dispunem de potențialul uman 
si tehnic necesar pentru a înfăptui 
cerințele obiective pe care economia 
națională le pune în fata noastră, 
a tuturor în acest domeniu.

asigurarea unei mai 
circulații a informa- 
cadrul centralelor, 

pe ansamblul econo-
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

beosebit de recunoscători pentru amabilul mesaj de felicitare pe care 
ați binevoit să ni-1 transmiteți cu ocazia Zilei naționale a Republicii San 
Marino, vă mulțumim și vă transmitem, la rindul nostru, călduroase urări 
de sănătate și fericire, de pace și prosperitate pentru poporul prieten al 
Republicii Socialiste România.

Manifestări dedicate Zilei Armatei

în aceste zile premergătoare săr
bătoririi Zilei Armatei, la 25 oc
tombrie, in unități și comanda
mente, la casele armatei, în insti
tuții militare de învățămînt au loc 
acțiuni politice-educative menite să 
prezinte semnificația acestei tradi
ționale sărbători, să contribuie la 
dezvoltarea conștiinței patriotice a 
ostașilor, la mobilizarea întregului 
personal în vederea îndeplinirii cu 
rezultate maxime a planului pre
gătirii de luptă și politice, a preve
derilor Directivei comandantului 
suprem.

Anul acesta, tradiționala sărbă
toare a armatei are loc sub semnul 
angajării depline a militarilor in 
transpunerea in viață a tezelor, 
ideilor și orientărilor din Expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 apri
lie pentru dobindirea celor mai bune 
rezultate în pregătirea pentru apă
rarea patriei, in munca pe șantie
rele economiei naționale. în toate 
domeniile vieții și activității ostă
șești.

„25 Octombrie — Ziua Armatei 
Republicii Socialiste România" este 
tema expunerii ce se prezintă în ca
drul adunărilor festive ce au Ioc 
în preajma acestui eveniment ani
versar. în cadrul expunerii se e- 
vocă lupta neîntreruptă a poporu
lui nostru pentru libertate, inde
pendență și progres social, pentru 
împlinirea năzuințelor tuturor ro

ÎN CAPITALĂ:

Un nou așezămînt de cultură
tn Capitală și-a 

deschis porțile o nouă 
bibliotecă ce poartă 
numele marelui nos
tru istoric și critic li
terar George Căli- 
nescu.

Spre această fru
moasă clădire, deo
sebit de primitoare, 
spațioasă, adaptată
profilului, situată pe 
bulevardul Banu
Manta nr. 31, iși în
dreaptă pașii cititorii 
de toate virstele, bi
blioteca „George Că- 
linescu" fiind cea mai 
mare bibliotecă a sec
torului 1 și printre 
cele mai mari din Ca
pitala.

La etaj, secția pen
tru copii, pe categorii 
de virstă. pune la dis
poziție cititorilor săi 
9 500 volume, 400 
discuri, diafilme și 
colecțiile publicațiilor 
„Luminița". „Cuteză
torii", „Scinteia tine
retului". Rafturile ce 
depozitează cărțile 
pentru preșcolari și 
școlari, însoțite de 
ilustrații din cele mai 
îndrăgite cărți pen
tru copii, completează, 
alături de ' discurile 
care mereu deapănă 
întîmplări și povestiri, 
atmosfera de feerie ce

îmbie, aici, copiii și 
maturii, in egală mă
sură. Atrage atenția 
de la început fondul 
de carte ce este re
prezentat în culori di
ferite, pe virste. Pre
școlarii pot împrumu
ta cărți cu poze, poe
zii, basme, povestiri; 
școlarii mici au de 
ales — ne arată bi
bliotecara Sanda $te- 
fănescu — între nu
meroasele volume de 
poezii, teatru,' basme, 
romane pentru copii, 
povestiri, cărți cu 
conținut istoric, cărți 
de știință, tehnică, 
muzică, sport ; pentru 
școlarii mari cărțile 
sînt clasificate pe 
grupe, ca la secția de 
adulți : științe sociale, 
istorie, tehnică, artă, 
sport și cele două 
grupe de literatură — 
romană și universală.

La . parter, secția 
pentru adulți a. biblio
tecii, cu un fond de 
carte de circa 30 000 
volume, cuprinde sec
ția de împrumut, sala 
de lectură și depozitul 
de carte.

In sala de îm
prumut, fondul de 
carte, ' împărțit pe 
grupe, oferă volume 
din științele sociale,

LUCIANO CARDELLI 
REVES SALVATORI

Căpitani Regenți 
ai Republicii San Marino

mânilor de a avea un stat unitar și 
independent, semnificația luptei 
pentru eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperia- 
listă organizată și condusă de Parti
dul Comunist Român, rolul armatei 
române in revoluția și construcția 
socialistă, remarcabilele realizări 
obținute de poporul nostru în anii 
socialismului. îndeosebi în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de cind in fruntea parti
dului și a țării se află oel 
mai iubit fiu al națiunii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Sub conducerea și îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.C. din unități și 
subunități întreprind vizite la mu
zee și locuri istorice, susțin recita
luri de versuri și concursuri „Cine 
știe răspunde", pe teme ale cunoaș
terii tradițiilor de luptă ale po
porului și oștirii.

De un deosebit interes se bucură, 
de asemenea, acțiunile politico-e
ducative organizate la cluburile de 
unități în vederea evocării luptelor 
purtate de armata română în timpul 
revoluției din August 1944. contri
buția adusă la eliberarea deplină a 
teritoriului patriei, oarticiparea 
oștirii române cu toate forțele sale 
Ia marile bătălii împotriva fascis
mului, la eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și Austriei, pină la înfrin- 
gereă definitivă a Germaniei na
ziste și încheierea celui de-al, doilea 
război mondial.

filozofie, ateism, ști
ințe economice, știin
ță, tehnică, artă și 
grupa in care sînt in
cluse studii de lingvis
tică română, folclor, 
critică și teorie lite
rară, literatura roma
nă și universală, isto
ria României, istoria 
universală, geografie 
etc.

Sala de lectură este 
dotată cu volume din 
grupa științelor socia
le. ce completează do
cumentele grupei din 
sala de împrumut, nu
meroase dicționare 
etc.

Deși biblioteca și-a 
deschis de puțir. . timp 
porțile și mai sint de 
pus la punct citeva 
instrumente de lucru 
— catalogul sistema
tic, îmbogățirea colec
țiilor de ziare și revis
te, precum și citeva lu
crări administrative — 
gazdele, tovarășa Z,oe 
Roșea, șefa sectorului, 
și colegele sale Cris
tiana Nițu și Irina 
Micii au reușit să cre
eze un climat plăcut 
și atrăgător pentru 
cititorii veniți să se 
bucure de încă un 
izvor de cultură, 
dăruit Capitalei.

Liliana IVAN

Județul Suceava a îndeplinit planul 
productiei-marfă industriale pe 10 luni

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale județului Suceava rapor
tează un remarcabil succes : îndepli
nirea. la 22 octombrie, a planului 
producției-marfă industriale pe zece 
luni din acest an.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Biroul Comitetului 
județean Suceava al P.C.R.. se arată 
că avansul creat va permite obți
nerea pină Ia finele perioadei a u- 
nui spor de producție in valoare de 
peste 600 milioane lei, concretizat în 
însemnate cantități de produse fizice 
livrate suplimentar economiei națio
nale. Rezultate bune s-au obținut și 
în activitatea de investiții, planul la 
acest indicator fiind depășit cu pes
te 100 milioane lei. De asemenea, a- 
cordindu-se o atenție deosebită exe

ȚÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘȚJ - 1988

O gamă larg diversificată 
de bunuri de consum

Mai intii, informăm pe cititorii noștri că, pentru a oferi, în continuare, 
posibilitatea cunoașterii nemijlocite a potențialului de producție și ex
port al economiei naționale românești, a celor mai noi realizări din dife
rite ramuri industriale, cea de-a XIV-a ediție a Tirgului international 
București se prelungește cu 3 zile, închiderea urmind să aibă loc marți, 25 octombrie, ora 18.

în acest interval accesul este permis numai specialiștilor și oameni
lor de afaceri.

Un foarte mare interes a stîr- 
nit la toate edițiile Tirgului inter
național București pavilionul in
dustriei ușoare, în cadrul căruia 
expun întreprinderile de comerț 
exterior „CONFEX", „ARPIMEX" 
și altele. Este știut că România 
are o îndelungată tradițțe in in
dustria confecțiilor, întreprinde
rile specializate din cadrul celor 
trei centrale de profil din 
București. Sibiu și Bacău expor- 
tind o gamă variată de confecții 
pentru adulți și copii, in pgste 50 
de țări de pe toate continentele. 
Și in aceăt an, standul „CONFEX" 
s-a bucurat de o atenție deosebită 
din partea vizitatorilor. Sint ex
puse aici peste 600 de produse care 
acoperă toată gama de confecții 
pentru timpul liber, de ocazie, pre
cum și confecții-sport. De un real 
interes din partea firmelor străine 
s-au bucurat la actuala ediție a

OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
MOHAMED TALLA, directorul 

pavilionului Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei : „Participăm 
pentru a șasea oară la Tirgul in
ternațional București. Pentru noi' 
această manifestare comercială in
ternațională constituie un prilej 
foarte bun de a cunoaște marile 
realizări ale industriei românești. 
I<a actuala ediție, în cadrul pavi
lionului special amenajat, noi ex
punem produse ale industriei 
ușoare. încălțăminte, confecții, 
produse de artizanat tradiționale. 
Am vizitat toate pavilioanele unde 
sint expuse produsele industriei 
românești. în mod deosebit mi-a 
atras atenția pavilionul central, 
unde sint concentrate ramurile de 
virf ale industriei, și pot afirma că 
am reținut, în domeniul electroni
cii și construcției de mașini-unelte 
cu comandă numerică, unele re
alizări notabile. De asemenea, 
mi-au plăcut confecțiile, mobila și 
produsele de larg consum. Româ
nia este mereu aproape de poporul 
palestinian. Participarea noastră 

cutării la termen și de calitate a co
menzilor pentru piața externă s-a asi
gurat depășirea planului producției 
ia export. Prin diminuarea consumu
rilor normate. în această perioadă 
s-au economisit importante cantități 
de metal, combustibili convenționali 
și energie electrică, de alte materii 
prime și materiale.

Oamenii muncii suceveni, se sub
liniază in telegramă, angajați cu pa
siune și dăruire pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor ce le revin 
din hotăririle Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, nu vor precupeți nici un 
efort pentru obținerea unor rezul
tate cit mai bune în înfăptuirea pla
nului de dezvoltare economico-socia- 
lă pe acest an, în perfecționarea în
tregii activități în profil teritorial, 
pentru a-și spori contribuția la ridi
carea României pe noi trepte de 
progres și civilizație.

T.I.B. produsele executate de în
treprinderile de confecții din 
București. Focșani. Satu Mare. 
Craiova, Oradea ș.a. Ca o noutate, 
la actuala ediție cele mai repre
zentative întreprinderi de profil 
și-au expus produsele sub marca 
fabricii, înscriindu-se astfel pe li
nia indicațiilor formulate de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Așa cum ne-a precizat directorul 
standului. Nicolae Anghelescu. din 
cadrul întreprinderii de comerț 
exterior „CONFEX". față de anul 
trecut, un număr sporit de parte
neri străini s-au arătat interesați 
de produsele expuse, solicitind în
cheierea de contracte. De altfel, 
trebuie spus că pină in prezent 
s-au perfectat numeroase contrac
te cu 25 de firme din 12 țări. O 
caracteristică generală a confecți

la Tirgul internațional București 
’88 reprezintă un bun prilej de în
tărire a relațiilor noastre".

WILLY MAI, director în cadrul 
firmei „Weiss-Tehnik", Austria : 
„Firma pe care o reprezint pro
duce o paletă foarte variată de 
produse și practic ar fi imposibil 
sâ le expunem pe toate. Domeniul 
nostru de activitate cuprinde in
stalații de climatizare pentru in
dustriile de virf. instalații de si
mulare și testare a unor produse 
înainte de exploatare. Participăm 
incă de la inființare la T.I.B., iar 
participarea noastră vizează men
ținerea și întărirea legăturilor de 
cooperare cu diverse întreprinderi 
din România. Produsele pe care noi 
le executăm au un înalt nivel 
tehnic și sînt necesare oricărei in
dustrii de virf pentru testarea și 
îmbunătățirea calității. Actuala 
ediție a tirgului a constituit un 
bun prilej pentru cunoașterea și 
mai apropiată a realizărilor româ
nești, care, trebuie spus, sînt de la 
un an la altul tot mai diverse".

TELEGRAME
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a pri
mit o telegramă de mulțumire din 
partea tovarășului Li Gin Mo. pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, pentru felicitările 
adresate cu prilejul Zilei naționale a 
acestei țări. în telegramă se expri
mă urări de succese tot mai mari în 
activitatea de transpunere în viață a 
hotărîrilor celui de-al XÎII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

★

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului-mi- 
nistru al Republicii Islamice Iran, 
Mir Hussein Moussavi. prin care se 
transmit mulțumiri pentru felicitări
le adresate cu ocazia reînvestirii salș 
in funcția de prim-ministru.

ilor expuse o constituie linia mo
dernă și paleta coloristică largă, în 
conformitate cu tendințele modei. 
Totodată, mai trebuie amintit fap
tul că toate produsele sint realizate 
pe baza unor tehnologii moderne 
și valorifică superior materiile 
prime.

în același pavilion expun și în
treprinderile specializate din ca
drul Centralei industriei pielăriei, 
cauciucului și încălțămintei. Sînt 
prezentate aici 2 000 de articole, 
între care 1 600 de modele de în
călțăminte. 130 de confecții din 
piele și blană. 100 modele de mă
nuși. alte bunuri de marochinărie 
și larg consum. „De la deschide
rea actualei ediții a T.I.B. și pină 
în prezent am purtat tratative cu 
numeroși parteneri străini, care 
s-au arătat foarte mulțumiți de 
modelele și calitatea produselor 
noastre — ne-a spus directorul 
standului. Emil Negoiță. consilier 
în cadrul întreprinderii de comerț 
exterior „ARPIMEX". Noutățile 
prezentate în acest an sînt combi
națiile de piele naturală și sinte
tică, confecțiile din piele. încălță
mintea tip sport și produsele de 
marochinărie".

MANFRED PLATH, director, 
reprezentantul concernului MAN, 
R.F.G. : „Firma MAN prezintă la 
T.I.B. ’88 un program complet de 
fabricație, mașini și instalații, 
camioane, autobuze. O secție spe
cială se ocupă cu exportul de 
produse metalurgice și instalații. 
O mare parte din exportul țării 
noastre către România se realizea
ză prin intermediul firmei MAN. 
Totodată, avem contracte de li
cență pentru fabricarea autoca
mioanelor „Roman-Diesel". De ase
menea. avem o firmă mixtă 
româno-germană RENK Reșița, 
între noi și întreprinderile de co
merț exterior din România există 
bune relații comerciale și de co
operare. Am vizitat pavilionul cen
tral. în mod deosebit mi-au atras 
atenția mașinile-unelte. Din 1985. 
am venit de mai multe ori la 
București. Vom participa și la 
ediția din anul următor a tirgu
lui".

Gheorqhe IONIȚĂ

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAMBIA

Tovarășului KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, 

Președintele Republicii Zambia
LUSAKA

Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independentei de 
stat a Republicii Zambia imi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări.

Sint convins că raporturile de prietenie și cooperare statornicite între 
partideie și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele 
celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Doresc să vă exprim cele mai bune urări de sănătate și fericire dum
neavoastră personal, de prosperitate și progres poporului zambian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Străbătută de apele fluviului 
Zambezi — de la care iși trage 
numele — Zambia dispune de un 
admirabil cadru natural și de 
imense bogății ale subsolului, in 
fruntea cărora se situează cuprul. 
Principalele rezerve de „metal 
roșu" sint concentrate în faimoasa 
„centură de cupru", din vecinăta
tea graniței cu Zairul, unde se află 
circa un miliard de tone de mine
reu, adică un sfert din rezervele 
mondiale. Așa cum s-a întimplat 
și in alte țări ale continentului 
african, aceste bogății au fost 
exploatate insă vreme îndelungată 
de colonialiști, redevenind un bun 
al poporului zambian abia după 
proclamarea independenței, la 24 
octombrie 1964. Statul și-a instituit 
controlul asupra tuturor resurselor 
naturale. S-a declanșat o vastă 
acțiune pentru valorificarea cupru
lui in interesul propriului popor. 
In prezent, industria extractivă 
și de prelucrare a acestui metal 
este una dintre realizările cu care 
tinărul stat se poate minări pe 
drept cuvint ; in minele cuprifere 
și combinatele metalurgice lucrează 
pește 250 000 de muncitori, care 
asigură 90 la sută din totalul veni
turilor realizate prin export.

Anii care au urmat proclamării 
independenței au fost o perioadă de 
transformări înnoitoare nu numai 
in domeniul industriei extractive. 
S-au înălțat uzine și fabrici, ba
raje și hidrocentrale, s-a trecut la 
valorificarea judicioasă a pămintu-

Literatură și conștiință
(Urmare din pag. I) 

emoțional, prin artă, datele fenome
nologice.

Fiecare scriitor este o personalitate 
unică, iar diversitatea de stiluri ca
racterizează literatura română a ulti
milor ani. Caracterul operelor artei 
literare are drept axă cardinală ade
vărul. al evenimentelor și al istoriei. 
Marii scriitori au fost întotdeauna 
revoluționari, evitind formulele con
formismului sterp. Inimă din inima 
neamului său, scriitorul trebuie să fie 
totdeauna, o prezență vie. stimula
toare a dialogului, cu cititorul și cu 
valorile spirituale ale timpului său.

Scriitorul, prin mesajul său spiri
tual. vrea să-i atragă pe toți oamenii 
lingă sine, lingă neliniștea și speranța 
sa. lingă meditația sa constatatoare

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 23 octombrie fora 20) — 
20 octombrie (ora 20). tn țară : vre
mea va deveni in general instabilă șl 
se va răci treptat. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros, îndeosebi in nor
dul. centrul și estul țării. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de ploaie, 
care vor avea și caracter de aversă, 
in regiunile nordice, centrale și estice 
și izolat in restul teritoriului. Spre 
sfirșltul intervalului. pe alocuri, in 
nordul șl centrul țării șl izolat in zo
nele subcarpatice, ploile se vor trans
forma în lapoviță. sau ninsoare. In 

lui. Zambia dispune de un însem
nat potențial agricol, reprezentat 
de nouă milioane de hectare de 
teren arabil, din care sînt cultivate 
maț puțin de un sfert, tn scopul 
obținerii unei producții agricole 
care să acopere cerințele de con
sum intern și să asigure, totodată, 
materii prime pentru unele sectoa
re ale industriei, în 1980 a fost lan
sată „revoluția verde". Guvernul a 
sporit considerabil investițiile des
tinate agriculturii. Drept rezultat, 
în numeroase zone agricole produc
ția s-a dublat.

Prieten apropiat al popoarelor 
africane și, în general, al noilor 
state care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu interes și 
simpatie progresele obținute de 
poporul zambian in consolidarea 
independenței și înflorirea țării 
sale. Intre Republica Soctalistă 
România și Republica Zambia s-au 
statornicit relații de prietenie șl 
colaborare, care cunosc o continuă 
dezvoltare. O contribuție impor
tantă la imprimarea unei asemenea 
evoluții au avut intilnirile frecven
te de la București și Lusaka dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda. 
care, prin acordurile și înțelegerile 
convenite, au deschis ample per
spective conlucrării româno-zam- 
biene, în interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

a realității și adevărului vieții. Oa
menii iși recunosc condiția șl dem
nitatea. cunoscînd adevărul artei.

Meditind asupra lumii și istoriei 
umanității, nuanțind jocul de umbre 
și lumini, oglinzi adinei ale evocări
lor de artă, scriitorul prezentului ro
mânesc freamătă de voința de a des
coperi și releva și altora marile ade
văruri și realități, de a transmite 

■energia sa spirituală, dinamismul 
creator. încrederea în viitor. Prin vi
brațiile intense, exprimind adevăru
rile de netăgăduit ale unei realități 
revelatoare, scriitorul prezentului ro
mânesc, creator stăpin pe 'modalită
țile^ de expresie ale artei sale, poate 
înriuri, prin opera sa, drumul celor 
multi spre culmile unei orînduiri 
structural umaniste așa cum se defi
nește societatea noastră socialistă.

zona de munte, In ultimele zile, pre
cipitațiile vor fi, mai ales, sub formă 
de lapovlță șl ninsoare. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări predominînd din sectorul nor
dic, mai ales în ultima zi, în regiunile 
estice. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 șl 8 grade, mai 
ridicate In sud-vest tn prima zi, apoi 
se vor situa, in general între minus 
5 și 5 grade, iar maximele între 10 șl 
18 grade, la începutul intervalului, 
apoi, in general, între 6 șl 15 grade. 
Condiții de brumă și Izolat îngheț la 
sol, la începutul intervalului. In Bucu
rești : vremea va deveni treptat insta
bilă și se va răci ușor, spre sfîrșltul 
intervalului. Cerul va fi temporar 
noros și trecător va ploua. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 2 
și 6 grade, iar maximele intre 12 și 
15 grade.

t V
11.30 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Kîș“ și 
„Două ghiozdane". Producție a 
studiourilor sovietice. Premieră 
TV. Episodul 3

12.30 Viața satului (color)
13.00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Cîntarea României (color) Ș O- 

magiul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Constanța

Rugbiștii noștri susțin azi 
un nou meci în campionatul 

european

Campionatul european de rugbi se 
reia astăzi cu meciul România — 
U.R.S.S., ce se va desfășura la 
Alma Ata. De fapt este vorba de 
partida retur dintre cele două re
prezentative, partida-tur. disputată 
la Iași, revenind rugbiștilor noștri. 
Meciul de azi dintre rugblștti 
români și sovietici va fi arbitrat 
de francezul A. Neyrat. De subliniat 
că. la ora aceasta. în clasamentul 
campionatului european de rugbi 
conduc cu același număr de puncte 
(10 din cite 3 victorii și o infringe
rs) reprezentativele Franței, U.R.S.S. 
și României.

TENIS DE MASĂ. Proba mascu
lină pe echipe din cadrul Campiona
telor internaționale de tenis de masă 
ale României, ce se desfășoară la 
Cluj-Napoca, a fost ciștigată de se
lecționata R.P. Chineze, care a în
trecut in finală cu 3—1 formația 
României

în finala probei feminine, repre
zentativa R.P. Chineze a dispus cu 
3—1 de echipa Cehoslovaciei.

Concursul continuă cu probele in
dividuale.

ȘAH 9 în penultima rundă, a X-a. 
a turneului de șah „Memorialul 
Victor Ciociltea", ce se desfășoară in 
sala clubului I.T.B. (str. Lipscani 21), 
au fost consemnate următoarele re
zultate : Sima — Vlad remiză ; Ni- 
colau — Coman 1—0 ; Isac — Po
pescu remiză ; Bănică — Alexan- 
drescu 1—0 ; Bogza — Țacu 1—0. In 
clasament conduc Decebal Vlad și 
Ovidiu Nicolau cu cite 7 puncte, 
urmați de Romeo Milu și Șt. Monea

20,20 Film artistic (color). „Tecumseh". 
Producție a studiourilor din R.D. 
Germană. Premieră TV.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 24 OCTOMBRIE 1988
20,00 Telejurnal
20,20 „Sub semnul prieteniei, colaboră

rii și păcii". Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu? în Re
publica Populară Chineză.

20.45 Cintece patriotice, revoluționare
20.55 Lumea contemporană și confrun

tările de idei. Socialismul — vii
torul omenirii

21,15 Tezaur folcloric
21,40 Patriotismul — adevărul de fie

care zi-al faptei și conștiinței 
noastre. Reportaj

21.55 Telejurnal

(cite 6,5 p) etc. * După 14 runde, 
în superturneul pentru Cupa 
mondială la șah, de la Reyk
javik, conduce marele maestru 
sovietic Alpksandr Beliavski cu■ 
9 puncte, urmat de campionul 
mondial Gări Kasparov cu 8.5 punc
te. în runda a 14-a. Beliavski a ciș- 
tigat la Tal, Kasparov l-a învins pe 
Timman, iar partidele Iusupov — 
Ribli, Spasski — Korcinoi, Elvest — 
Hjartarson și Nikolici — Portisch 
s-au încheiat remiză.

FOTBAL • în campionatul U.R.S.S., 
echipa Dinamo Minsk, adversara for
mației Victoria București in „Cupa 
U.E.F.A.", a pierdut cu scorul de 1—2 
meciul disputat la Moscova cu 
echipa locală Dinamo. 9 în etapa de 
ieri a campionatului scoțian de 
fotbal, echipa Dundee United, ad
versara dinamoviștilor bucureșteni 
în „Cupa cupelor", a fost învinsă pe 
teren propriu, cu 1—0, de formația 
St. Mirren. Alte rezultate : Hearts 
— Celtic 0—2 ; Mothrewell — Hiber
nians 1—1. 9 Rezultate din campio
natul englez : Arsenal — Queens 
Park Rangers 2—1 ; Aston Villa — 
Everton 2—0 ; Derby County — 
Charlton 0—0 ; Liverpool — Coventry 
0—0 ; Norwich — Tottenham 3—1 ; 
Wimbledon — Manchester United 
1—1.

BASCHET. Rezultate înregistrate 
în turul preliminar al „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet femi
nin : Caixa Tarragona (Spania) — 
DBB Viena 73—53 (39—28), Sampo 
Lahti — Dinamo Novosibirsk 61—113 
(28—70); Elitzur Tel Aviv — Je- 
dinstvo Aida (Iugoslavia) 59—74 
(22—37). Levski Spartak Sofia — 

„17 Nendori" Tirana 112—70 (51—26) ; 
Agon Dusseldorf — Den Helder 
(Olanda) 72—70 (32—30).

Un caz rar, dacă nu unic, în ana
lele stațiunilor balneoclimaterice 
din țara noastră, și nu numai : 
timp de patru decenii, bucureștean- 
ca Livia Terente a semnat „condi
ca de prezență" in fiecare an, pen
tru îngrijirea sănătății, intr-una și 
aceeași stațiune : Buziaș. Mai în- 
tîi, ca tînără juristă, iar acum ca 
pensionară, dar de fiecare dată „cu 
aceeași incredere — după cum 
mărturisește — în miraculoasele 
efecte terapeutice ale izvoarelor 
minerale, ale tratamentului, bio- 
climatului și oazei de liniște recon
fortantă ale Buziașului".

— Și nu e singura — ne spune 
directorul stațiunii, Nicolae Izgă- 
rean — in arhivele noastre și in 
fișele cabinetelor medicale de la 
toate bazela de tratament de care 
dispunem figurind in evidențe oa
meni de cele mai diferite categorii 
socioprofesionale și din toate zo
nele țării care vin la noi. in fie
care an. de peste douâ-trei decenii. 
Ba, mai mult, unii dintre ei ne 
scriu cu mult timp inainte și ne 
solicită să le „rezervăm" aceeași 
cameră, să beneficieze de același 
personal medical și să aibă chiar 
aceleași locuri la cantină. Nici nu 
vă inchipuiți cit ne bucură această 
statornică opțiune pentru stațiunea 
noastră, mai ales in cazul celor 
care vin din județe unde ființează 
stațiuni mult mai mari ca Buziașul. 
Oricum — și statisticile noastre se 
constituie in tot atitea dovezi — 
mulți, foarte multi dintre cei care 
au venit prima dată la Buziaș re
vin și în anii următori pentru con
tinuarea curei balneare, iar noi ne 
străduim să le asigurăm toate con
dițiile atit pentru îngrijirea sănă
tății, cit și pentru odihnă și petre
cerea timpului liber într-un mod 
cît mai plăcut și util. Condiții care 
s-au îmbunătățit de la un an la 
altul, mai ales în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, cînd am trecut, trentat, 
la modernizarea tuturor celor 20 de 
case de odihnă, cind s-au construit 
marile comnlexe turistice cu baze 
pronrii de tratament „Parc" și „Ti
miș". cînd s-au captat noi Izvoare 
de ane minerale centru cura inter
nă și externă, cind au avut și au 
loc dotări social-edilitare. cultural- 
a-t’st're și de agrement De măsura 
cerințelor tuturor celor care, din 
tară și de peste hotare, apelează la 
serviciile noastre.

Situată in Cimpia Banatului, pe 
terasa superioară a riului Timiș, la 
poalele dealului Silagiu, benefici
ind de o climă de tranziție, de la 
cea continentală la cea mediterane
ană. fără diferente bruște de la 
un anotimp la altul, cu primăveri 
timpurii și toamne lungi, care in
cintă inima și desfată privirea cu 
simfonia de culori a copacilor se
culari din parcul natural întins pe 

mai bine de 50 de hectare, stațiu
nea Buziaș este bucuroasă de oas
peți în tot timpul anului. Deși iz
voarele sale tămăduitoare au fost 
cunoscute și folosite de pe vremea 
daco-romanilor, deși se împlinesc 
170 de ani de la declararea sa ca 
stațiune balneară, abia în ultimele 
două decenii Buziaș a cunoscut cea 
mai puternică și benefică dezvol
tare, devenind acum o adevărată 
„uzină de sănătate". Bazele sale de 
tratament sînt înzestrate cu insta
lații și aparatură modernă. Despre 
virtuțile terapeutice, mai ales in

BUZÎAȘ;

O stațiune 
primitoare 
în tot timpul 

anului
bolile cardiovasculare, care contu
rează, in fapt, profilul principal al 
Buziașului, ne-a vorbit unul din 
specialiștii stațiunii, dr. Virgil 
Bardan, medic primar, doctor in 
științe medicale :

— Factorii naturali de cură, in 
special apele carbogazoase și mo
fetele, ambele puternic concentrate 
in bioxid de carbon, la care se a- 
daugă microclimatul de cruțare, 
gradul de ionizare negativă și al
tele recomandă stațiunea noastră 
unei largi categorii de pacienți 
cardiovasculari indiferent de a- 
notimp. Se cuvin insă citeva pre
cizări. în primul rind, in stațiunea 
Buziaș se tratează boli cardiovas
culare cronice, stabilizate. Rezultă 
că nu orice boală de inimă sau, 
mai bine zis, nu orice fază a aces
teia se pretează la o cură balneo- 
fizicală la Buziaș. De aici, nece
sitatea ca pacienții să consulte în 
prealabil medicul specialist, care 
va opina dacă o astfel de cură este 
sau nu indicată. în al doilea rind, 
tratamentul balneofizical e un tra
tament de completare, și nu unul 

de competiție. înțelegem prin 
aceasta că un cardiac va fi tratat, 
in primul rînd. prin măsuri igieno- 
dietetice, medicamentoase etc., și 
numai apoi prin cură balneofizi- 
cală. în al treilea rînd. tratamentul 
efectuat in stațiune e un tratament 
complex, variat și strict individua
lizat. Aici se folosesc, pe lingă 
factorii naturali de cură, proceduri 
de electroterapie, masaj. împache- , 
țări cu parafină etc. și, mai ales, 
kinetoterapia, adică terapia prin 
mișcare, extrem de utilă unei largi 
categorii de pacienți. în fine, dar

nu în ultimul rînd. programele de 
agrement — plimbări, vizionări de 
spectacole, excursii in locuri pi
torești și altele — sint deosebit de 
utile pentru reconfortarea psihică. 
Observațiile noastre de-a lungul 
anilor ne permit să afirmăm că 
efectele binefăcătoare ale unei 
cure balneofizicale au loc mai ales 
în perioada post-cură și se men
țin, in medie, intre 4 și 8 luni — de 
unde necesitatea repetării curei 
balneare. Este bine de reținut fap
tul că bolile cardiace și vasculare 
care beneficiază de cura balneofi- 
zicală in stațiunea Buziaș sint, in 
linii mari, următoarele : cardiopa
tia ischemică fără crize anginoase 
frecvente și fără alte complicații 
ca insuficiența cardiacă manifestă ; 
infarctul miocardic in stadiul III 
după șase luni de la debut și. la 
fel, necomplicat ; cardiopatiile val- 
vulare — boli ale valvelor inimii 
de cauză reumatismală — cronice, 
neevolutive și compensate ; boli 
cronice ala arterelor periferice (ar
terite) in stadiul I și II ; hiperten
siunea arterială cu creșteri ușoare. 

medii sau moderate ale valorilor 
tensionale ; sechelarii după acci
dentele vasculo-cerebrale. după 
șase luni de la debut ; sechelarii 
după flebite ale membrelor infe
rioare sau cu varioe fără insufi
ciență venoasă pronunțată. De ase
menea, este bine de știut că la Bu
ziaș sint create condiții optime 
pentru rezolvarea cazurilor de ur
gență și că avem un punct de te
rapie intensivă cu dotarea nece
sară. și personal de specialitate.

Atît personalul medical, cit și 
cel care asigură multitudinea de 

servicii — de la cazare și masă 
pină la organizarea programelor de 
excursii și agrement — se caracte
rizează prin receptivitate și solici
tudine față de toți cei care vin în 
stațiune. După cum. există o per
manentă preocupare a primăriei 
orașului Buziaș pentru bunul mers 
al stațiunii, cu care face „corp co
mun". Nici nu știi unde sfxrșește 
orașul și unde începe stațiunea. 
Orașul insuși arată ca o frumoasă 
și bine gospodărită stațiune, in 
care s-au construit, in ultimii ani. 
noi ansambluri de locuințe, edi
ficii de cultură și invățămint, uni
tăți comerciale și prestatoare de 
servicii pentru localnici și oaspeții 
lor. Și pentru unii, și pentru alții 
s-a amenajat aici un original „Pal
mar" — o mare seră cu palmieri 
și plante, exotice, iar în această 
toamnă s-a inaugurat o modernă 
și multifuncțională sală a spor
turilor, aptă și pentru organizarea 
de competiții internaționale. A- 
proape că nu e zi în care primarul 
orașului, tovarășa Maria Doran, să 

nu discute cu directorul Nicolae Iz- 
gărean și cu ceilalți factori inves
tiți cu atribuții și răspunderi pre
cise, despre mersul stațiunii, în- 
cepind de la aprovizionarea și au- 
toaprovizionarea acesteia (care 
dispune de o gospodărie-anexă pu
ternică) pină la necesitatea unor 
dotări curente și in perspectivă. 
De la aceste întîlniri operative de 
lucru nu lipsește niciodată Maria 
Cristescu, inimoasa directoare a 
Centrului de cultură și creație 
„Cintarea României", care dispune 
de un edificiu modern șl funcțio
nal, dar mai ales de un număr 
impresionant de artiști amatori, 
pasionați și entuziaști, constituiți 
în formații încununate, la nivel 
național, cu laurii binemeritați ai 
strădaniei și talentului lor. cu toții 
oameni ai muncii in unitățile eco
nomice și instituțiile din oraș. Au 
devenit cunoscute nu numai in 
țară, ci și peste hotare ansamblul 
de cintece Si dansuri populare „lz- 
vorașul", teatrul popular cu sta
giune permanentă și cu o secție de 
păpuși vestită incă din secolul tre
cut, corul și grupul folcloric, fan
farele și formația de muzică ușoa
ră „Șah-Mat", cenaclurile literare 
și de pictură. Pentru oaspeții sta
țiunii se organizează seri de mu
zică bănățeană, un loc important 
ocupîndu-1 cintecele și jocurile 
din zona Buziașului. în cadrul 
muzeului de artă populară s-a în
ființat un cerc de creație „Miini 
indeminatice". Ca să nu mai vor
bim de faptul că un punct de mare 
atracție pentru oaspeții orașului- 
stațiune Buziaș ii constituie și 
colecția de artă populară a Iulianei 
Folea Troceanu, care reunește o 
mulțime de piese lucrate de ea în
săși, ca și pe cele âdunâte din a- 
ceastă originală zonă etnografică, 
unele dintre ele cusute cu fir de 
aur și argint, unicate, de o deose
bită valoare artistică.

în fața unei machete meșterite 
cu iscusință și migală, ne-au fost 
prezentate cu însuflețire coordona
tele dezvoltării Buziașului in anii 
ce vin. Se vor construi noi ansam
bluri de locuințe și unități de ca
zare și tratament, se vor da în fo
losință noi dotări social-edilitare și 
turistice, astfel incit fiecare sejur 
in orașul-stațiune Buziaș să devi
nă, pentru oricine, de neuitat, pen
tru a reveni cu drag, si altă dată. 
Așa cum o fac de ani și ani de zile 
mulți dintre cei care optează pen
tru această stațiune, far cuvintele 
unuia dintre ei ni se par cît se 
poate de sugestive : „Inima cu greu 
poate fi transplantată, dar se tra
tează cu ușurință la Buziaș".

Petre POPA 
Cezar IOANA



ROMÂNIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
PROMOVEAZĂ LARG DIALOGUL INTERNATIONAL, 

MILITEAZĂ PENTRO O LOME A PAGII $1 PROGREW

Pentru reducerea tensiunii in Peninsula Coreeană, 
pentru pace in Asia și in întreaga lume

RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

PHENIAN 22 (Agerpres). — în ca
drul conferinței internaționale pen
tru denuclearizarea Peninsulei Co
reene, pentru pace și securitate in 
regiunea Asiei și Pacificului, dele
gația română a pus in evidență ne
cesitatea intensificării eforturilor in 
direcția reducerii tensiunii in 
Peninsula Coreeană\și realizării re- 
unificării pașnice și independente a 
tării, a afirmării politicii de destin
dere. pace și colaborare in zona 
Asiei și in întreaga lume.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea lucrărilor conferinței re
levă imperativul încetării cursei 
înarmărilor, al eliminării surse
lor de încordare și conflict, la

scară regională și globală. în docu
ment se adresează un apel la spri
jinirea eforturilor de creare în Asia 
de Sud-Est și în regiunea Oceanului 
Indian a. unei zone a păcii,, neutrali
tății și cooperării.

Intr-o rezoluție se subliniază im
portanta înlocuirii acordului de ar
mistițiu din Coreea cu un tratat de 
pace., încheierii unui p^ct de peagre- 
siune intre R.P.D. Coreeană și Co
reea de Sud. reducerii forțelor ar
mate de ambele părți, retragerii tru
pelor arhericane și eliminării arme
lor nucleare din Coreea de Sud. 
transformării peninsulei intr-o zonă 
a păcii, liberă de. arme nucleare.

Tratate de colaborare 
între R. P. Chineză 

și R. P. Angola
BEIJING 22 (Agerpres). — R.P. 

Chineză și R.P. Angola au semnat 
tratate de colaborare în domeniile 
politic, economic și tehnico-științific, 
în prezența președintelui R.P. Chine
ze, Yang Shangkun, și a președinte
lui R.P. Angola, Jose Eduardo dos 
Santos — informează agenția China 
Nouă. A fost semnat, de asemenea, 
un acord de cooperare între Partidul 
Comunist Chinez și M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola, privind 
întărirea relațiilor prietenești dintre 
cele două partide, pe baza principi
ilor independenței, deplinei egalități, 
al respectului reciproc și neamestec 
cului în treburile interne.

Vizitele oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. Co
reeană, momente de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea cola
borării multilaterale româno-chineze și româno-coreene, sînt amplu re
flectate de presa de peste hotare.

Ziare și agenții de presă, posturi de radio și televiziune pun în 
evidență însemnătatea înțelegerilor convenite pentru a se conferi dimen

siuni și mai largi raporturilor României cu țările vizitate, a pozițiilor 
exprimate față de marile probleme ale omenirii contemporane, subliniind 
că prin rezultatele lor dialogurile la nivel înalt româno-chinez și romăno- 
coreean înscriu noi și valoroase contribuții pe plan bilateral, ca și în 
viața internațională, în folosul reciproc, al cauzei generale a socialismului 
șf păcii.

Angajare activă a femeilor în lupta 
pentru dezarmare

Contribuții importante la dezvoltarea conlucrării 
multilaterale prietenești româno-chineze 

și româno-coreene
Presa din R.P.D. Coreeană a o- 

glindit pe larg Întreaga desfășu
rare a vizitei inalților oaspeți din 
România, subliniindu-i importanța 
deosebită și multiplele semnificații.

Organul C.C. al P.M.C.. „NODON 
SINMUN" a prezentat pe prima 
pagină ceremonia conferirii înalte
lor titluri științifice — de „Doctor 
Honoris Causa“ in științe economi
ce tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
de „Doctor Honoris Causa“ în ști
ințe chimice tovarășei Elena 
Ceaușescu — ilustrare a inaltei a- 
precieri a poporului coreean și a 
oamenilor de știință din R.P.D. Co
reeană pentru meritele strălucite 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și ale tovarășei Elena. Ceaușescu în 
activitatea laborioasă pusă in sluj
ba construcției socialiste in Româ
nia. pentru contribuția deosebită la 
dezvoltarea științei, pentru ridica
rea pe trepte mai înalte a relațiilor 
româno-coreene.

Două fotografii reprezentative, 
înfățișind momente ale ceremoniei, 
au fost publicate in pagina intii a 
ziarului.

Cotidianele au subliniat at
mosfera caldă de stimă și respect 
în care s-a desfășurat această a- 
leasă manifestare de prietenie.

In pagina intii a ziarelor se rela
tează. de asemenea, despre convor
birile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen.

„Nodon Sinmun", ca și alte ziare, 
a publicat noi reportaje pre- 
zentind aspecte ale dezvoltării mul
tilaterale a României socialiste, în
deosebi in epoca de profunde trans
formări revoluționare inaugurată 
de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Româh.

Sub titlul.„Acolo unde idealurile 
se transformă in realitate", „No
don Sinmun" a prezentat pe larg 
istoria construirii Canalului Dunăre 
— Marea Neagră, relevindu-i în
semnătatea deosebită pentru econo
mia țării noastre.

Ample relatări despre vizită a 
transmis și agenția A.C.T.C. După 
ce s-a referit la . încheierea con
vorbirilor oficiale cu tovarășul 
Kim Ir Sen, la rezultatele vizitei și 

■ la faptul că cei doi conducători de 
partid și de stat și-au exprimat de
plina satisfacție față de noul dia
log la nivel inalt româno-coreean, 
agenția a subliniat că înțelegerile 
convenite vor da un nou impuls 
colaborării dintre Partidul Comu
nist. Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre Republica Socia
listă România și R.P.D. Coreeană.

Agenția scoate in evidență decla
rația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la faptul că relațiile ro
mâno-coreene sînt un exemplu de 
relații intre țări socialiste indepen
dente și suverane, care conlucrează 
și se intrajutorează într-un spirit 
tovărășesc, revoluționar. pentru 
victoria construcției socialiste în ță
rile lor, pentru progresul și bună
starea materială și spirituală a 
propriilor popoare, pentru pace și 
colaborare in întreaga lume.

De asemenea, este reflectată po
ziția României de solidaritate și 
sprijin hotârit față de lupta dreap
tă a poporului coreean prieten 
pentru reunificarea pașnică și in
dependentă a patriei sale, fără a- 
mestec din afară.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE coreene au prezen
tat reportaje ilustrind toate momen
tele vizitei, în comentarii sublini- 
indu-se perspectivele pe care le 
deschide noul dialog la nivel inalt 
dezvoltării pe mai departe a cola
borării româno-coreene.

Atît presa scrisă, cit și radiote- 
leviziunea au redat .atmosfera de 
autentică sărbătoare a prieteniei și 
solidarității revoluționare in care 
s-a desfășurat vizita inalților soli 
ai poporului român, manifestările 
de caldă prietenie cu care aceștia 
au fost înconjurați de către cetă
țenii Phenianului. de întregul 
popor al R.P.D. Coreene.

Ziarul sovietic „PRAVDA". rela- 
tind despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in 
R.P.D. Coreeană, a evidențiat pozi
țiile exprimate în toasturile celor 
doi conducători de partid și de stat 
față de problemele majore ce con
fruntă omenirea zilelor noastre. La 
rindul ei, agenția T.A.S.S. arată că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că in lume se impun o 
nouă gindire și abordare a proble
melor vieții internaționale, o nouă 
ordine politică mondială, care să 
pornească de la necesitatea de a 
se face totul pentru eliminarea ar
melor de distrugere în masă. Agen
ția subliniază, citindu-1 pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, că 
România depune toate eforturile 
pentru menținerea păcii, înțelege
rii reciproce și colaborării in Eu
ropa, militează pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii, colaborării și bunei vecină
tăți, fără arme nucleare și chimi
ce. fără baze militare străine, se 
pronunță pentru soluționarea pro
blemelor din Orientul Mijlociu, 
Africa. America Centrală, Indochi
na numai și numai pe cale politică, 
prin tratative.

Relatind despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P. 
Chineză, mijloace de informare în 
masă de peste hotare au eviden
țiat contribuția acesteia la întărirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
româno-chineze.

Ziarul sovietic „PRAVDA", in- 
formind despre convorbirile la ni
vel inalt, a reliefat că au fost exa
minate probleme ale întăririi prie
teniei și colaborării dintre cele 
două partide și state. S-a arătat, 
de asemenea, că șeful statului ro
mân a apreciat, in cadrul acestei 
vizite, că. deși in lume au apărut 
anumite tendințe spre destindere, 
situația internațională continuă să 
fie contradictorie și complexă. 
Totodată, este pusă în evidentă po
ziția României în problema elimi
nării armelor nucleare, chimice, a 
altor arme de distrugere in masă, 
pentru reducerea substanțială a 
armelor conventionale și a cheltu
ielilor militare.

Agenția T.A.S.S. a subliniat, din 
Comunicatul comun, faptul că in 
cadrul convorbirilor conducătorii 
României și Chinei S-au informat 
reciproc asupra stadiului construc
ției socialiste in cele două țări, au 

, analizat relațiile româno-chineze Si 
perspectivele lor de dezvoltare, au 
făcut un schimb de păreri privind 
problemele majore ale vieții inter
naționale si ale mișcării comuniste 
Si muncitorești. Ș-a constatat — se 
arată — că raporturile tradiționale 
de prietenie si colaborare dintre 
cele două partide Si dintre po
poarele României și Chinei se dez
voltă Si se intăresc continuu, in 
interesul construcției socialiste din 
cele două țări și cauzei păcii în 
întreaga lume.

Agenția evidențiază, totodată, că 
în cursul convorbirilor s-a apreciat 
că tendința spre destindere in 
lume a devenit posibilă datorită 
progresului înregistrat în domeniul 

• dezarmării nucleare si soluționării 
unor conflicte Pe calea tratative
lor. că izbucnirea unui nou război 
poate fi preintimpinată numai prin 
lupta unită a popoarelor, a tuturor 
forțelor progresiste.

Conducătorii celor două partide, 
arată în continuare agenția, con
sideră că relațiile dintre partidele 
comuniste Si muncitorești trebuie 
•să se întemeieze pe principiile in
dependenței. egalității in drepturi, 
respectului reciproc si neamestecu
lui în treburile interne, pe respec
tarea dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia si tactica revo
luționară. de a-și alege căile de 
transformare revoluționară a socie
tății. in conformitate cu condițiile 
din propria țară.

Ziarele cehoslovace „RUDE PRA- 
VO“. „MLADA FRONTA". „PRA-

CE“ și „LIDOVA DEMOKRACIE" 
s-au referit pe larg la convorbirile 
la nivel înalt româno-chineze.

„Rude Pravo" a subliniat cu a- 
cest prilej poziția exprimată de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
favoarea dezarmării, a reducerii 
și lichidării armelor strategice ofen
sive. a armelor chimice si conven
ționale. a diminuării cheltuielilor 
militare. Se evidențiază, de aseme
nea, citindu-se din Comunicatul 
comun, că în cursul convorbirilor 
au fost abordate probleme ^privind 
dezvoltarea în continuare a priete
niei și a colaborării româno-chine
ze.

România și China. evidențiază 
agenția A.D.N. din R.D. Germană, 
citind din același comunicat, se 
pronunță pentru reglementarea di
ferendelor dintre state exclusiv prin 
mijloace pașnice, prin tratative, 
pentru eliminarea focarelor de în
cordare și a conflictelor regionale, 
în interesul păcii, stabilității si des
tinderii internaționale. Se sublinia
ză. totodată, speranța exprimată 
că negocierile sovieto-americane 
vor duce la înțelegeri privind în

cetarea cursei înarmărilor si redu
cerea substanțială a armamentelor, 
în primul rind a celor nucleare, 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări relevînd că eSte ne
cesar să se facă totul, de către toate 
statele lumii, in primul rînd de că
tre U.R.S.S. și S.U.A.. pentru a se 
ajunge la noi înțelegeri și acțiuni 
in direcția realizării unui program 
complex de dezarmare, in mai 
multe etape, care să ducă la lichi
darea totală și definitivă a arme
lor nucleare, la oprirea experien
țelor nucleare și a militarizării 
Cosmosului.

PRESA POLONEZA a publicat 
relatări referitoare la convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceausescu 
și conducătorii de partid si de stat 
din R.P. Chineză, subliniind că vi
zita inalților soli ai poporului 
român va contribui la dezvoltarea 
in continuare a relațiilor dintre cele 
două partide, țări si popoare.

Vizita in R.P. Chineză a fost re
flectată și de alte mijloaoe de in
formare în masă. între care agen
țiile TANIUG (R.S.F. Iugoslavia). 
D.P.A. (R.F. Germania) și Efe 
(Spania).

0 politică dinamică, profund constructivă, 
in consens cu interesele tuturor popoarelor
Ziare si reviste din diferite țări 

continuă să publice articole consa
crate politicii externe, constructive, 
dinamice, de pace și colaborare, a 
României socialiste, subliniind ro
lul hotărîtor care revine președin
telui Nicolae Ceaușescu în ela
borarea si înfăptuirea aoestei poli
tici.

Intr-un amplu articol consacrat 
personalității șefului statului ro
mân. cotidianul libanez de limbă 
franceză „LE REVEIL" prezintă 
principalele momente din viata si 
activitatea sa revoluționară. închi
nate păcii si propășirii patriei, 
progresului. și bunăstării poporului 
român.

Trecind în revistă realizările is
torice obținute de ponorul român 
în dezvoltarea sa social-economi- 
că. în mod deosebit în anii de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R.. co
tidianul libanez subliniază : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a inau
gurat o politică de edificare a unui 
nou sistem social bazat pe dez
voltarea unei industrii naționale 
puternice și moderne, pe realizarea 
unei agriculturi avansate, pe dez
voltarea amplă a științei. învăță- 
mintului si culturii".

„Le Re veil" pune în evidentă, in 
continuare, principiile politicii ex
terne a României, acțiunile si ini
țiativele președintelui tării vizind 
soluționarea marilor probleme oe 
confruntă în prezent omenirea. Pre
ședintele Nicolae Ceausescu acțio
nează in favoarea păcii, a unei 
păci care trebuie să domnească în
tre toți locuitorii planetei, subli
niază ziarul. în ceea ce privește 
Orientul Mijlociu — scrie „Le 
Reveil" — în opinia șefului statu
lui român, reglementarea situației 
din această zonă este posibilă și 
trebuie să aibă loc numai pe calea 
unor negocieri purtate cu spirit de 
răspundere.

„România — o politică construc
tivă in favoarea păcii" — este ti
tlul unui amplu articol apărut în 
ziarul marocan „LE MATIN DU 
SAHARA", care prezintă rolul de
terminant al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în definirea 
opțiunilor si inițiativelor românești 
pe planul politicii internaționale.

Intr-o lume care reclamă res
ponsabilități sporite din- partea 
celor chemați să conducă soarta ță
rilor, se arată în articol, președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, 
se distinge printr-o remarcabilă 
capacitate de a găsi soluții deci
sive, în virtutea unei judicioase 
sinteze a exigentelor naționale și 
internaționale.

Pornind de Ia caracterul primor
dial al construcției socialiste con
form specificului național și im
perativelor păcii, ca premisă esen
țială a construcției sociale. Roma
nia, sub impulsul decisiv al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, și-a

definit coordonatele de dezvoltare 
multilaterală, conținutul pozițiilor 
și activității sale internaționale, 
atît în raporturile cu alte state, cît 
și in cadrul marilor foruri, prin 
participarea la dezbaterile și la re
glementarea problemelor complexe 
cu care se confruntă omenirea, se 
subliniază în continuare. Sînt nu
meroase exemplele cind, in dome
nii vitale, România — din inițiativa 
președintelui ei — a întreprins de
mersuri șl a desfășurat acțiuni 
profund novatoare, deschizind căi 
inedite către reglementarea pro
blemelor vieții internaționale. Dez
armarea este unul dintre aceste 
domenii, unde acțiunea României 
este considerată o adevărată operă 
de pionierat. Pronuntîndu-se pen
tru o înțelegere realistă și com
plexă a problemelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avansat. in 
cadrul unui vast program, propu
nerea vizind reducerea arsenalelor, 
a cheltuielilor și efectivelor mili
tare ca una dintre pirghiile con
crete care să determine demararea 
unui proces efectiv de dezarmare. 
Mai mult. România a insotit o ase
menea propunere de propriul său 
exemplu, evidențiază ziarul.

Concspția profund umanistă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind filozofia și practica demo
crației românești „cu oamenii și 
pentru oameni, cu poporul și pen
tru popor" își găsește o expresie 
sintetică ip înseși acțiunile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescul în 
tară — întotdeauna în contact 
direct cu oamenii, cu poporul, pen
tru a găsi soluții optime probleme
lor, în funcție de ceda ce este obiec
tiv și necesar. Pe plan internațional 
— prin practica dialogului la nivel 
înalt, prin informarea corectă a 
opiniei publice mondiale și mobili
zarea ei energică la reglementarea 
marilor probleme de care, depinde 
viitorul omenirii, se arată, în con
cluzia articolului.

Sub titlul „Participare activă la 
cauza păcii, la sprijinirea popoare
lor oprimate, la cooperare", alt ziar 
marocan. „AL BAYANE", face o 
amplă prezentare a politicii ex
terne românești. între altele, în 
articol se spune

Vocația de pace și colaborare a 
națiunii române — trăsătură dis
tinctivă a politicii sale externe — 
își are rădăcinile in istoria bimile
nară a românilor, care niciodată nu 
au atacat, nu au ocupat și nu au 
rivnit la pămintul sau avuția altor 
națiuni. Și în prezent politica ex
ternă românească are un caracter 
novator și constructiv, răspunzînd 
aspirațiilor supreme ale omenirii 
și se traduce in fapt printr-o pro
digioasă activitate, al cărei cimp 
de aplicare se confundă cu lumea 
întreagă, cu viata și relațiile in
ternaționale in ansamblul lor.

(Agerpres)

BERLIN 22 (Agerpres). — Milioane 
de femei din întreaga lume vor ac
ționa neobosite și in viitor pentru 
pace și dezarmare, premise ale par
ticipării lor egale la dezvoltarea eco
nomică, politică și culturală — se a- 
rată într-o declarație dată publici
tății de Federația Democrată Inter
națională a Femeilor, cu prilejul 
Săptămînii dezarmării a O.N.U., care 
se va desfășura in perioada 24—30 
octombrie a.c. în document se arată,

totodată, că începerea lichidării ra
chetelor nucleare cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune, numeroasele 
inițiative ale oamenilor politici rea
liști in favoayea unor măsuri con
crete de dezarmare, precum și pașii 
realizați in soluționarea pe cale paș
nică a conflictelor regionale demon
strează că obiectivele luptei pentru 
o lume fără arme nucleare sint rea
lizabile.

Efecte nocive ale experiențelor cu arme atomice
PARIS 22 (Agerpres). — Consiliul 

de guvernămînt al Polineziei fran
ceze — teritoriu de peste mări al 
Franței, situat in estul Oceanului 
Pacific — a cerut metropolei să-i 
furnizeze date complete privind con
secințele experiențelor nucleare e- 
fectuate in decursul anilor pe atolul 
Mururoa. După cum se relevă în-

tr-un comunicat al consiliului, cere
rea prevede, intre altele, publicarea 
unor informații științifice referitoare 
Ia efectuarea experiențelor, la exa
menul medical al personalului poli
gonului nuclear și al locuitorilor 
atolului, la cercetarea situației flo
rei și faunei din zonele supuse ac
țiunii radiațiilor.

Congresul național 
al Federației Sindicatelor 

din întreaga Chină
BEIJING 22 (Agerpres). — în pre

zența conducerii de partid și de stat, 
la Beijing au inceput. simbătă. lu
crările celui, de-al XI-lea Congres 
national al Federației Sindicatelor 
din întreaga Chină.

Adresind un salut celor 1 500 de 
delegați "vezenți la lucrări, secreta
rul general a! C.C. al P. C. Chinez, 
Zhao Ziyang, a relevat rolul impor
tant . care revine sindicatelor in ac
tivitatea de modernizare a societății 
socialiste în R. P .Chineză — trans
mite agenția China Nouă.

Apel la lichidarea
MANILA 22 (Agerpres). — într-un 

discurs ținut in adunarea generală a 
Senatului filipinez. Leticia Ramos 
Shahani, președinte ai comitetului 
senatorial pentru relații externe, a 
lansat un apel la lichidarea arsena
lelor nucleare in scopul reducerii 
tensiunii regionale și internaționale. 
Vorbitoarea a subliniat că numai în

arsenalelor morții
aceste condiții țările în curs de dez
voltare își vor putea continua efor
turile in direcția soluționării proble
melor economice și sociale cu care 
se confruntă și se va putea trece la 
rezolvarea pe cale pașnică, prin ne
gocieri, a diverselor conflicte zonale, 
informează agenția China Nouă.

Republica Panama denunță prezența 
militară străină pe teritoriul țării
CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager

pres). — Luind cuvîntul în cadrul 
lucrărilor primului seminar al stu
denților din America Latină și zona 
caraibiană consacrat apărării păcii, 
suveranității. și independenței națio
nale — care se desfășoară, in aceste 
zile, la Ciudad de Panama — direc
torul Departamentului tratate din 
Ministerul Relațiilor Externe al Re
publicii Panama, Daniel Delgado

Diamante, a arătat că prezența în 
zona Canalului Panama a Comanda
mentului de sud al .Forțelor Armate 
ale S.U.A. reprezintă a amenințare 
la , adresa Republicii Panama .și a 
altor state din regiune — transmite 
agenția Prensa Latina. , El a , arătat 
că forțele staționate în zona Cana
lului au misiuni strategice, fiind in
cluse in programul strategic militar 
al S.U.A. la nivel mondial.

Datoria externă frînează progresul
țărilor în curs

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Mexicul a pierdut aproxi
mativ 43 miliarde de dolari, in ulti
mii șase ani, echivalentul a 40 la sută 
din datoria sa externă, ca rezultat 
al inechităților din comerțul mon
dial ,— s-a anunțat oficial în capi
tala țării, transmite agenția I.P.S.

într-un comunicat destinat presei, 
Ministerul Comerțului din această 
țară a precizat că Mexicul a plătit 
aproximativ 74 500 milioane de do
lari pentru serviciul datoriei exter
ne, apreciată in prezent la 104 mi
liarde .■ de dolari. Cu toate acestea, 
exporturile s-au cifrat valoric la cir
ca 123 miliarde de dolari, in condi
țiile in care prețurile la mărfurile 
exportate au scăzut, ceea ce a per
mis înregistrarea unui excedent al 
balanței comerciale.

de dezvoltare
LIMA 22 (Agerpres). — într-o de

clarație radiotelevizată, la Lima, pre
ședintele Perului, Alan Garcia, a 
menționat că guvernul peruan este 
dispus să negocieze problema dato
riilor externe cu oricare din orga
nismele financiare internaționale, dar 
hu va accepta nici un fel de con
diții din partea acestora. El a res
pins ideea că fără capital străin Peru 
ar pierde posibilitatea de a se dez
volta, subliniind că, „utilizind cu 
pricepere instrumentele' economice, 
Peru își .va genera., propriile sale 
resurse in acest scop".

Șeful statului peruan a anunțat 
continuarea cu consecvență și fermi
tate a programului guvernamental de 
transformări democratice, menit să 
conducă la redresarea economică a 
țării.

Politica regimului de la Pretoria contravine 
intereselor păcii in Africa australă

MAPUTO 22 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Mozambicului, 
Pascoal Mocumbi. a declarat că 
regimul rasist sud-african susține in 
continuare forțele antiguvernamenta
le care își desfășoară acțiunile teroris
te in interiorul tării, relatează agenția 
China Nouă. Mocumbi a arătat că 
prin aceste acte partea sud-africană 
nu își respectă angajamentele asu
mate și menține un climat de insta
bilitate in întreaga zonă a sudului 
continentului.

De altfel, a spus el. este evident 
că în prezent regimul bazat pe 
apartheid din R.S.A. rămîne princi
palul obstacol in calea unei adevă
rate cooperări si instituirii unui 
climat de pace in regiune.

DAR ES SALAAM 22 (Agerpres). 
— Primul-ministru al Tanzaniei, 
Joseph Warioba, a cerut țărilor afri
cane să sprijine lupta populației din

R.S.A. împotriva politicii de apart
heid. El a subliniat că problemele 
din sudul continentului nu-și pot 
găsi o soluționare decit în condițiile 
eliminării politicii de apartheid a 
regimului, ea fiind principala cauză 
a destabilizării situației din această 
zonă a continentului..........................

LONDRA 22 (Agerpres). — Insti
tutul international al presei (I.P.I.) 
a adresat „președintelui" Africii de 
Sud.. Pieter Botha, un protest ener
gic ..in legătură cu atacul săvirșit 
săptâmina trecută de' un grup de 
manifestanti sud-africani de extremă 
dreaptă, membri ai organizației „Lu
pii albi", impotriva publicației „The 
Namibian". I.P.I. și-a exprimat spri
jinul deplin față de activitatea zia
riștilor sud-africani de informare a 
publicului in privința realităților din 
tară.

COMUNICAT COMUN 
SOVIETO-BRAZILIAN

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Co
municatul comun sovieto-brazilian 
dat publicității la încheierea vizitei 
in U.R.S.S. a președintelui Braziliei 
evidențiază dorința ambelor țări de 
a extinde relațiile bilaterale pe mul
tiple planuri-, în ce privește activi
tatea politică internațională, sint sa
lutați pașii constructivi în. domeniul 
dezarmării și se pronunță impotri
va transferării cursei înarmărilor in 
spațiul cosmic, pentru intensificarea 
eforturilor in vederea elaborării cît 
mai urgent a convenției internațio
nale referitoare la interzicerea pro
ducerii. elaborării și stocării de arme 
chimice, pentru distrugerea totală . 
acestora, pentru crearea de zone de*- 
nuclearizate in diverse regiuni ale 
lumii.

în legătură cu conflictele regionale, 
părțile apreciază că soluționarea a- 
cestora trebuie să se bazeze pe res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî de sine stătător destinele 
sale, fără nici o imixtiune din afară.

Se impune reglementarea 

grabnică a conflictului 
din Orientul Mijlociu 

declară regele Iordaniei
AMMAN 22 (Agerpres). — Regle

mentarea conflictului din Orientul 
Mijlociu nu mai suferă amînare, în 
această regiune trebuie instaurată o 
pace dreaptă și durabilă — a decla
rat regele Hussein al Iordaniei.

Intr-un interviu acordat companiei 
americane de televiziune A.B.C., su
veranul hașemit a reafirmat că Or
ganizația pentru Eliberarea Palest, 
nei este singurul reprezentant legi
tim al poporului palestinian câre tre
buie să participe la conferința inter
națională cu privire la Orientul .Mij
lociu împreună cu celelalte părți in
teresate. precum și cu reprezentanții 
celor cinci state membre permanente 
ale Consiliului de Securitate al O.NJJ.

Pericolele poluării
atmosferei

reliefate de o reuniune 
a oamenilor de știință

HELSINKI 22 (Agerpres). '— Ana- 
lizind impactful efectului de seră asu
pra culturilor agricole, în cadrul unei 
reuniuni găzduite de orașul finlan
dez Tampere, participanții — oameni 
de știință din țările nordice — au 
avertizat că încălzirea Pămintului 
datorită creșterii concentrației de 
bioxid de carbon în atmosferă va 
avea repercusiuni asupra evoluției 
plantelor.

document al întrunirii se 
arată că in următorii cincizeci de ani 
creșterea temperaturii atmosferice va 
antrena o modificare semnificativă a 
sistemului pluviometric de pe glob. 
Se estimează că temperaturile din 
timpul verii și al iernii vor fi su
perioare cu 1,5—4 grade celor din 
prezent și se vor înregistra impor
tante modificări in climatul regio
nal, toate aceste schimbări făcind 
plantele mai vulnerabile la boli 
la atacul insectelor.

Concluzia specialiștilor este că se 
impune o acțiune coordonată Ia scară 
internațională pentru limitarea emi
siilor de bioxid de carbon ce rezultă 
din procesele industriale.

ILE DE PRESA
e scurt

PRIMIRE LA BELGRAD. Pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia. Raif Dizdarevici, l-a primit 
pe ministrul iranian pentru pro
bleme economice și financiare. 
Muhammad Javad Iraveni. aflat 
in vizită oficială la Belgrad, care 
i-a inminat un mesaj din partea 
președintelui Iranului. Sayed Aii 
Khamenei, anunță agenția Taniug. 
In cursul întrevederii au fost exa
minate căile de extindere a relați
ilor economice bilaterale. De ase
menea, ministrul iranian l-a in
format pe președintele Prezidiului 
R.S.F. I. desnre mersul negocierilor 
de la Geneva dintre Iran și Irak 

privind soluționarea pașnică și du
rabilă a situației din Zona Golfu
lui.

ÎNTREVEDERE. — Cu prilejul 
întrevederii, la Berlin, cu Herbert 
Mies, președintele P.C. German. 
Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germa
ne. a relevat necesitatea edificării 
unei lumi lipsite de arme nucleare, 
fără războaie și violentă și. referi
tor la relațiile dintre cele două 
state germane, a reafirmat că 
R.D. Germană va promova, in 

continuare, o politică de asigurare 
a păcii, dialogului și cooperării.

RELAȚII. —Perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor multilatera
le . sovieto-poloneze au stat in 
centrul convorbirilor de la Mosco
va. prilejuite de vizita în U.R.S.S. 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone. Mieczyslaw 
Rakowski. S-a subliniat că res
pectarea realităților teritorial-po- 
litice din Europa, create după cel 
de-al doilea război mondial, con
stituie o condiție indispensabilă 
pentru menținerea unei păci tir.ai- 
nice și a securității pe continentul 
nostru.

NEGOCIERI. — în cursul acestei 
săptămini, la Geneva au continuat 
negocierile sovieto-americane cu 
privire la armele nucleare și cos
mice. atit in grupul referitor la 
armele strategice ofensive, cît și 
in cel referitor la armele cosmice. 
Delegațiile celor două state, men

ționează agenția T.A.S.S., au e- 
xaminat o serie de propuneri con
crete asupra unor probleme pro
cedurale și de pregătire a proiec
tului comun al textului, protocolu
lui viitorului acord de respectare 
a prevederilor tratatului cu privire 
la apărarea antirachetă pentru o 
perioadă convenită.

CONFERINȚĂ. Vineri. Ia Wel
lington s-au deschis lucrările celei 
de-a V-a Conferințe naționale a 
Partidului Unității Socialiste din 
Noua Zeelandă. Raportul la confe
rință. prezentat de secretarul gene
ral a.i. al partidului. Marlyn Tu
cker. a făcut o analiză a situației 
politice și economice din tară si a 
subliniat necesitatea participării 
mai active a comuniștilor si a tu
turor forțelor politice progresiste 
la lupta pentru pace si dezarmare.

VIZITA. Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar' și ministru - de exter
ne al R.F. Germania, va efectua o 

vizită oficială în R.P. Chineză. în 
perioada 30 octombrie—2 noiem
brie. la invitația ministrului de ex
terne chinez Qian Qichen — in
formează agenția China Nouă.

ÎN PRIMELE NOUA LUNI ALE 
ANULUI, venitul national al
U.R.S.S. a crescut cu 4.7 la sulă 
față de 2.4 la sută prevăzut in plan, 
iar productivitatea . muncii — cu 
5,2 la sută fată de 2.5 la sută cit 
prevedea planul, s-a anunțat ofi
cial la Moscova. începind cu al 
doilea an al actualului cincinal — 
scrie agenția T.A.S.S. —, întregul 
spor de produse industriale si agri
cole. al venitului national se ob
ține prin creșterea productivității 
muncii.

VIITOAREA ADMINISTRAȚIE 
S.U.A. va trebui să reorienteze po
litica sa in Salvador in sensul gă
sirii unei soluții negociate și înce
tării asistenței militare — este de 
părere ziarul „New York Times". 

într-un articol semnat de repre
zentantul democrat pentru Cali
fornia, George Miller, șe apre
ciază că strategia salvadoriană a 
actualei administrații „nu a dat 
nici un rezultat", precizîndu-se că 
Salvadorul „este un adevărat focar 
de probleme în America Centrală".

PERSPECTIVE INCERTE. într-un 
raport privind perspectivele eco
nomice ale Pieței comune pe anul 
bugetar 1988—1989, ; Peter Schmid- 
huber. comisar pentru probleme 
economice al C.E.E.. arată că patru 
arii de preocupare se conturează 
in prezent : șomajul — reprezeri- 
tînd ih prezent 11 la sută din forță 
de muncă : riscul inflației în țările 
cu rate mai ridicate de creștere ; 
deficitele bugetare excesive : dez
echilibrele intercomunitare in pri
vința balanțelor de plăți reciproce.

AVION-RADAR. Cercetătorii chix 
ne'zi au realizat proiectul uiiui a- 
vion-radar. destinat cartografierii 

amănunțite a terenurilor, descope
ririi de resurse minerale aflate in 
depozite subterane, chiar sub stra
turi acoperite cu vegetație. Reali
zat sub egida Academiei de științe 
a R. P. Chineze, aparatul este ope
rațional atît in timpul zilei, cit și 
noaptea, in orice condiții meteo
rologice. .

UN CENTRU de pregătire a ca
drelor inginerești va fi înființat de 
Organizația O.N.U. pentru Educa
ție. Știință și Cultură (UNESCO) 
in capitala Finlandei. Menirea a- 
cestei instituții de invățămint este 
de a pregăti specialiști pentru ță
rile in curs de dezvoltare.

FARA ADĂPOST. Deși guvernul 
Statelor Unite susține că numărul 
americanilor fără locuință este de 
250 000. membri ai Congresului 
S.U.A., care au impus adoptarea 
unei legi în favoarea acestora, arată 
că cifra reală este de aproape 3 
milioane.
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