PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Australiei
Președintele Republicii Socialis
te România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți,
25 octombrie, pe ambasadorul Aus
traliei, John H. A. Hoyle, în vizită
de rămas bun. cu ocazia încheierii
misiunii sale în țara noastră.

In timpul convorbirii, care a avut
loc cu aoest prilej, au fost evocate
relațiile de colaborare dintre Româ
nia si Australia, subliniindu-se po
sibilitățile existente pentru dezvol
tarea. lor in continuare, în spiritul

înțelegerilor convenite la nivel
înalt.
Ambasadorul australian a ex
primat calde mulțumiri președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru spri
jinul ce i-a fost acordat în Înde
plinirea misiunii sale in România,
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR Șl ORIENTĂRILOR
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Municipiul Craiova a cunoscut în ultimii ani o impetuoasă dezvoltare urbanistică. Aici s-au construit zeci de blocuri
moderne, confortabile

Printr-o temeinică organizare a muncii și participarea
70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN

activă a tuturor locuitorilor de la sate

Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român - moment crucial
in dezvoltarea României contemporane

RECOLTA - STRÎNSĂ ÎN CEL MAI SCURT
TIMP, DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ
în aceste zile, una din cele mai
importante sarcini ce revin organelor de partid, mecanizatorilor.
cooperatorilor și cadrelor de con
ducere din agricultură este aceea
de a acționa energic, hotărît pen
tru a încheia, pină la sfirșitul
acestei săptămini, recoltarea po
rumbului, soiei și altor culturi, ast
fel incit roadele acestui an să fie
puse fără întirziere la adăpost.
Timpul se menține frumos în cea
mai mare parte a tării. Porumbul
s-a copt peste tot. Intr-un stadiu
avansat de vegetație este si cel din
a doua cultură. Dar zilele acestea,
in unele zone ale tării s-a înre
gistrat o scădere accentuată a
temperaturii, cu brume si inghet
la sol. De asemenea, meteorologii
apreciază că. în zilele următoare,
prooesul de răcire a vremii se va
accentua, vor cădea precipitații
abundente în nordul țării, unde nu
sint excluse căderi de zăpadă. Chiar
se apreciază că vremea va deveni
foarte rece pentru această perioadă.
Iată de ce trebuie depuse eforturi
susținute pentru a încheia strînge
rea. transportul și depozitarea în
tregii recolte.
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pină în seara
zilei de 24 octombrie porumbul a
fost strins de pe 84 la sută din
suprafața cultivată, soia — 97 la
sută, iar sfecla de zahăr — 78 la
sută. Așa cum s-a anunțat, prin
tr-o telegramă adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu. cotisiâlul de
conducere al cooperativei agrioole
Scorniceșt.i, județul Olt, a rapor
tat încheierea tuturor lucrărilor

din campania agricolă de toamnă,
obținind recolte mari de porumb.
6oia și floarea-soarelui, ceea ce a
oferit posibilitatea livrării la fon
dul de stat a 8 300 tone porumb și
a întregii producții de floareasoarelui. Un exemplu demn de
urmat pentru toate unitățile agri
cole. De altfel, pe ansamblul ju
dețului Olt, recoltarea porumbului
a intrat în stadiul final. In jude
țele Vilcea și Hunedoara aoeastă
lucrare s-a încheiat si este pe ter
minate și in județele Argeș. Boto
șani, Gorj, Bacău. Dîmbovița și al
tele. Pe ansamblul țării, in seara zi
lei de luni, 24 octombrie, mai era
de strins porumbul de pe 300 000
hectare, iar sfecla de zahăr de
pe 43 000 hectare, această plan
tă tehnică recoltindu-se pe baza
graficelor întocmite între unită
țile de producție și fabricile prelu
crătoare.
La culesul porumbului se Înre
gistrează restante mari in județele
Ialomița. Constanța. Brăila. Tulcea.
Buzău și Sâtu Mare din prima
zonă agricolă ; Cluj, Sibiu. CarașSeverin. Brașov. Sălai. BistrițaNăsăud și Harghita din zona a
doua. Analizele efectuate de orga
nele de specialitate au reliefat că
în unele județe nu s-a acționat
destul de energic pentru a se rea
liza și chiar depăși vitezele de lu
cru stabilite, astfel incit recoltarea
să se încheie în cel mai scurt timp.
Edificatoare in această privință sint
rezultatele din ultimele zile la cu
lesul porumbului. Astfel, timp de
patru zile. în județul Tulcea su-

prafața de pe care a fost strînsă
recolta a crescut doar cu 9 procente,
ceea ce înseamnă un ritm mediu pe
zi de numai ceva mai mult de două
procente din suprafața cultivată. In
județele Buzău. Caraș-Severin si
Satu Mare, în cele patru zile su
prafețele de pe care a fost strînsă
recolta au sporit cu 10—12 la sută,
ceea ce înseamnă, zilnic, 3 la sută
din suprafața cultivată. Sînt reali
zări minime, cu mult sub posibili
tățile tehnico-materiale și umane
care există în județele respective.
Avind în vedere că mai este de
strins porumbul de pe 16 la sută
din suprafața cultivată. înseamnă că
mai este mult pină la punctul final
al bătăliei pentru strîngerea recol
tei acestui an. De asemenea, mai
sînt de strins cantități apreciabile
de legume, de cules struguri si de
adunat furaje. Tocmai de aceea
trebuie acționat ca in fiecare uni
tate agricolă, in fiecare județ,
printr-o temeinică organizare a
muncii, să se asigure ritmuri su
perioare la recoltat. Ia efectuarea
celorlalte
lucrări agricole de
toamnă.
Tot atît de Important este ca fntreaga cantitate de porumb, ca de
altfel toate roadele toamnei ce se
string acum, pină seara să ajungă la
locul de depozitare. Intrucit în unele

ÎN PAGINA A lii-A : Răspunsurile unor,activiști de partid
și de stat, cadre de specialiști din aqricultură din
jadefele Constanta, Ialomița, Dolj șl Tulcea privind
măsurile întreprinse în vederea încheierii recoltării

Pentru realizarea integrală a planului de investiții

UTILAJELE TEHNOLOGICE
LIVRATE LA TERMEN !
Obiectivele de investiții înscrise
in planul pe acest an se circumscriu
exigențelor impuse de noua etapă a
procesului complex de dezvoltare
intensivă și modernizare a econo
miei naționale. Practic se contează
pe fiecare nouă capacitate prevă
zută să fie pusă în funcțiune și
care trebuie să determine creșterea
atît cantitativă, cit și calitativă a
producției. Iată de ce. in spiritul
sarcinilor subliniate in repeta
te rinduri de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, se impune ca
toate măsurile tehnice si organiza
torice care se iau de către con
structori și montori. în colaborare
cu furnizorii de utilaje si benefi
ciarii de investiții, să aibă in ve
dere necesitatea scurtării termene
lor de execuție a lucrărilor si pu
nerea cit mai rapidă in funcțiune
a noilor capacități productive. Această cerință izvorăște din rațiuni
economice bine determinate. Fie
care nouă investiție racordată la
circuitul productiv Înainte de ter
menul stabilit asigură reducerea
fondurilor materiale și financiare
imobilizate pe șantiere, precum și
sporirea producției industriale, pe
scurt, satisfacerea in condiții mai
bune a necesităților economiei na
ționale.
In această privință, trimestrul IV
al acestui an reprezintă o perioa
dă de maximă solicitare pentru
constructori și montori. pentru
furnizorii de utilaje și beneficiarii
de investiții. în acest interval de
timp sint prevăzute să fie puse în
funcțiune numeroase obiective de
investiții în energetică și minerit,
în chimie și petrochimie, in industria constructoare de mașini, in
alte ramuri ale economiei. Ca ata
re. în lumina sarcinilor formulate
de conducerea partidului, este ne
cesar să se acționeze cu toată hotgrirea pentru mal buna organiza
re a muncii, pentru mobilizarea la
maximum s întregului- potențial
uman și tehnic de pe șantiere, a
tuturor factorilor care concură la
realizarea investițiilor, astfel incit
noile capacități să poată fi racor
date cit mai curind la circuitul
productiv.
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locuri s-au creat decalaje Intre
cantitățile de produse recoltate si
cele livrate, este necesar să fie în
lăturate operativ toate neajunsuri
le constatate la transportul recoltei
și la preluarea ei la bazele de re
cepție. Pentru aceasta, conducerile
unităților agricole, cu sprijinul or
ganizațiilor de partid, al consiliilot
populare, al tuturor organelor care
au sarcini in direcția asigurării
bunei desfășurări a activității din
agricultură, au datoria să asigure
utilizarea la întreaga capacitate a
mijloacelor de transport.
Sarcina stabilită de a se încheia
recoltarea porumbului pină la sfirșitul acestei săptămini impune o
amplă mobilizare la cules. Iată de
ce organele si organizațiile de
partid, consiliile populare si con
ducerile unităților agricole au da
toria ca in aceste zile de virf pen
tru lucrările agricole să asigure
prezența in cimp a tuturor locuito
rilor satelor — cooperatori, munci
tori din întreprinderile agricole de
stat, lucrători din diferite unități
economice și instituții din comune.
In fiecare zi din această săptămină,
toți; absolut toți locuitorii satelor, să
pună umărul si să muncească la
cimp. Nici o altă activitate nu este
mai importantă acum decît strîngerea și punerea la adăpost a în
tregii recolte.
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Excavator
pentru lucrările miniere
de suprafață
Gama utilajelor pentru lucrările
miniere de suprafață realizate la
întreprinderea mecanica Timișoara
a sporit cu un nou tip de excava
tor destinat activității în carierele
din bazinele carbonifere ale Olte
niei. Este vorba de o variantă mo
dernizată de înalt randament a
excavatorului ESRc-130, conceput
inițial pentru executarea canalelor
de irigații. Datorită performanțelor
sale deosebite — in primul rînd
funcționarea ireproșabilă in timpul
exploatării, manevrabilitatea ușoară
în teren, capacitatea sporită a cupei
si consumul energetic redus —
noul agregat. In greutate de aproxi
mativ 100 de tone, a Întrunit apre
cierile unanime ale comisiei de
omologare. După cum aflăm de la
inginerul Vasile Antonovici. direc
torul Institutului de cercetare știin
țifică si inginerie tehnologică pen
tru utilaje miniere și mașini de ri
dicat Timisoara, la propunerea mi
nerilor. care, in timpul încercărilor,
au conceput un cărucior de distri
buție ce permite încărcarea cărbu
nelui in mijloace auto fără oprirea
excavatorului si deplasarea benzii
de deversare, proiectul de execuție
a fost îmbunătățit. Este de men
ționat, de asemenea, faptul că noul
tip de excavator poate fi utilizat
și în depozitele de cărbune ale ex
ploatărilor miniere sau ale Centra
lelor termoelectrice, (Cezar Ioana).

Poporul nostru va aaoeastă epocă glorioa
niversa curind șapte
să. România a devenit
Constantin DÂSCĂLESCU
decenii de la ziua de
o țară industrial-agramembru
al
Comitetului
Politic
Executiv
al
C.C,
al
P.C.R.,
1 Deoembrie 1918. zi in
ră, cu o industrie mo
prim-ministru
al
guvernului
care s-a înfăptuit o
dernă. organizată pe
nouă biruință a drep
baza celoț mai noi cutății istoriei — făurirea statului
vul de deschizător de noi drumuri
ceriri ale științei și tehnicii connațional unitar român, moment în
pentru poporul român, datorită fap
temporane, cu o agricultură sociascris cu litere de aur in hronicul
tului că a ales in fruntea partidului,
listă in plin progres, cu o puternică .
civilizației multimilenare a acestui
prin voința unanimă, un mare om
dezvoltare a științei, învățămîntului,
pămînt, care a deschis calea dez
politic, un încercat revoluționar,
culturii, bunăstării materiale și spi
voltării națiunii noastre, împlinind
profund preocupat de cauza socia
rituale a întregului popor.
aspirațiile tuturor românilor de a
lismului, animat de o imensă dra
Uriașa. însemnătate a marelui fo- ■
trăi uniți in granițele aceleiași țări,
goste de țară și de poporul ei mun
rum comunist din iulie 1965 rezidă,
intr-un stat unitar, liber și inde
citor — tovarășul Nicolae Ceaușescu,
înainte de toate, în faptul că a în
pendent.
secretarul general , al partidului,
treprins o aprofundată analiză știin
Acest eveniment cu ample rezo
președintele României, cel mal iubit
țifică a mersului construcției socia
nanțe in istoria patriei, act exem
fiu al națiunii noastre. Erou intre
liste în țara noastră, a stadiului
plar de voință, și acțiune al Între
eroii neamului.
dezvoltării forțelor și relațiilor de
gii națiuni române, constituie • un
producție, propunind noi căi și mo
Această opțiune națională venea să
minunat prilej de a evoca, cu de
dalități, conturind direcțiile de acțiu
consacre o viață dedicată, din. fra
plină satisfacție și mîndrie patrio
ne menite să asigure edificării noii
gedă tinerețe, partidului, poporului,
tică. drumul de luptă și munică, de
orînduiri un curs mereu ascendent.
încă din anii grei ai ilegalității,
lumină și de glorii parcurs de pocind. in eroicele bătălii’ împotriva
Congresul al IX-lea a însemnat,
porul nostru sub conducerea clarexploatării capitaliste și a fascis
deopotrivă, afirmarea puternică a
văzătoare a Partidului Comunist
mului, și-a demonstrat cu tărie cu
unui spirit nou, a unei viziuni
Român, de a aduce un cald omagiu
rajul, dîrzenia, demnitatea în apăra
profund științifice asupra procesului
secretarului său generai, de a ex
rea ‘și propagarea pasionantă a idea
de transformare revoluționară a so
prima gîndurile și sentimentele de
lurilor comuniste. Alegerea făcută
cietății românești. Cunoașterea te
aleasă stimă, respect și înaltă pre- 1 de națiune exprimă deolina încre
meinică a realităților, prin contactul
țuire ou care comuniștii, toți oa
dere. profunda prețuire si înalta
nemijlocit cu făuritorii bunurilor
menii muncii îl înconjoară pe emi
stimă față de însușirile de excepție
materiale, capacitatea de a privi cu
nentul conducător al. partidului și
ale unei strălucite personalități, pa
deplină înțelegere științifică marile
tării', tovarășul Nicolae Ceaușescu,
triot înflăcărat și încercat militant
probleme ridicate de viată, forța de
genial ginditor și om politic, per
comunist, legat trup și suflet de glia
pătrundere in esența fenomenelor
sonalitate proeminentă, a lumii con
străbună, neînfricat l’tptător pentru
economico-sociale aflate intr-o con
temporane, care de pește cinci de
izbihda aspirațiilor seculare-de li
tinuă mișcare constituie trăsături
cenii și jumătate s-a identificai,
bertate si dreptate ale ponorului,
definitorii ale secretarului general al
prtntr-un devotament nețărmurit,
pentru făurirea comunismului pe păpartidului, ce și-au găsit în acești
cu idealurile partidului, cu intere
mintul României.
ani sinteza într-o concepție, de o
sele supreme ale națiunii române,
remarcabilă originalitate, pe baza
Inegalabilul talent organizatoric
dedicîndu-și eroica viață și activi
căreia s-au realizat schimbări radi
al tovarășului Nicolae Ceaușescu.
tate dezvoltării și înfloririi conti
cale,
dialectice în strategia construc
excepționala sa capacitate de mobili
nue a patriei, întăririi' colaborării,
ției socialismului în România.
zare si însuflețire a maselor, inÎnțelegerii și păcii în lume.
sușirile de militant revoluționar au
O clarificare decisivă înregistrează
Evocăm cu înaltă prețuire și cin
căpătat strălucite afirmări in clocodupă Congresul al IX-lea strategia
stire, cu profundă recunoștință, glo
titoarea activitate desfășurată de
dezvoltării economice a țării noastre,
rioasa istorie a partidului, momen
partid în vastul proces revoluționar
împotriva dogmelor și concepțiilor
tele de înaltă semnificație din
de construire a socialismului în țara
limitative privind direcțiile și con
lupta sa, cu valoare de epopee in is
noastră.
ținutul
industrializării, tovarășul
toria multimilenară a poporului ro
Nicolae Ceaușescu a declarat la
Personalitatea puternică a secre
mân. care nu a avut niciodată un
tribuna marelui forum că România
tarului general al partidului, ginconducător atit de încercat si de nă
era. la mijlocul anilor ’60, o țară
direa sa cutezătoare, de profundă
dejde cum are in Partidul Comunist
socialistă care „mai avea încă multe
originalitate, permanent deschisă
Român, în secretarul său general,
de făcut pe calea dezvoltării", o
spre nou, izvorîtă din înțelegerea
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Parti
țară
ce trebuia să învingă toate con
adincă a esenței materialismului dia
dul nostru s-a afirmat de la Început
secințele oare decurg din această
lectic și istoric, ancorată ferm în
ca exponentul cel mai Înaintat si
situație.
realitățile țării noastre, marea sa ex
ferm al națiunii române, ca o pu
periență politică, organizatorică și-au
Evaluînd cu exigent spirit critic
ternică forță politică capabilă să
pus puternic amprenta pe progra
progresele înregistrate și rămînerile
ducă la victorie lupta clasei munci
mul de dezvoltare economico-sociaîn
urmă
survenite,
tovarășul
toare, a poporului, pentru consoli
lă adoptat de Congresul al IX-lea al
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
darea unității naționale și cucerirea
partidului,
Îmbogățit
de
celelalte
con

ral al partidului, a ajuns la concluzia
puterii politice, pentru independentă,
grese și conferințe naționale ale
profund realistă că numai menți
libertate si suveranitate, pentru edi
partidului.
în
această
perioadă
socie

nerea
unor ritmuri susținute de dez
ficarea socialismului și comunismu
tatea românească a urcat noi și tot
voltare economică asigură eliminarea
lui în patria noastră.
mai înalte trepte de progres și civi
decalajelor față de țările avansate.
în această perioadă de împliniri
lizație, a străbătut un lung și glo
De aici a izvorit concepția potrivit
revoluționare, un eveniment cu pro
rios
drum
in
dezvoltarea
sa
multi

căreia făurirea socialismului implică
funde semnificații l-a constituit
laterală, cei 23 de ani definind pe
eforturi susținute pentru înlăturarea
Congresul al IX-lea al partidului.
rioada cea mai densă și mai bogată
rămînerii în urmă acumulate de
Desfășurat acum 23 de ani, acest
în înfăptuiri socialiste, epoca ce va
secole de jaf și asuprire străină,
congres își binemerită numele de
purta mereu prin timp numele
că rezolvarea unor importante pro
Congresul marilor înnoiri revoluțio
strălucitului său ctitor — „EPOCA
bleme sociale este condiționată
nare, pentru că prin profundele
NICOLAE
CEAUȘESCU".
nemijlocit de crearea unei puternice
schimbări de viziune pe care le-a
baze tehnico-materiale moderne. Pe
promovat in concepția despre socia
Tot ce s-a înfăptuit trainic și
temeiul acestei idei cardinale a fost
cutezător in acest răstimp, toate
lism, înlăturind cu curai ideile
formulat conceptul programatic al
preconcepute, principiile simpliste,
mărețele ctitorii ce vor dăinui peste
construirii societății socialiste în
tabuurile ideologice, a deschis, sub
secole, noua calitate a muncii și a
condițiile unei dezvoltări economice
înriurirea profundă a gîndirii cu
vieții, conștiința de oameni liberi și
al
cărei obiectiv fundamental este
rajoase, novatoare, profund științi
stăpini pe destinele lor în țara in
progresul accelerat al forțelor de
fice a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
dependentă și suverană, sentimentul
producție.
epoca unui imens salt calitativ, care
încrederii în viitorul generațiilor de
azi și de mîine, toate se leagă de
a cuprins toate sferele vieții ecoDemonstrind că edificarea unei
nomico-sociale.
geniala gindire și de titanica acti
industrii moderne constituie eleCongresul al IX-lea al partidului
vitate a conducătorului României —
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In
Îndreptățește cu prisosință calificati(Continuare in pag. a IV-a)

• reportaje • însemnări •

La întreprinderea de mașini-unelte și agregate Bucureșți, programul de
înnoire și modernizare a produselor se află în centrul preocupărilor
întregului colectiv. In fotografie — un nou utilaj complex, cu performanțe
tehnice ridicate, este pregătit pentru începerea probelor funcționale
Foto : E. Dichiseanu

Intre cerințele care trebuie prioritar avute in vedere în acest sens, o deosebită importanță
o are asigurarea pe șantier a utilajelor tehnologice. In cadrul ciclului de articole consacrate mo
dului in care își îndeplinesc obligațiile de plan și contractuale producătorii de mașini, utilaje și
instalații necesare obiectivelor de investiții, ne oprim astăzi, in ancheta publicată în pagina a
IlI-a a ziarului, asupra activității desfășurate in unități care realizează utilaj chimic din Găești
și Ploiești.

Dacă n-ar fi fost o
urgență, dacă s-ar fi ur
mat căile, să le zicem așa,
normale. cit ar fi durat
realizarea acestei instalății 7
— în cel mai bun caz,
doi ani. Aprobarea inves
tiției, proiectare, avizări,
construirea echipamente
lor, montarea lor...
— Și in cazul de față 7
— Mai puțin de trei săp
tămini.
— Glumiți 7
— Deloc. Acum o săptămînă. ni s-a dat telefon și
ni s-a spus că economia
are imperioasă nevoie de
acest tip de latex sintetic,
care nu se mai importă, și
că numai noi am fi în sta
re să-l facem...
— Flatare 7 încurajare 7
— Nu cred. Acolo se
știe de ce sintem in stare.
Peste alte două săptămini
instalația va produce.
Este vorba despre o in
stalație chimică pentru
produoerea, la volum in
dustrial, a unui latex sin
tetic apt să înlocuiască latexul natural folosit în
industria ușoară. Insta
lații chimice complexe !
Pentru o tehnologie Încă

neutilizată in industria ro
mânească. De la fundații
pină la prima șarjă — trei
săptămini ! Pare senzațio
nal, mai mult chiar : de
domeniul fantasticului. O
părere pe care i-o și îm-

deosebit. Dar nu anormal.
E ceva mai complicat.
Trebuie să-i vedeți...
Sigur că trebuie.
Mai întii insă aș vrea să
știu ce a fost atunci, ime
diat după acel telefon... A

Oameni care mai trecuse
ră prin încercări grele,
care dovediseră și altă
dată că reduta imposibilu
lui nu-i tocmai de neîn
vins. Le-a spus, sec. desr
pre ce este vorba. Minute

CM A FOST ÎNVINS IMPOSIBILUL
Reportajul uneia dintre cele 20 de zile în care chimiștii
și constructorii de la Borzești au realizat o nouă instalație
părtășesc omului din fața
mea, inginerul Valentin
George Anastasiu, direc
torul Combinatului chi
mic Borzești, el însuși im
plicat in elaborarea sche
mei tehnologice și in rea
lizarea practică a instala
ției. Ridică din umeri și
spune zimbind :
.— Poate nu vi s-ar mai
părea așa dacă i-ați cu
noaște pe cei care lucrează acolo, Sigur, au și ei
sentimentul că fac ceva

fost așa : directorul a ce
rut un scurt timp de gindire. I s-a dat Firește,
intr-un astfel de caz nu
putea gîndi singur, chiar
dacă in mintea lui de spe
cialist pasionat încolțise o
idee. I-a chemat la el, de
îndată, pe cei cițiva pe
care îi știa în măsură să
gindească autorizat asu
pra tehnologiei respective
și a posibilităților realiză
rii ei intr-un timp scurt,
cit mai scurt cu putință.

în șir oamenii au rămas
muți. In tăcerea aceea de
la masa de consiliu s-au
auzit doar țăcănitul unui
pix și foșnetul unei fol de
hirtie luată din teancul de
pe masă. Exact : careva
s-a șl apucat să schițeze
ceva. Apoi a zis :
— Poate o să pornim de
la un asemenea agre
gat 7...
Hirtia a circulat de Ia
unul la altul. ,
— Nu,' pornim ’de la alt-

ceva. Pentru că trebuie să
ne gindim numai la lu
cruri pe care le avem aici
sau pe care Ie putem face
cu forțe proprii, acum, nu
peste trei luni...
Și a apărut o altă hirtie,
o simplă coală de scris,
S-au ridicat de pe scaune
și s-au aplecat asupra ei.
Un alt pix, o altă mină
(și o altă minte, desigur)
au completat desenul pină
cind foaia a devenit neîncăpătoare. S-a luat o alta
și s-a pus alături. Mîinile
au început s-o deseneze și
pe aceea, febril. I s-a _adăugat o alfa.» Pentru că
„mașina" de gindit, de
conceput, de creat porni
se. Nimic n-o mai putea
opri. S-a oprit singură
după citeva ore. cind
schema întregii instalații
era gata, sub forma unor
desene și formule Întinse
mereu de pe o foaie pe
alta, pină la dimensiunile
unui cearșaf pe care o
pală de vint l-ar fi îm
prăștiat în toată • încăpe
rea (ulterior schema a fost

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a Ii-a)

SCINTEIA — miercuri 26 octombrie 1988

PAGINA 2

REZULTATELE IN PRODUCȚIE
criteriul de apreciere al activității de partid.
al spiritului revoluționar in colectivele muncitorești
Cele aproape 6 luni care au trecut de cînd
Tezele pentru viitoarea plenară a C.C. al P.C.R.
se află permanent in centrul atenției organelor
și organizațiilor de partid au permis parcurge
rea tuturor celor trei etape necesare implemen
tării lor : studierea, dezbaterea și aplicarea lor.
Incit se poate vorbi acum nu numai de o asi-

ll conduce înseamnă
a cunoaște bine realitatea
RED. : Care sint cele mai sem
nificative experiențe acumulate in
perioada care a trecut de la publi
carea tezelor, in organizația ele
partid pe care o reprezentați, și in
ce constau ele ?
Marin Matei, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea
„Tractorul" : „între multiplele pre
bleme pe care tezele ni le-au pu3
în atenție pentru perfecționarea ac
tivității de partid, m-aș referi in
mod deosebit la necesitatea impli
cării temeinice, profunde a organe
lor și organizațiilor de partid în
abordarea sarcinilor economice. Examinindu-ne în mod critic și auto
critic activitatea, am desprins o con
cluzie deosebit de importantă. între
cauzele care făceau ca acțiunile ini
țiate de organizațiile de partid să
nu aibă adeseori eficiența așteptată,
să nu intre la timp în „dialog" cu
anumite deficiențe apărute, se afla
și cunoașterea cu o anumită intirziere a problemelor ce se cereau
soluționate. In aceste condiții, impli
carea organizațiilor de partid, a
muncii politico-organizatorice in în
deplinirea sarcinilor economice avea
din start un handicap și deci efec
tele nu puteau fi in mod obiectiv
pe măsura rolului pe care urmau
să-1 aibă.
în spiritul cerințelor din teze am
regindit activitatea noastră in acest
domeniu și am promovat o serie de
metode, care conferă implicării or
ganizațiilor de partid o bază certă
de eficiență. între acestea amintesc :
instituirea unui sistem informațional,
care ne permite cunoașterea opera
tivă a problemelor legate de înde
plinirea sarcinilor de plan pe an
samblul întreprinderii și în fiecare
secție ; analize lunare cu toate ca
drele de conducere economică și
politică (directori de fabrici, șefi de
secții, secretari ai organizațiilor de
partid, ai organizațiilor U.T.C. și de
sindicat) asupra stadiului Îndeplinirii
sarcinilor economice și proiectarea,
in acest cadru, a principalelor direc
ții de acțiune pe linie politică și
administrativă, care urmează să ' se
desfășoare simultan, și nu fiecare în
funcție de decizia unui factor de con
ducere sau altul : participarea mem
brilor biroului comitetului de partid la
analizele curente efectuate de biroul
executiv al consiliului oamenilor
, muncii, atit pentru cunoașterea ope
rativă a deciziilor organului execu
tiv de conducere colectivă, cît și
pentru a putea exercită în cunoș
tință deplină de cauză, din interior,
controlul de partid asupra modului
în care acesta acționează pentru
îndeplinirea sarcinilor de producție ;
efectuarea de analize Ia fața locului,
în secții, de către directorul între
prinderii, alte cadre de conducere
și secretarii comitetului de partid,
care se desfășoară sub genericul :

(Urmare din pag. I)

reprodusă într-un desen
tehnic îngrijit).
— Aș vrea un pahar de
apă — a spus careva așezindu-se, destins, pe scaun.
Abia atunci s-au uitat la
ceasul din perete și și-au
dat seama că trecuseră
multe ore, că le e foame
și sete.
— Deci o facem ?
— O facem! Acuma, cînd
am gindit-o, am putea să
n-o facem ?
— Atunci să dăm tele
fon 1
Timpul de gindire, efec
tiv folosit, era tocmai pe
cale de a expira.

milare teoretică a orientărilor și cerințelor cuprinse în ele, ci și de obținerea unor rezultate
practice prin transpunerea lor în viață.
Cum aplicați și cu ce rezultate orientările și
cerințele Tezelor pentru viitoarea plenară a
C.C. al P.C.R. ? — iată întrebarea care a con
stituit obiectul unei dezbateri pe această temă

„Ce probleme solicitați a fî rezol
vate de către conducerea întreprin
derii și comitetul de partid pentru
bunul mers al producției ?“
Raportind activitatea politico-organizatorică desfășurată în perioada
de după publicarea tezelor la rezul
tatele economice, făcind bilanțul pe
care ni l-a cerut secretarul general
al partidului, trebuie să spunem că.
pe 9 luni, unitatea noastră nu și-a
realizat planul la doi indicatori, dar
se află intr-un evident salt calitativ
față de -aceeași perioadă a anului
trecut. Cauzele nerealizării planului
sint și ele rezultatul unor deficiențe
criticate in teze. Mai exact, ele con
tinuă să fie atit obiective — in me
canismul aprovizionării
tehnicomateriale, al contractării producției
și derulării contractelor persistă încă
desincronizări — cît și subiective,
datorită faptului că munca politico-organizatorică nu reușește să
contracareze, poate și datorită întîr-

autocritic
activitatea în domeniul
modernizării a generat efecte pozitive
pe multiple planuri. In primul rind,
activitatea propriu-zisă de moderni
zare a fost reorientată cu adevărat
pe baze de eficiență. în al doilea
rind, ne-a determinat să regîndim,
în funcție de cerințele noului pro
gram, perfecționarea pregătirii pro
fesionale a întregului personal mun
citor. Iar noi, organizația de partid,
am cerut și cerem comuniștilor să
fie cei dinții în reciclarea pregătirii
profesionale, pentru a putea fi, prin
competență, promotori ai spiritului
revoluționar. Peste 600 de oameni ai
muncii, dintre care majoritatea co
muniști, participă acum la cursurile
de policalificare in cea de-a doua
meserie.
Faptul că întreaga muncă politică-organizatorică desfășurată de
noi în această perioadă, din care am
detașat doar citeva modalități, a
avut eficiență o dovedesc rezultate-

DIN EXPERIENȚA Șl PREOCUPĂRILE ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID DIN MUNICIPIUL BRAȘOV
zierii cu care acționează, apariția
greutăților create de asemenea ne
ajunsuri".
Eugenia Iacob, secretar al comite
tului de partid de la întreprinderea
de produse refractare „Răsăritul" :
„Orice evaluare aș face asupra ex
perienței acumulate in perioada
care face obiectul dezbaterii noastre,
modul în care am abordat proble
mele modernizării producției — în
viziunea critică, realistă propusă
de orientările din teze — apare in
prim plan. Am ajuns la concluzia,
după dezbaterea tezelor, că activita
tea de modernizare a întreprinderii
— atit prin modul de concepere a
programului, cit și prin modul de
acțiune pentru realizarea lui — se
desfășura intr-un ritm nesatisfăcă
tor. Intrucit unitatea noastră are o
vechime de aproape 100 de ani,
regindirea programului de modernizare intr-un mod nou, eficient reprezenta pentru noi o necesitate
vitală, ca aerul pentru viață. Intr-o
plenară a comitetului de partid am
reanalizat programul de moderni
zare, am adoptat o hotărîre care
prevede sarcini precise, distincte
atit pentru consiliul oamenilor mun
cii. cit și pentru comitetul de
partid ; am reorganizat comisia de
modernizare, in care am inclus și
comuniști tineri, cu cunoștințe teh
nice noi, acumulate în etapa desfă
șurării revoluției tehnico-științifice.
Prin aportul acestora s-a elaborat
un program de modernizare a cup
toarelor cu ajutorul calculatorului.
Faptul că, în spiritul Tezelor din
aprilie, am avut capacitatea să eva
luăm în mod revoluționar, critic și

tehnologice. Dintre toate
acestea doar cinci tone vor
fi construcții noi. In rest,
totul e... refolosit. Sint agregate, recipienți, pompe,
furnituri recuperate din...
ce aveam pe aici, ca lu
cruri scoase din uz, dar
care puteau fi recondițio
nate și adaptate la funccerute
ționalitățile
de
noul proces
Itehnologic,
Toate agregatele lucraseră
in instalații cu presiuni
foarte mari, Aici, la latex,
se lucrează în condiții
blinde. Deci, chiar dacă acolo nu mai prezentau siguranță, aici vor fi excelente. Totul -este inox.
Deci... economii.

le obținute. Sintem o unitate frun
tașă ' pe ramura in care activăm,
ne-am îndeplinit și depășit sarcinile
de plan".

Stilul de muncă nou
este stilul eficient
RED. : Ce îmbunătățiri a cunoscut
stilul de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid sub impulsul
orientărilor și cerințelor Tezelor din
aprilie ? Argumentați cu exemple
concrete.

loan Dragu, secretar al comite
tului de partid de la întreprinderea
„Hidromecanica" : „Ne-a preocupat
și ne preocupă in mod deosebit apre
cierea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în legătură cu existența unei anu
mite rămîneri în urmă a muncii
politico-organizatorice, în special a
celei educative, față de nivelul atins
de forțele de producție, de dotarea
tehnică a industriei noastre, și care
explică. în bună măsură, și rezulta
tele necorespunzătoare din Activita
tea unor colective de muncă. Aceas
tă apreciere vizează, desigur, an
samblul muncii politico-organiza
torice.
Analizînd această situație prin
prisma activității desfășurate de
organizația noastră de partid, am
ajuns la concluzia că înlăturarea
deficiențelor trebuie să înceapă cu
pregătirea și desfășurarea in cele
mai bune condiții a adunărilor gene
rale de partid, care trebuie să de

gice ? Oamenii vor fi pe
instalație ciorchini, insta
lația va fi ca un pom de
iarnă cu podoabe vii... (ing.
Anastasiu).
— Nu, n-am zis că nu se
poate, deși, in aparență,
așa era. Am chibzuit. Am
zis că e posibil, dar... Dar
trebuia căutat drumul cel
mai scurt, organizarea cea
mai bună, că trebuie aduși
aici acei oameni care să
poată lucra fără documen
tație, gîndind, creînd, care
să știe și să poată face de
toate. Norocul nostru e că
avem asemenea oameni.
Noroc ? Nu, că noi ni' i-am
crescut așa. De fapt, bri
gada care lucrează aici a

★

Instalația se naște Intr-un interspațlu dintre
alte asemenea
dantelării
de conducte, coloane, agregate și cabluri,. pe un
teren virgin atîta cit
a mai rămas aici după
succesive și masive dez
voltări. Jos, pe sol, citeva
agregate disparate, răs
turnate, un fragment de
coloană, conducte. Alături,
gropi de fundație în care
se toarnă beton. în tot
spațiul, oameni care trebăluiesc grăbiți, in salopete
de toate culorile (au venit
aici meseriași din tot com
binatul : mecanici, lăcă
tuși, sudori, electricieni,
chimiști, cercetători. teh
nologi. Sus. pe o pasarelă
a instalației vecine, cîțiva
bărbați și o fată, cu mape
deschise pe genunchi, de
senează,
scriu. discută.
Sint proiectanții. Mi se
spune :
— Proiectul se face pe
genunchi, la fața locului,
1____ ,
o dată cu realizarea practi
că a instalației. Construc
torii lucrează după sche
ma generală, dar, în final,
va trebui să existe și un
proferi, cu toate versiuni
le lui ; general, de execu
ție, de detaliu...
Nu este prima sau singura informație de natură
să-1 mire grozav pe cel
care știe că astfel de lucruri se fac, dintotdeauna
și oriunde, într-o ordine,
într-o succesiune strictă și,
aparent, imposibil de răs
turnat : concepție, proiect,
execuție. Aici totul e... si
multan.
— Instalația va avea
mi se mai spune — 120 de
tone de utilaje șl armături.
Și zece tone de legături

in rîndul unor secretari de comitete de partid
din importante unități industriale ale municipiului
Brașov.
Organizată în cadrul unei
„mese-rotunde", dezbaterea a constituit premisa
unui dialog al experiențelor acumulate pinâ
acum in aplicarea orientărilor și cerințelor acestui important document-programatic.

Cum a fost învins
imposibilul
— Dînsul este șeful bri
găzii de la antrepriză
(A.G.C.M.R.C. — nu am
timp să notez mai mult,
deci nu știu să descifrez
inițialele).
Omul se oprește o clipă
din treabă și zice :
— Vreți să spuneți : cum
de putem lucra în aseme
nea condiții ? E simplu :
trebuie. Eu am fost 15 ani
proiectant. Cunoscind sche
ma generală a tehnologiei,
le fac oamenilor mei, de
mînă, schițe de execuție.
Le discutăm, le operăm, le
modificăm din mers cind
e nevoie. Este pe aici și
directorul nostru, inginerul
Petre Dan, un bun specia
list, un sufletist, o să-1 gă
siți pe aici din zori pînă
noaptea. Acum s-a dus să
se ocupe de-al treilea amestecător...
In continuare, nu e vre
me să discut prea mult cu
atit de numeroșii oameni
pe care-i intilnesc (repor
terul are timp, ei nu au),
așa incit voi nota doar in
treacăt crîmpeie de gînd,
explicații fugitive, nu sint
sigur că nu le voi încurca
apartenența, dar nu contea
ză. oamenii aceștia gîndesc
la aceeași temperatură mo
rală.
— Știți ce va fi aici,
peste cinci zile, cind uti
lajele vor fi sus și vor în
cepe legăturile tehnolo-

cerut singură să 1 se dea
lucrarea, singură s-a bă
gat în foc, știind bine des
pre ce e vorba, dar plăcîndu-i tocmai asemenea confruntări cu ea însăși. (ing.
Petre Dan).
— Sîntem obișnuit! cu
zorul. Noi, in mod curent,
lucrăm la avarii, ceea ce
nu e mult diferit de ce e
aici. Doar că acum am
pornit de la zero și în
două săptămîni trebuie să
fie gata totul. Acum vin de
la IDEB, le-am dat o schi
ță pentru tablourile de
forță pentru zece motoare.
După patru zile mă duc și
le iau. Apoi grabă mare
pentru poziționare, racor
dare, întinderea circuitelor
de forță... Va fi totul pregătit, va merge așa cum
am gîndit... (ing Ionescu,
de la electricieni).
— Problemele mari le
au tehnologii, Problemele
cele mai grele le au insă
și constructorii... Cred că
oamenii ăștia își pun și în
somn sute de întrebări...
Totuși, dimineața au răs
punsurile gata. Pentru că

îi văd cum vin mereu cu
idei noi... Nici pentru noi,
f roiectanții, nu e> simplu.
n fond, noi răspundem
pentru soluțiile date. Așa
că discutăm mereu, intr-un
cerc format din proiectant,
cercetător, tehnolog și con
structor... Avem zeci de
întruniri scurte- pe zi. Ieri,
de exemplu, a apărut b
ștrangulare în flux... Ce facern ? Am .introdus un agregat în plus, de care ziceam inițial că nu va fi
nevoie.. (Proiectant).
— Sint pur și simplu
amețită, așa ceva n-am
mai văzut, n-am mai trăit.
Și îmi place grozav... (Adriana Mătăgan, stagiară).
— Dacă cineva din afară
aude sau vede ce facem
noi aici, cum facem, ce
discutăm și ce probleme avem, ar zice că sintem
complet atehnici... Treaba
lui, să zică. Noi sintem
siguri pe ce va ieși. Va
ieși latexul de care avem
nevoie. In mod sigur, cînd
va ieși prima șarjă ne vom
îngrămădi să-1 vedem, să-1
pipăim toți cei peste două
sute de oameni care lucrăm
aici... (Ing. Tudor Găureanu, șef de secție la com
binat).
Acest gînd. această ulti
mă opinie pe care am putut-o prinde din zbor in
Iureșul pe care ii trăiesc
acești oameni exprimă,
cred, esențialul. în tot acest amalgam de mișcări,
de forțe care se întretaie
și se întrepătrund, de de
cizii luate într-o secundă,
de idei care se nasc la
flacăra unei munci febrile
există, totuși, un sens unic,
un flux care guvernează și
ordonează totul : gîndul
reușitei, imperioasa clipă a
primei șarje. Cind noul tip
de latex, de care econo
mia țării are acum atîta
nevoie, va ieși din instala
ție, alb, moale și elastic,
îl vor pipăi, mirosi, vor
duce cu ei cîte un mic eșantion — un suvenir al
unei inalte trăiri — și vor
pmea spune : ne-am făcut
datoria.

P.S. Prlntr-o convorbire telefonică am aflat că
instalația a fost pornită și, aflată în probe tehno
logice, a produs prima cantitate de latex. Argument
total pentru adevărul că oamenii care lucrau acolo,
departe de a fi „atehnici", au demonstrat încă o
dată superioara competență și curata lor dăruire și
că, uneori, lucruri ce par de neconceput sint to
tuși posibile.

vină adevărate școli de educație
comunistă, de formare și dezvoltare
a spiritului revoluționar. Iar aceas
tă măsură nu a fost adoptată intimplător. Un studiu efectuat în peri
oada dezbaterii tezelor asupra con
ținutului și eficienței adunărilor ge
nerale de partid a relevat serioase
neajunsuri in acest domeniu, care,
nu o dată, prin modul tehnicist de
tratare a problemelor, prin caracte
rul lor general, îndepărtau adună
rile generale de la principala lor
menire — de școală de educare co
munistă, revoluționară. Fără a căuta
cu orice preț lucruri noi, am luat
măsuri temeinice pentru pregătirea
și desfășurarea adunărilor generale.
Toate materialele ce urmează a fi
examinate in adunările generale sint
văzute înainte de ținerea acestora
de comitetul de partid și îmbunătă
țite — atunci cind e cazul — spre
a-și atinge scopul propus. Aprecie
rile generale de genul „unii mun
cesc bine, alții continuă să aibă
lipsuri" au dispărut și in locul lor
sint prezenți, așa cum e firesc, în
mod concret, obiectiv, autorii no
minali atit ai rezultatelor bune, cit
și ai deficiențelor. De la fiecare
adunare generală întocmim o fișă
care conține : aprecieri asupra nive
lului materialului/asupra dezbateri
lor,, cea mai interesantă propunere,
cea mai curajoasă critică. De ce am
introdus această fișă ? Pentru a avea
o oglindă a interesului manifestat de
membrii comitetului de partid față de
pregătirea și desfășurarea adunărilor
generale, dar și pentru a putea sta
bili eficiența acestora prin cîțiva
parametri de control. Rezultatul ?
Nu există adunare generală în care
comuniștii să nu participe activ la
dezbateri, în care acum spiritul critic
și autocritic, combativitatea revolu
ționară să nu funcționeze temeinic".
Dumitra Ardelean, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea de articole tehnice din cau
ciuc : „Revin și eu asupra problemei
ridicate de tovarășul Dragu în legă
tură cu rolul adunărilor generale, al
vieții de organizație asupra per
fecționării întregii activități. Am
făcut și noi un studiu asupra
conținutului adunărilor generale.
De ce ? Constatasem un deca
laj între oeea ce ne propu
neam să fie acestea, prin orientări
concrete și instruiri, și ce erau în
realitate. N-am să mă opresc asupra
tuturor cauzelor — în esență aceleași
care au fost deja relevate — dar aș
numi în mod deosebit una : exis
tenta unor vorbitori de profesie, ri.ecombătută la timp, reușea să im
pună adunărilor generale nu di
recția pe care ar fi trebuit s-o
urmeze, ci alta, cea propusă de ei,
de regulă fie una a justificărilor,
fie una a demagogiei. Am făcut o
instruire clară a birourilor organi
zațiilor de bază și, o dată cu combaterea fermă a unor asemenea practici, au crescut combativitatea adunărilor generale, eficiența lor. Dovada?
în ultimele 5 luni, unitatea noastră
nu numai că nu s-a confruntat cu
probleme în realizarea sarcinilor de
plan, dar înregistrează și importan
te depășiri, iar comuniștii se situ
ează efectiv in fruntea colectivului.
Apreciez deci că un stil de muncă
bun este stilul de muncă eficient".
Partea a doua a acestei dezbateri
— intr-un număr viitor al ziarului.
Dezbatere organizată de

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
rea a răspuns cu promptitudine
0 Corespondentul voluntar loan
Vlad se referă intr-o recentă scri sarcinii de a sprijini cooperativele
soare la spiritul gospodăresc al lo agricole de producție, livrindu-le
cuitorilor municipiului Hunedoara, importante cantități de materiale
care, prin muncă patriotică, au ac recuperate din demolări. De pildă,
ționat și acționează pentru trans la construirea filtrului fitosanitar
punerea în practică a propriilor lor la C.A.P. Otopeni, 25 la sută din
propuneri vizind îmbogățirea zes costul acestei investiții au repre
trei edilitar-gospodărești și înfru zentat-o materialele furnizate de
musețarea continuă a localității. Cu I.C.R.A.L. „Herăstrău" (zeci de mii
sprijinul deputaților, între care’ se de bucăți de cărămidă, zeci de me
evidențiază Elena Bugnariu, Dumi tri pătrați de timplărie, material
tru Pegulescu, Albu Nedelco, loan lemnos etc.).
Dincolo de aceste rezultate, im
Manațe ș.a., au fost organizate am
ple acțiuni de igienizare, de curățire portante sînt grija și atenția acor
date
unei astfel de activități, pre
și amenajare a parcurilor și zone
lor verzi, pentru plantările de pri ocuparea constantă existentă la cele
măvară. De la începutul anului și două întreprinderi pentru a recu
pină in prezent, valoarea unor ast pera și revalorifica cantități cît mai
fel de lucrări efectuate prin muncă mari de materiale refolosibile.
• „Locuiesc intr-o zonă nouă și
patriotică depășește 65 milioane lei.
In continuare se desfășoară lucrări modernă a municipiului de la poa
de amenajare a parcului din cen lele munților Paringului și Vilcatru, a noi obiective de joacă pen nului, numită Argeș-Siret — ne
tru copii. In acest an, în muni scrie corespondentul-voluntar Ion
cipiul Hunedoara vor fi realizate Tarbac din Tirgu Jiu, maistru la
prin munca patriotică a locuitori ■ întreprinderea de utilaje pentru
lor săi lucrări edilitar-gospodă- presare și forjare din localitate. La
rești în valoare totală de 85 mili intersecția celor două străzi cu
nume de riuri, în locul caselor
oane lei.
„Cetatea flăcărilor nestinse", cum mici și insalubre de altădată s-au
le place hunedorenilor să-și nu înălțat blocuri noi de locuințe oare
mească orașul, devine astfel cu fie păstrează stilul arhitectonic tradi
care sezon tot mai frumoasă prin țional local, lucrătorii de la Antre
priza construcții-montaj Gorj domunca harnică a_ cetățenilor
________ săi.
vedindu-și din plin vocația de con
0 Este bine cunoscut faptul că
structori.
recuperarea și revalorificarea ma
In contrast cu peisajul frumos
terialelor refolosibile trebuie să
din zonă, pe strada Șiret există o
constituie o preocupare permanen
construcție care a fost abandonată
ta a tuturor unităților, a fiecărui
cetățean. La I.C.R.A.L. „Vitan" și înainte de a fi terminată. Despre
ce este vorba ? In urmă cu cinci
I.C.R.A.L. „Herăstrău" din Capita
lă se desfășoară o activitate susți ani, constructorii au înălțat struc
tura de rezistență și au turnat
nută, în această direcție o bună
experiență fiind' dobîndită în dome planșeele pentru o clădire destina
tă sediului Uniunii județene a co
niul recuperării materialelor rezul
tate din demolări, ne relatează co operativelor meșteșugărești Gorj.
respondentul voluntar p. Gheorghe. Apoi lucrările au fost abandonate,
Iată citeva date care atestă serio iar zidurile din cărămidă au înce
zitatea cu care este privită această put să se deterioreze.
Oare printre meșteșugarii gorproblemă. în acest an, lă I.C.R.A.L.
„Vitan" au fost recuperate și pre jeni n-or fi existînd și lucrători ca
date I.R.V.M.R. sau refolosite în lificați în domeniul construcțiilor,
circuitul productiv materiale din care să preia în regie proprie, prin
cooperativa „Constructorul", fina
demolări in valoare de peste 5 mi
lioane lei. Aceasta se materializea lizarea acestor lucrări, prevenindu-se astfel risipa ?“.
ză în peste 418 500 kg oțel, 99 000
O Succesele în muncă ale mine
kg fontă, peste 3 000 kg plumb,
43 000 kg cioburi de sticlă, sute de rilor de la întreprinderea minieră
.
Bocșa,
județul Caraș-Severin. stră
și
țigle,
confecții
mii de cărămizi
dania lor de a obține cantități tot
din lemn, grinzi, cherestea etc. De
asemenea, și la I.C.R.A.L. „He- mai mari de minereu de fler con
stituie subiectul upei noi corespon
răstrău" s-a acționat consecvent pen
dențe trimise redacției de cores
tru recuperarea, valorificarea și in
troducerea în circuitul productiv a pondentul voluntar loan Rotăresunor importante cantități de mate cu. Bunăoară, pe cele trei trimestre
expirate din acest an valoarea
riale de la demolări, valoarea aproducției-marfă industriale a fost
cestora ridieîndu-se la aproape un
milion de lei. Astfel, au fost predate depășită cu 25 la sută, reprezenla I.R.V.M.R. 134 tone oțel, 35 tone tind aproape 22 milioane lei. între
fontă, 8 tone cioburi de sticlă, s-au produsele realizate peste plan se
refolosit în producția proprie sute înscriu : 243 tone fier, 32 tone cu
de kilograme de plumb, mii de ki pru etc., obținîndu-se în același
lograme de tablă, sute de metri timp și o economie de 573 kWh
energie electrică și 53 tone com
cutii de material lemnos și confec
ții timplărie. Totodată, întreprinde- bustibil convențional.

Printr-o mai bună organizare a
muncii, prin folosirea integrală a
tuturor capacităților de producție,
harnicii mineri din Bocșa sint hotărîți să-și îndeplinească sarcinile
de pian pe acest an incă din luna
noiembrie.
0 Despre comerțul stradal ilicit
(cu semințe, țigări de proveniență
străină, gumă de mestecat etc.),
despre măsurile adoptate pentru
combaterea acestei practici în to,tală contradicție cu normele legale,
cu ținuta civilizată a orașelor noas
tre s-a mai scris în presă. „Și in
municipiul nostru, ne scrie un ci
titor din Craiova, s-au întreprins
multe măsuri bune în direcția în
lăturării și prevenirii unor astfel de
fapte ilegale. Totuși, în plin cen
trul orașului se întîlnesc încă des
tui „vinzătorl" sau „vinzătoare"
care, în dreptul restaurantului și
barului „Oltenia", in gangul baza
rului, continuă să ofere spre vinzare, la preț de speculă, țigări
străine, gumă de mestecat, condi
mente etc. începutul care s-a făcut
pe linia eradicării acestui fenomen
care poluează străzile municipiului
nostru ar trebui continuat cu mai
multă fermitate de organele com
petente, cu sprijinul opiniei publi
ce, pină la dispariția sa. Un rol
mai mare ar trebui să-1 joace opi
nia publică printr-o atitudine mai
combativă și prin refuzul de a mai
cumpăra de la astfel de persoane
produsele respective de proveniență
dubioasă".
0 Cetățeanul sesizează, unitatea
de gospodărie locativă indosariază — cam așa ar putea fi rezu
mată sesizarea cititorului Ion I.
Miroiu din Rimnicu Vîlcea. strada
Luceafărului nr. 3, bloc A-19, zona
Ostroveni. La începutul anului el a
semnalat conducerii I.J.G.C.L. Vllcea că datorită unor defecțiuni la,
hidroizolația blocului, apele me
teorice se infiltrează în apartamen
tele de la ultimul etaj. Constatîndu-se temeinicia sesizării, s-a
dispus unității de gospodărie loca
tivă (E.G.C.L.) Rm. Vilcea să exe
cute remedierile necesare, stabilindu-se ca termen luna aprilie a.c.
„Am tot așteptat să se facă repa
rațiile necesare la terasa blocului
— ne scrie cititorul nostru — dar
în zadar. Astfel că, în luna iunie
a.c. am revenit cu o altă sesizare.
A urmat apoi o nouă adresă a
I.J.G.C.L. către E.G.C.L. Rm. Vîl
cea prin care i se pune în vedere
să ia măsuri urgente pentru refa
cerea hidroizolației blocului nos
tru. Și cu asta, basta ! Reparațiile
încă nu s-au executat, iar pe timp
ploios apa se infiltrează în conti
nuare în locuințe, degradindu-le.
Cum justifică oare conducerea
E.G.C.L. lipsa sa de operativitate 7
Și de ce atita indiferență față de
buna întreținere a fondului locativ
al statului ?“.

S-

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
0 Analiză responsabilă, măsuri eficiente. într-o scri
soare adresată redacției se semnala că sd inregiStrea. ză mari intirzieri in punerea in funcțiune a fluxului
integrat cu o capacitate de 1.8 milioane tone oțel pe
an din cadrul Combinatului siderurgic Călărași.
Examinindu-se stadiul lucrărilor acestei investiții și
cauzele care au dus la nerespectarea termenelor de pu
nere în funcțiune a obiectivelor prevăzute, se arată in
răspunsul Comitetului județean Călărași al P.C.R., că
ruia redacția i-a trimis scrisoarea spre soluționare,
s-au stabilit noi termene, precum și măsurile nece
sare pentru respectarea lor. (Astfel, s-a prevăzut ca
gospodăria de materii prime și sectorul aglomerare
să fie gata în luna noiembrie a.c., laminorul univer
sal de profile mijlocii — in luna martie 1989 ; furna
lul. oțelăria cu convertizoare — în luna mai 1989 ;
laminorul de profile grele și șină pină in luna iunie
anul viitor). Scrisoarea adresată „Scînteii", mențio
nează răspunsul, a fost analizată in ședința extraordi
nară a biroului comitetului de partid al întreprinderii
de construcții și montaje siderurgice Călărași (care
este antreprenorul general al lucrărilor de construcții
ale combinatului siderurgic), subliniindu-se necesita
tea intensificării activității de investiții de pe plat
forma siderurgică din Călărași. Cu aoest prilej, factorii
de conducere din întreprindere, organele .de conducere
ale antreprizelor, directorii de antrepriză, șefii de

brigadă s-au angajat. să-și intensifice eforturile pentru
respectarea noilor termene de punere in funcțiune a
acestor importante obiective. Stadiul actual al lucră
rilor, precum și măsurile care s-au luat pe șantiere
dau garanția că termenele stabilite vor fi respectate.
O Cu pasul melcului. Cu o întîrziere de mai bine de
sase luni a trimis redacției un răspuns Uniunea judeteană a cooperativelor agricole de producție Boto
șani, la o scrisoare privind unele neajunsuri in acti
vitatea conducerii cooperativei agricole de producție
Mileanca. Răspunsul menționează că pentru lipsuri în
activitatea de conducere și de organizare a muncii,
precum și pentru unele nereguli, președintele coope
rativei agricole respective a fost înlocuit din funcție,
iar alte cadre de conducere au fost sancționate. Nu se
precizează însă de ce au fost' necesare atîtea luni
pentru a trimite redacției răspunsul cuvenit. La
U.J.C.A.P. — Botoșani nu s-o fi știind oare că terme
nul de rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii pre
văzut de lege este de 30 de zile? Sau la acest for se
consideră că acest termen este facultativ ? ! Așteptăm
deci precizările de rigoare, care, sperăm, să nu vină
tot... in pas de melc.

Rubrică realizată de Gheorqhe P1RVAN

Constantin PRIESCU

COPIII FIECĂREI FAMILII, VIITORUL ÎNTREGII ȚĂRI
Reportajul de față a pornit de la
o căciuliță albastră, țuguiată, și de
la o canonadă de tușituri false.
Intraserăm nitam-nisam în Grădinita nr. 3 cu orar prelungit
din Roman. din
__ _ _______
îndemnul primvicepreședintelui Consiliului popuIar municipal, Neculai Spiridon,
în dimineața unei descinderi comune prin șantierele orașului,
Nu era greu de dedus scopul
invitației : acela de a cunoaște o
unitate model ca aspect, gospodărire,
ordine. Dar dacă tot ne aflam acolo,
am dat bună ziua și la grupa mijlo- .
cie. care se afla mai aproape de
„cancelarie". „Bună zii-ua-a-a-a“.
Cu o privire am spune vulturească
(dacă vulturii ar avea ochi limpezi,
albaștri), tovarășa directoare. Ange
lica Tăbăcaru. a si observat ceea ce
n-am fi băgat de seamă poate nici
în două ceasuri. Căciulită cu moț.
— De ce poartă Oana căciulită t
Nu e destul de cald aici ?
Era cald, era destul de cald.
— Mi s-a părut că o doare puțin
urechea — explică, intimidată, edu
catoarea.
— Oana, tușești ?
Oana tăcu, nedumerită. Incompa
rabil mai volubilă, se înfipse în dis
cuție fetița de lîngă ea. accehtuînd
cuvintele care i se păreau prețioase :
— De obicei, nu ea tușește, tovarășă. De obicei eu tușesc. Hm-ghm !
Și. ca la un semnal, întreaga grupă
mijlocie, pînă atunci numai ochj și
urechi, se porni să tușească. Fals,
dar'inșistent.
Era o mică mostră din marile sur
prize pe care le implică pedagogia
cu cei mici, contactul si răspunderea
față de acești omu'eți. fragili dar
dominatori. Care luntă să-și afirme
personalitatea, fie și prin tuse ne
motivată. Se impunea descifrarea
acestui univers liliputan, printr-o
parcurgere mai răbdătoare a spațiilor
în pare se desfășoară.
O grupă studia cum se punctează ‘
‘ desenul unei căpșuni sîngerii. altă
grupă învăța să nu mănînce plasti
lina. tot niște njpzini se aflau la
prima lecție'. (le „geografie" din
viața lor (tema... „Cunoașterea gră
diniței"). pe cînd grupele" mari se
concentrau asupra exercițiîlor gra
fice și jocurilor logice. In altă sală,
într-b atmosferă pătrunsă de emoție,
de'mnă și concentrată. în fata dra
pelului desfășurat, se explicau cu
venerație simbolurile stemei tării.
Moment din pregătirea destul de

complexă în vederea unui eveniment’
deosebit al vieții lor, pentru care
acei învățăcei urmau să călătorească
însoțiți de părinți, de pionieri, de
alti invitați adulti, tocmai la Cetatea
Neamțului. Se pregăteau pentru pri
mirea în organizația ..Șoimii patriei".
întrebarea ce ne-am pus-o era :
cum se realizează — în această gră
diniță. ca si în atîtea altele — saltul
de la înțelegerea rostului plastilinei
la parcurgerea primilor pași în edi
ficarea conștiinței civice ? Răs
punsul rezidă, în principal, chiar
în atenția și răbdarea cu care

înțelege că. în perspectiva unui final
atit de concluziv. întreaga activitate
educativă ciștigă in stăruință, in
' simț al răspunderii.
Iată deci cum un moment relativ
banal din program devine eveniment.
Semnificația ’Crescută a testării obli
gă ca „subiectele" să fie păstrate,
pînă în ultimul moment. în secret,
ca la examenele de treaptă, ori de...
facultate ! Cu prețul multor ore sa
crificate din timpul ei de odihnă,
mergînd pînă în ceasuri din noapte,
directoarea completează filă cu filă,
enunțul zecilor de . exemplare ale

“

O interesantă inițiativă școlară la Roman

Astăzi
miine

un mic examen,
marile răspunderi

se desfășoară activitățile didac
tice specifice vîrstei care au la
bază o programă analitică unitară
pe tară, ca pentru oricare altă formă
de invățămint. cu materii și lecții,
cu elaborări tematice si metode de
verifieare a cunoștințelor. în aceste
coordonate ale maximei seriozități
pedagogice se înscrie și o metodă
proprie colectivului de educatoare
al grădiniței menționate. Privește
efectuarea testării cunoștințelor la
sfirșitul „anilor de studiu". „Baca
laureatul" grădiniței, ca să spunem
așa.
Se bazează pe o practică generală :
testarea
celor care în______ cunoștințelor
___ ...
cheie grupa mare. Patru probe diferite : de „matematică". cunoștințe
despre natură, scriere grafică, de
dezvoltare a vorbirii. La Roman,
cele patru „probe" au fost unificate
pe o singură fișă, examinarea petrecîndu-se intr-o singură ședință, ceea
ce .sporește seriozitatea momentului
și obiectivitatea verificării.. Fiecare
„extemporal" fiind notat de la 1 la
10. se face media notelor grupei,
medie care apoi este luată în con
siderare drept calificativ incontesta
bil pentru munca educatoarei. Se

probelor, așteptate cu emoție și de
copii, și de educatoare. Tot după
modelul marilor concursuri școlare,
„examenul" are loc simultan, educa
toarele schimbînd între ele suprave
gherea grupelor. In sfirșit, nota
de eveniment aparte este întărită de
prezența la desfășurarea testului a
directoarelor tuturor grădinițelor din
oraș.
Dintre toate „probele", cea mai
generoasă pentru fantezia examinaților. dar și pentru curiozitatea celor
ce doresc să pătrundă in universul
delicat al gîndurilor și simțămintelor
celor mici, este testul la „dezvolta
rea vorbirii". „Subiectul" din acest
an a avut următorul enunț : „dese
nați cuvinte care încep cu litera
«m»“ ; de la patru desene corecte in
sus se acorda punctajul maxim.
Corectarea n-a fost chiar atțt de
simplă. Pe lingă „măr", „minge",
„mașină" (toate mașinile au avut
antene, toate mingile au avut buline)
apăreau și obiecte neașteptate : buz
dugan, om de zăpadă, pisică, floare...
„Comisia" nu s-a pripit să anuleze
desenele respective, cerind explica
ții suplimentare. Și a aflat că sîrguincioșii desenatori avuseseră în ve-

dere nu un buzdugan, ci ,.o măciucă",
nu un om de zăpadă, ci ..un moș".
nu o pisică, ci „o miță", nu o floarfe,
ci „o margaretă". Reaminteau in
acest mod, indirect și involuntar, da
toria elementară a celor mari de a
nu se grăbi cu părerea, dea descifra
gîndul din urmă al copilului.
Un sociolog ar avea multe de ex
plicat din materialul frust al acestor
desene.
Două noțiuni foarte răspindite in
lucrări frapau prin maniera diame
tral opusă in cate erau abordate :
marea și mama. Absolut toți copiii
au evocat la fel imaginea mării :
citeva valuri schematizate. In schimb
„noțiunea" de mamă era și nu era
vizualizată foarte ■ diferit. Unele mă
mici roboteau pînă si in deseti. altele
„pozau" răbdătoare — chiar dacă
timpul și gîndul nu le-ar fi stat să
fie „model" —. unele purtau basma,
altele coronița zînelor bune — după
principiul „mămica mea e cea mai
frumoasă" — de sub unele minute
chipul mamei apăruse cu pistrufl de
sub altele — machiat cu dichis...
Chiar dacă unii au migălit desenul
cu stăruință, iar alții in fugă — și
acest amănunt avînd semnificațiile
lui — clipele folosite pentru întru
chiparea mamei raprezentaseră pen
tru fiecare învățăcel mult mai mult
decit un moment al „examenului",
fusese ca un crlmpei de vis și evo
care solemnă.
Sub aspect pedagogic, „micul baca
laureat" practicat la grădinița nr. 3
din Roman este concludent. O pro
bează și rezultatele școlare obținute
de „absolvenții" acestei grădinițe. De
altfel, consiliul municipal pentru
coordonarea invățămîntului preșcolar
preconizează extinderea metodei la
toate grădinițele din oraș. Latura pe
dagogică merită insă completată cu
o reflecție mai generală. Ea se leagă
cu dorința autocunoașterii. care tine
de natura umană. Poate că oricine
și-ar dori o oglindă fermecată in
care să noată contempla, discret.
esențialul despre sine. O asemenea
„oglindă" o formează ochii, mina și
sufletul candid al celor1* ce ne rezervă
locul de onoare în rîndul noțiunilor
care încep cu litera „m“ sau cu li
tera „t“. Putem fi mai buni, mai
cinstiți, mai harnici, mai frumoși
dacă ne vom gîndi la oglinda fer
mecată care ne contemplă și ne ju
decă.

Serqiu ANDON

__________ y
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Z/î fiecare județ, in fiecare unitate sint necesare măsuri ferme pentru

ÎNCHEIEREA RECOLTĂRIITUTUROR CULTURILOR
Așa cum a indicat conducerea partidului, pină la sfîrșitul acestei
săptămini. trebuie sâ se încheie in totalitate recoltarea porumbului, soiei
și a celorlalte culturi. Aceasta presupune, indeosebi în județele in care
culesul a intirziat, să fie luate măsuri deosebite in vederea bunei folo
siri a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, astfel incit in fiecare
zi să se Înregistreze un ritm maxim de lucru. Concomitent, este necesar
să se acționeze in vederea transportării fără intirziere și livrării la
bazele de recepție a cantităților de produse prevăzute, îndeplinirea pre
vederilor contractuale constituind o obligație si o înaltă îndatorire
patriotică a oamenilor muncii din agricultură. Corespondenții noștri au
solicitat unor activiști de partid și de stat din județele in care recol
tarea a intirziat să răspundă la întrebările :

1. Ce măsuri au fost întreprinse pe plan județean
în vederea încheierii, pînâ la sfîrșitul acestei săptămîni, a recoltării porumbului și celorlalte culturi ?
2. Cum se acționează pentru a grăbi transportul
produselor din cîmp și livrarea cantităților prevăzute
la fondul de stat ?
Iată răspunsurile primite.

CONSTANȚA
Folosirea mai intensă a mijloacelor mecanice
Ion ȘERBAN,
director general al direcției
generale pentru agricultură
Luni seara, in județul nostru mai
era de strîns porumbul de oe o su
prafață de peste 20 000 hectare. Avind
în vedere măsurile luate si tinind
seama si de timpul favorabil, pot
spune că avem create condiții ca la
fineie săptăminii să Încheiem, peste
tot, transportul și depozitarea in
condiții cit mai bune și fără nici un
fel de pierderi a roadelor acestei
toamne. Conștienți de marile răs
punderi pe care le avem, am acțio
nat pentru sprijinirea mai cu seamă
a unităților agricole în care culesul
porumbului și alte lucrări sint ră7
mase in urmă. In acest scop, condu
cerile unităților agricole sint spriji
nite in ce privește organizarea mai
bună a activității în cimp. Recol
tarea porumbului, cultură care ocu
pă in județul nostru peste 100 000
hectare, se află aproape pe sfirșite'
in unitățile agricole din consiliile
agroindustriale Cernavodă, Chirnogeni, Valu lui Traian șil Adamclisi..
In alte unități mai este de efectuat
un mare volum de lucrări. Mă refer
la cele din consiliile agroindustriale
Pantelimon, Cogealac, Mihai Viteazu, Mircea Vodă — la porumb ;
Pantelimon, Hojria, Qlnrnogeni, 23
August — la sfecla de zahăr • Aso
ciația intercooperatistă Alirnan și
C.A.P. Rasova — la struguri. Desi
gur, situația din aceste unități, cit
și necesitatea impulsionării întregii
activități pentru încheierea la ter
menul stabilit a tuturor lucrărilor
agricole a impus aplicarea unor
măsuri concrete. Astfel, pentru în
cheierea recoltării porumbului pină
la 29 octombrie s-au stabilit măsuri

privind mai buna folosire a combi
nelor C 6 P și introducerea în lucru
a 50 combine C 3 P. Pentru reali
zarea a cel puțin patru hectare pe
zi cu aceste combine s-au organizat
formații de lucru, cite una in cadrul
fiecărei întreprinderi agricole de
stat, șl cel mult cite două în coope
rativele agricole, conduse de cadre
competente. Peste tot s-a asigurat
asistență tehnică, participarea tuturor mecanicilor din ateliere lâ
înlăturarea cu maximă operativitate
a eventualelor defecțiuni. Pentru
recuperarea integrală a producției,
s-au format echipe de lucrători ce
execută după fiecare combină lucra
rea de rectificare — stringerea știuleților căzuți — concomitent cu re
coltarea. In vederea folosirii la ma
ximum a fiecărei zile bune de lucru,
s-a stabilit, de asemenea, ca activi
tatea să înceapă încă de la primele
ore ale dimineții și să se încheie
seara, la lăsarea întunericului. Acționind pentru recuperarea restanțelor,
am stabilit ca prin redistribuirea
combinelor între consilii, acestea să
ajute acolo unde o unitate sau alta
n-a terminat încă de recoltat. .
Pe cimp se află și cantități apre
ciabile de produse recoltate care nu
au fost transportate, așa cpm s-a
stabilit, adică pină seara. Masările
luate la indicația comitetului jude
țean de partid vizează atît reparti
zarea unui număr mai mare de mij
loace de transport, cit mai ales fo
losirea lor la întreaga capacitate. Tn
scopul intensificării livrării produse
lor la fondul de stat, transportul
porumbului se efectuează in cele
mai apropiate baze, realizîndu-se
cite 4—5 curse cu fiecare mijloc de
transport prin asigurarea oamenilor
necesari și a mijloacelor de încăr
care.

IALOMIȚA
Livrarea și preluarea operativă a produselor
Vasile BERBECEL,
secretar cu problemele
de agricultură la comitetul
județean de partid

măresc modul în care se efectuează
recoltarea, rigurozitatea înregistră
rii producției si condițiile de depozi
tare, luînd măsuri pentru onorarea
grabnică a contractelor. Comisiile
pentru recoltarea porumbului au
permanent in atenție ca producțiile
evaluate să fie realizate și depășite,
iar pe suprafețele unde se recoltea
ză mecanic se urmărdște modul in
care se face rectificarea fiecărei sole,
pentru ca nici un știulete să nu se
piardă.
Concomitent cu recoltarea produc
ției de bază și depozitarea ei. in
toate unitățile s-au intensificat efor
turile la eliberarea suprafețelor de
coceni și resturi vegetalei care sînt
folosite in furajarea animalelor.
Toate unitățile agricole se îngrijesc
ca participanților la campania de
toamnă să li se asigure hrană caldă și
condiții de odihnă in vagoanele-dormitor din cadrul taberelor de cimp.
Aceste zile care au mai rămas din
luna octombrie sint cu adevărat
hotărîtoare atît pentru stringerea în
tregii recolte, dar și pentru pregă
tirea celei viitoare. Recoltarea soiei
in județul Ialomița s-a încheiat, iar
sfecla de zahăr a fost strinsă de pe
92 la sută din suprafață.

Pentru
urgentarea grabnică a
stringerii și depozitării tuturor pro
duselor care mai sînt de adunat din
cimp. comandamentul județean pen
tru agricultură, îndrumat și contro
lat de biroul județean de partid, a
luat o serie de măsuri menite să
conducă la folosirea cu eficientă a
tuturor forțelor umane și meca
nice. In urma analizelor efec
tuate la nivelul, județului, con
siliilor agroindustriale și unități
lor de stat și cooperatiste, prilej cu
care s-au dezbătut la fața locului
cauzele decalajelor existente intre
unitățile care au încheiat recoltarea
porumbului și cele unde sînt rămineri in urmă, s-au stabilit concret
programele de acțiune pentru recu
perarea grabnică a restantelor. Din
cooperativele
agricole
Țăndărei,
Manasia, Ciocîrlia, Fetești. Andrășești și Bordușani. din întreprinderi
le agricole de stat Balaciu si Giurgeni, unde culesul porumbului s-a
încheiat, toate combinele, împreună
cu importante mijloace de transport,
au fost trimise operativ in ajuto
rul cooperativelor agricole din CrăProdusele prezentate lntr-unul
sani, Reviga, Poiana. Vlădeni. Aledin standurile T.I.B. ’88 de Insti
xenl și Scinteia. Dacă pină acum po
tutul de cercetare științifică si
rumbul se recolta într-o zi de pe
inginerie tehnologică pentru automa
1 800—2 100 hectare, in această săptizări și telecomunicații au stîmit
tărnină ritmul zilnic va ajunge la
interesul specialiștilor. Șl aceasta, in
peste 3 200 hectare, în așa fel incit
primul rind, pentru caracterul de
pină simbătă seara recolta de porumb
premieră absolută al echipamentelor
de pe cele 11 000 hectare care mai
de automatizare expuse. Toate aces
era de strîns, să fie pusă la
te produse de înaltă tehnicitate, inadăpost. Din municipiul Slobozia,
globînd invenții de valoare deosebi
orașele Fetești. Urziceni si Țăndărei,
tă,
sint realizări cu. o vechime sub
zilnic participă la stringerea si în
un an si ele. fie că se află în curs de
cărcarea recoltei un mare număr de ' implementare,
fie că au fost deja pre
oameni ai muncii din diferite sec
luate de către beneficiari, dovedind
toare de activitate. De asemenea,
in economia românească avantajele
toate unitățile economice din județ
automatizării. Despre cele mai repre
care au un parc cu mijloace de
zentative și mai recente rezultate ale
transport sprijină unitățile agricole
Specialiștilor institutului am solicitat
în așa fel incit zilnic la bazele de
precizări tovarășului Dan Dobrescu,
recepție, unitățile de prelucrare și în
director in cadrul acestui institut.
bazele furajere să fie depozitate cel
— Dintre realizările de nivel mon
puțin 30 000 de tone. Alături de mij
dial cu care se prezintă anul acesta
loacele auto și tractoarele rutiere
specialiștii secțiilor de cercetare ști
sînt folosite cele 4 500 de atelaje
ințifică, inginerie tehnologică și pro
existente în unități. Pentru reduce
ducție
industrială din institutul nos
rea la maximum a staționărilor ne
tru se remarcă echipamentele bazate
productive forțele echipelor de în
pe sistemul tipizat de module MULcărcători s-au dublat. S-a luat mă
TIPROM. Este vorba de o „familie*
1*
sura ca fiecare autocamion să circule
de peste 50 de elemente tipizate, în
cu incă două remorci, iar tractoarele
tre
care
cel
de
conducere
automată
— cu 3. Prin măsurile adoptate, fie
a proceselor tehnologice ECAROM
care mijloc de transport auto va
886 M, cel de conducere a sistemelor
realiza zilnic patru drumuri, tractoa
de fabricație flexibilă ECAROM 886rele — trei, iar atelajele — cite
SFP, cele de comandă numerică și
două. La bazele de recepție, progra
cele pentru sistemele distribuite
mul preluărilor se desfășoară in
de conducere a proceselor tehnolo
două schimburi, unităților producă
gice
DISTRIPROM. Destinate electoare punîndu-li-se la dispoziție
tronizării, automatizării și cibernetispațiile de depozitare și mijloace
zării proceselor tehnologice, aceste
mecanice de descărcare. Pentru
echipamente au ca efect economic si
creșterea ritmului livrărilor la fon
gur reducerea semnificativă a consu
dul de stat, colectivele de control, în
murilor energetice, economisirea ma
componenta cărora sint activiști din
teriilor prime, optimizarea procese
cadrul secției agrare a comitetului
lor de producție, creșteri importante
județean de partid și specialiști de
ale productivității muncii.
la direcția generală a agriculturii ur

I

DOLJ

Pentru realizarea integrală a planului de investiții

UTILAJELE TEHNOLOGICE
LIVRATE LA TERMEN!
LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC DIN GAEȘTI

Ample acțiuni de întrajutorare
tng. Constantin GRIGORAȘCU,
director adjunct al direcției
generale pentru agricultură

Suprafețele de ne care mai este
de recoltat porumbul sint situa
te indeosebi in unitățile agricole din
consiliile agroindustriale mari culti
vatoare, cum sint Băilești, . Birca,
Moțăței, Amărăști, Segarcea și Măceșu. Avind in vedere timpul înain
tat și instabilitatea vremii, coman
damentul județean pentru agricul
tură a stabilit noi măsuri prin apli
carea cărora pină cel tirziu simbătă,
29 octombrie, porumbul de pe în
treaga suprafață să fie recoltat, iar
producția să fie pusă la adăpost.
Cum s-a organizat activitatea ? S-a
trecut operativ la întrajutorarea uni
tăților rămase tn urmă cu forțe me
canice. Astfel, aproape 100 de com
bine lucrează deja în aceste unități.
Combinele din consiliile agroindus
triale Plopșor, Virtop și Plenița se
află, de pe acum, pe ogoarele consi
liului agroindustrial Moțăței ; cele
de la Seaca de Pădure și Predești —
la Birca ; cele de la Șimnic și Melinești — la Măceșu ; cele de la
Bratovoiești, Calafat și Poiana Mare
lucrează in consiliul agroindustrial
Băilești. în fiecare unitate agricolă
și fermă s-au stabilit grafice de re
coltare ce cuprind suprafețele ce

urmează să fie recoltate în fie
care zi, precum și responsabilități
precise din partea unor cadre de
conducere. Așa se procedează jn con
siliul agroindustrial Băilești. Luni,
bunăoară, la Băilești. membrii bi
roului comitetului orășenesc de partid
au fost repartizați pe ferme din ca
drul cooperativei și I.A.S. Băilești,
mai rămase in urmă la recoltarea și
transportul porumbului.
Prin măsurile luate de comanda
mentul județean, in ultimele zile a
crescut simțitor ritmul la transpor
tul porumbului pe destinațiile stabi
lite. Cu mici excepții tot ce se recol
tează intr-o zi se și transportă. Con
comitent cu suplimentarea mijloace
lor'de transport, in unitățile rămase
în urmă, acțiunea de preluare s-a
organizat și se urmărește mai bine,
în consiliile agroindustriale cu su
prafețe și producții mai mari s-au
creat noi baze volante, aproape de
locul de recoltare și s-a stabilit ca
fiecare mijloc de transport să facă
minimum patru curse pe zi. în fie
care seară la ora 18 are loc coman
damentul special constituit pentru
coordonarea
transportului,
unde
se analizează ■ operativ, la ni
vel de județ, situația din ziua
respectivă, se stabilește graficul de
transport pentru a doua zi și se di
rijează mijloacele in funcție de can
titățile recoltate.

TULCEA

In centrul atenției - măsurile de modernizare a fabricații
întreprinderea de 'utilaj chimic
din Găești are de multă vreme con
solidată reputația unei unități care
merge bine cu planul, o unitate care,
an de an. a încheiat bilanțul activi
tății productive cu impbrtante depă
șiri. ceea ce a asigurat consistente
ayantaje materiale întregului colec
tiv de muncă. Totodată, unitatea isi
onorează, de regulă, în condiții bune
obligațiile contractuale, livrind la
termen beneficiarilor de investiții
utilajele necesare pe șantier.
în aceeași notă pozitivă evoluea
ză, cel puțin pînă acum, realizarea
planului si în acest an. La sfîrșitul
celor nouă luni care au trecut din cel
de-al treilea an al actualului cinci
nal întreprinderea a raportat înde
plinirea planului la toti indicatorii,
înregistrînd semnificative depășiri
la producția-marfă. economii la
cheltuielile materiale de producție
și la consumul de energie electrică,
realizări deosebite si la alti indica
tori esențiali de eficientă, cum ar fi
indicele de folosire a capacităților
de producție sau indicele de utiliza
re a timpului de lucru. Să mai no
tăm si faptul că planul producției în
unități fizice a fost îndeplinit exem
plar. cu o depășire de aproape 10 la
sută la producția de piese de schimb.

Economistul Ion Putineanu. șeful
compartimentului
plan-dezvoltare,
cu care discutăm, este convins că și
următoarele trei luni care au mai
rămas din acest an vor fi la fel de
rodnice, existind deci perspectiva de
a încheia bilanțul productiv al, aces
tui an cu bune rezultate ne toată li
nia. Interlocutorul își argumentează
punctul de vedere prin atenția pe
care o acordă organul de conducere
colectivă al întreprinderii îndeplini
rii întocmai a tuturor măsurilor în
scrise în programul de perfecționa
re a organizării și modernizare a
producției. Se subliniază faptul că
finalizarea acestui program s-a aflat
permanent si continuă să se afle in
atenția întregului colectiv care ac
ționează cu hotărîre pentru aduce
rea lui la îndeplinire. Măsurile pre
văzute pentru acest an. măsuri care
vizează cu precădere aspecte de or
din calitativ, sint deia, in cea mai
mare parte, finalizate, ceea ce s-a
răsfrînt pozitiv asupra modului de
realizare a planului. Accent deosebit
se pune în această perioadă pe în
cărcarea tuturor capacităților de
producție. Pe aplicarea "unui com
plex de măsuri pentru reducerea in
continuare a consumului de mate
riale. energie electrică si gaze natu
rale.

Deosebit de importantă pentru b
nul mers al realizării planului es
starea de emulație, de puternică mi
bilizare in muncă ce domină activ
tatea întregului colectiv,* atît a o:
menilor direct productivi din sect
cit si a personalului din celelal
compartimente funcționale. Se pr<
cizează faptul că mai sînt -de rezo
vat unele probleme. îndeosebi în c
privește aprovizionarea cu anumit
materiale ; probleme ce au angaji
de pe acum efortul tuturor factori
lor responsabili.
Semnificativ este faptul că. în a
ceastă perioadă, o bună parte di
capacitatea colectivului este oriepta
tă spre pregătirea producției anulu
viitor, deopotrivă, pe linia asigurări
bazei tehnico-materiale. cît si a creș
terii nivelului tehnico-calitativ a
produselor, a competitivității aces
tora. Pe o largă acțiune de stimula
re a creativității proprii se bazează
aici la întreprinderea de utilai chi
mic din Găesti. efortul de înnoire a
producției, de reducere a importuri
lor si de promovare la export a unei
părți cît mai importante din pro
ducția realizată.

Ioan ERHAN

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC PLOIEȘTI

Mai multe mijloace de transport, mai mulți
oameni la încărcarea lor
unități, agricole, întreaga suflare a
satelor, precum și numeroși oameni
ai muncii din unitățile industriale și
instituțiile municipiului Tulcea și orașelor Macin, Isaccea și Babadag
participă efectiv la culesul manual
al porumbului. Au fost reanalizate
graficele de transport în raport cu
potențialul existent. Iuindu-se mă
suri pentru folosirea la maximum
de capacitate și a atelajelor existen
te ’ pe raza localităților, astfel incit
întreaga recoltă să fie transportată
și depozitată fără nici un fel de
pierderi in bazele de recepție. Aceas
ta cu atît mai mult cu cit pe cîmp
au rămas netransportate la această
oră peste 66 000 tone porumb, indeo
sebi in consiliile agroindustriale
Dăeni (11 238 tone). Somova (7 040
tone) sau-Cerna (5 602 tone). în aceste unități a fost suplimentat
parcul de transport și s-au asigurat
condiții pentru afluirea și descărcarea operativă in bazele de recepție
a autovehiculelor. O atenție deose
bită este acordată recoltării și în
deosebi transportului sfeclei de za
hăr la întreprinderea de specialitate
de la Babadag, stringerii de pe cimp
a tuturor resurselor furajere.

Sprijin mai susținut din partea furnizorilor!

Pretutindeni, acolo unde mai este de strins recolta de porumb, trebuie să
se acționeze acum cu toate forțele pentru încheierea acestei lucrări
Foto : S. Cristian

Intre producătorii de utilai tehno
logic destinat industriei chimice și
petrochimice, precum și altor sec
toare de mare importantă ale eco
nomiei. întreprinderea de utilaj chi
mic Ploiești ocupă un loc distinct,
atît prin contribuția pe care si-a adus-o la realizarea unor mari obiec
tive industriale, cit si prin ponderea
însemnată in exportul tării. Practic,
aici s-a realizat o bună parte din.
utilajul necesar pentru înfăptuirea
programului de dezvoltare a indus. triei chimice si a celui privitor la
energetica nucleară, produsele ce
poartă marca întreprinderii ploiestene situîndu-se la un înalt nivel
tehnic.
Iată însă că în ultimul timp, și în
mod deosebit în acest an întreprin
derea. deși își îndeplinește riguros,
uneori chiar în avans, obligațiile asumate la export, pe ansamblul ac
tivității nu reușește să-st realiz'eze
sarcinile de plan, lună de lună înregistrind mari restante. O analiză
recent efectuată de comitetul de
partid si consiliul oamenilor muncii
asupra stadiului realizării planului
la producția-marfă si a onorării obligațiilor asumate față de benefi
ciarii din țară a pus în evidentă mai
multe cauze.
Unele din acestea sînt de ordin in
tern. Este vorba mai ales de neutilizarea integrală a timpului de lu
cru. folosirea necorespunzătoare a
unor mașini și utilaje, abateri de la
normele disciplinei de producție în
unele formații de lucru, organizarea
deficitară a transportului intern,
precum și a unor locuri de muncă.
Dar cel mai mare impediment în ca
lea desfășurării corespunzătoare a
proceselor de producție si. implicit,
a realizării planului îl reprezintă,
fără îndoială, lipsa unor materii pri
me si materiale.
• Care sînt furnizorii restantieri și
ce consecințe are neonorarea la ter
menele planificate si în cantitățile
și sortimentele prevăzute a obliga
țiilor contractuale asupra activității
productive a întreprinderii de utilaj
chimic din Ploiești ? De exemplu, .
potrivit programului stabilit în luna
septembrie. întreprinderea de țevi
„Republica" din București avea de
livrat 36 tone țeavă inoxidabilă șî
100 tone țeavă pentru schimbătoare
de căldură. Pînă la 30 septembrie
ac. a livrat doar 5,6 tone țeavă din

primul sortiment, din care 4 tone... în
ultima zi a lunii, si numai 4,6 tone
din al doilea sortiment. De aseme
nea, întreprinderea de oteluri inoxi
dabile Tirgoviste. în 9 luni din acest an a rămas datoare fată de
beneficiarul ploieștean cu o cantita
te de tablă echivalentă cu cea nece
sară pentru un intreg trimestru de
producție.
In categoria unor asemenea furni
zori nepunctuali figurează si Combi
natul siderurgic Galati. întreprinde
rea de utilaj chimic și forjă din Rimriicu Vîlceă. întreprinderea’ de țevi
Roman. Care sint urmările 7 La sec
ția cazangerie grea, una dintre cela
mai mari ale întreprinderii, se pot
vedea multe utilaje aflate în dife
rite stadii de execuție, dar care nu
pot fi finalizate. „Sînt 14 vase,
schimbătoare de căldură pentru care
nu avem asigurată țeava, ne spu
nea șeful secției, inginerul Mlhai
Apostolescu. Dincolo de faptul că nu
le putem livra la timp, intîmpinăm
mari greutăți în folosirea forței de
muncă, lucrăm în salturi, nu avem
ritmicitate în producție". Din ace
leași motive, un utilaj zace in sec
ție de mai bine de... 8 ani. El tre
buia să fie expediat Combinatului
chimic Midia-Năvodarî !
La secția cazangerie ușoară, aceeași
situație : 15 schimbătoare de căldură
au corpurile executate, dar. neputînd
fi terminate, deoarece lipsește țeava,
au fost „amplasate" de jur împreju
rul halei; pe lingă pereți. „Cînd
avem tablă, nu avem teavă si invers,
iar dacă există amîndouă.ne lipsesc...
electrozii sau piesele forjate — ne
spune șeful de echipă, Gheorghe Luca.
Sigur că beneficiarii noștri sînt
nemulțumiți de lipsa de promptitu
dine în expedierea utilajelor care le
sînt necesare, dar aceste neajunsuri
în aprovizionare ne împiedică să ne
facem datoria asa cum ar trebui".
Neasortarea unor materiale, apro
vizionarea în salturi, nefinalizarea
unor produse au condus la formarea
unui stoc supranormativ în valoare
de aproape 24 milioane lei. In analiza
de care aminteam, toate aceste
aspecte au fost relevate. Dar. din
păcate, se constată o anumită resem
nare. neiustificată. din partea unor
factori de răspundere din întreprin
dere. care afirmă că „Problemele
aprovizionării sînt greu de rezolvat!".

Or. acum, nu de asemenea atitudini
este nevoie, ci de un efort deosebit.
susținut de factorii de resort din
centrală si minister, si. mai ales, de
furnizorii care au anumite restante
în livrări, astfel ca. neîntirziat. si
tuația să se îmbunătățească, iar obligatiile fată de beneficiarii care au
de realizat investiții să fie integral
onorate.
Se cuvine relevat că. în urma con
cluziilor desprinse din analiză, au
fost stabilite si o serie de măsuri pe
plan intern.
„în mod deosebit — ne spunea inginerul-sef al întreprinderii. Traian
Horiă
o-mare âtentie acordăm în
tăririi ordinii si disciplinei, perfec
ționării pregătirii forței de muncă.
Astfel, o zi oe lună. întreaga între
prindere învață. Pe secții Si sec
toare. toti oamenii muncii lsi însu
șesc cele mai noi metode de lucru,
isi ridică nivelul de cunoștințe pro
fesionale. absolut necesare- in pro
cesul continuu de modernizare a
proceselor de producție. De aseme
nea. a fost finalizată aplicarea a 16
măsuri din programul de moderni
zare. ale căror efecte se resimt da
oe acum in privința creșterii produc
tivității muncii si ridicării nivelului
calitativ al produselor. Bunăoară, s-a
realizat un sector specializat în exe
cuția subansamblelor de la utilajele
chimice, cu scopul de a extinde su
dura automată, ceea ce a permis ri
dicarea productivității muncii cu
peste 30 la sută, precum si o bună
specializare a muncitorilor, s-a in
trodus îmbinarea teavă-placă tubulară la schimbătoarele de , căldură
prin sudură automată, iar pentru
mandrinarea hidraulică la aceleași
produse, s-au realizat, prin autodo
tate. toate instalațiile necesare".
Concomitent, se intensifică preocu
pările pentru pregătirea producției
din anul viitor. De oe acum, pentru
unele utilaie chimice documentația
este gata, pregătirea fabricației a fost
făcută, la utilai metalurgic si struc
turi metalice pentru utilajul petro
lier olanul a fost acoperit cu con
tracte. Dar greutățile întîmninate cu
baza materială întîrzie luarea unor
măsuri de lansare în fabricație ca să
permită un ritm înalt de lucru încă
din primele zile ale anului 1989.

— Cum apreciați că un produs este
de nivel mondial ?
— Un criteriu, in acest sens, este
cererea la export. Specialiștilor in
stitutului nostru le este foarte
clar că un produs cu caracte
ristici tehnice foarte înalte, oricit
de performant ar fi, el nu se poate
numi „de nivel mondial" și, implicit,
nici competitiv, dacă este obținut cu

finite, ca urmare a automatizării unei
multitudini de operații. De reținut
că această celulă flexibilă, ca și alte
echipamente din nomenclatorul insti
tutului, care cuprind in denumire
cuvîntul flexibil, prezintă avantajul
adaptabilității și posibilității de ex
tindere la o serie întreagă de pro
cese de producție.
O altă realizare a acestui an o re-

costurilor de fabricație, efect al uti
lizării de soluții tipizate. Varianta
cunoscută sub numele „SIPDEA"
destinată proie’ctării dulapurilor elec
trice de automatizare, a fost pusă la
punct pentru Centrala industrială de
rețele electrice și pentru două între
prinderi din centrala de echipamente
de automatizare. Aflate actualmente
în curs de implementare, aceste sis

— Ce sprijin primesc beneficiarii,
astfel incit noile produse ale tehni
cii de virf să fie utilizate cît mai
eficient ?
— Institutul livrează „la cheie"
toate echipamentele de automatizare
pe care le realizează in sectorul său
de producție industrială. Totodată,
specialiștii noștri acordă asistență
tehnică pentru punerea in funcțiune
atît în perioada de garanție, cit și
de post-garanție, formele de organi
zare adoptate permițind să se răs
pundă operativ la solicitările benefi
ciarilor, fie direct, fie prin Între
prinderile specializate in întrețineri și
reparații cu care colaborăm.
Virtuțile colaborării rezultă însă în
primul rînd din relațiile specialiști
lor institutului cu colegii lor din ca
drul întreprinderilor de profil pro
ducătoare. Absolut toate rezultatele
cu adevărat remarcabile ale cercetă
rii sînt rodul integrării cu produc
ția, încă de la conceperea noilor echipamente și pină la introducerea
lor in fabricație. Se muncește umăr
la umăr în cadrul institutului, apoi
pe linia de fabricație. Dacă o între
prindere produce elementele de au
tomatizare adecvate, institutul le uti
lizează pentru noile echipamente ;
nu se apucă să „inventeze" altele
la fel. Se cîștigă astfel timp prețios.
Datorită bunei colaborări statornici
te, putem spune că, în prezent, a
dispărut aproape complet decalajul
dintre momentul finalizării cercetă
rii și cel al introducerii în fabrica
ția de serie a produsului într-una
din întreprinderile centralei indus
triale de echipamente de automati
zare. Iată deci garanția obținerii de
bune rezultate și în continuare.

Eleonora MOGA,
director general’al direcției
generale pentru agricultură
în toate unitățile agricole. în toate
consiliile agroindustriale, analizîndu-se cu maximum de exigență
căile și mijloacele de urgentare a
ritmului de lucru în actuala campa
nie. au fost stabilite noi măsuri teh
nice și organizatorice pentru înche
ierea, in termenele stabilite, a tutu
ror. lucrărilor. Activiștii comitetului
județean de partid, specialiștii direc
ției agricole județene sînt prezenți în
cîmp. mobilizind lucrătorii ogoare
lor la cules și transportul produse
lor. Maximă atenție acordăm înche
ierii, pină la sfîrșitul săptăminii. a
recoltării porumbului, lucrare răma
să în urmă în județul Tulcea' dacă
ținem cont că pe cimp mai sînt de
cules 16 900 hectare. Măsuri deosebite pentru urgentarea recoltării po
rumbului au fost luate îndeosebi în
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Dăeni, Mihail Kogălniceanu, Topolog și Greci, unde procentul
de realizare a lucrării este mult sub
media pe județ. Aici, ca și în alte

STIJNȚA
în confruntare

costuri ridicate de fabricație. în pre
zent, pe plan internațiohal, în „bă
tălia" din domeniul tehnologiilor,
arma cea mai eficientă este produsul
performant cu costuri minime. Con
stituie un motiv de satisfacție pentru
institutul nostru că, Ia actuala ediție
a Tirgului internațional București,
mai multe din produsele expuse s-au
bucurat de cereri de contractare din
partea unor firme din țări cu tradi
ție în domeniul echipamentelor de
automatizare.
— S-au verificat la beneficiarii din
țară avantajele noilor produse ale
institutului ?
— De exemplu, echipamentul
SIGEPEC, pentru controlul și redu
cerea consumului de energie, lmple-

mentat de citeva luni la întreprin
derea de motoare electrice din Pi
tești , a permis reducerea cu 30 la
sută a consumurilor energetice și, in
consecință, a costurilor de fabricație,
ceea ce concură la sporirea cempetitivitătii produselor acestei unităti,
care au fost si pînă acum deosebit
de solicitate la export.
Firește că avem și alte confirmări

ContribuțiiJ eficiente la realizarea
echipamentelor de automatizare competitive
In producție ale performanțelor care
prezintă sistemul informatic de su
caracterizează produsele noi, „ediția
praveghere meteorologică și protec
1988", ale institutului nostru. La Zlatție a mediului înconjurător. „CLIna, la întreprinderea metalurgică de
MAROM" — solicitat de pe acum și
metale neferoase a intrat în func
la export — asigură determinarea au
țiune. de curind. cu bune rezultate,
tomată a parametrilor meteorologici
o instalație automatizată și un sis
și, totodată, a factorilor poluanți ai
tem informatic pentru fabricarea cu
atmosferei.
prului. Se asigură astfel industriei
— Au de ciștigat și sectoarele de
electrotehnice cupru calitativ supe
proiectare constructivă de pe urma
rior din minereu sărac în substanțe
noilor realizări ale institutului ?
utile.
— în acest sens, aș cita exemplul
Tot anul acesta, la întreprinderea ’ celor două sisteme informatice de
de mașini-unelte „înfrățirea" din
proiectare asistată de calculator a pa
Oradea a fost implementată o ce
nourilor electrice. Aceste sisteme
lulă flexibilă de fabricație, respec
asigură scurtarea ciclului de proiec
tiv CPFUS CF3, care a determinat,
tare cu 40 la sută, creșterea calității
pe lingă însemnate sporuri de pro
proiectelor, ca urmare a eliminării
ducție, creșterea calității produselor
subiectivismului uman și reducerea

teme de proiectare asistată de cal
culator vor intra in funcțiune pină
la finele anului.
— Ce avantaje prezintă o altă ca
tegorie de produse noi, cea a echipa
mentelor de testare automată ?
— Gama de echipamente „THETAROM" este destinată testării pla
chetelor electronice echipate și ne
echipate. Efectele economice ale uti
lizării acestor echipamente ? Crește
calitatea aparaturii electronice și de
automatizare din întreprinderile de
profil și scade timpul necesar depa
nării și întreținerii acestora în ex
ploatare. Așadar, avantajele apar atît
in faza de fabricație, la producătorul
de aparatură, cit și în exploatare, la
beneficiarul acesteia.

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scînteii*

Ioana DABU
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Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român Editarea cărții - act de mare răspundere
- moment crucial în dezvoltarea României contemporane
in opera de educație patriotică

LJrmare din pag. I)

lentul hotăritor al creșterii ecoomice, pivotul progresului general,
îultilateral al tării. Congresul al
X-lea a militat pentru afirmarea
mternică a efortului economic si
ie inteligentă propriu al poporului
îostru. materializat prin alocarea
mei părți importante din venitul
îational pentru dezvoltare, promo
varea unei rate înalte de acumulare
— una din cele mai ridicate din
iume.
Pe baza efortului propriu, a de
venit posibilă realizarea, in ultimii
13 de ani. a unor programe de in
vestiții fără precedent, din ce in ce
mai mari de la un cincinal la altul,
cuprinzind toate sectoarele viet'i
economico-sociale. toate zonele si
toate localitățile tării. Astfel, printr-o politică consecventă de inves
tiții. au fost ridicate mii de mari
obiective industriale, ceea ce a per
mis o dezvoltare si amplasare ra
țională a forțelor de producție pe
intreg cuprinsul patriei. Cu precă
dere s-a urmărit accelerarea dezvol
tării județelor cu un nivel economic
mai redus, asigurîndu-se, în același
timp, creșterea in continuare a po
tențialului productiv al tuturor zo
nelor și localităților. Această politi
ca a constituit temeiul material al
afirmării egalității economice a tu
turor cetățenilor, care reprezintă, in
fapt, adevărata egalitate in drepturi
în România socialistă de azi. Semni
ficativ in acest sens este faptul că.
din inițiativa si sub directa condu
cere a tovarășului Nicolae Ceausescu,
a fost adoptat pentru prima oară
in istoria politicii economice a parti
dului si statului nostru un amplu
program privind dezvoltarea și mo
dernizarea vieții economice si so
ciale a României în profil teritorial.
Dacă în 1968 doar 7 județe Înre
gistrau o activitate economică de
peste 40 mii lei pe locuitor. în pre
zent 38 de județe depășesc 80 mii
lei pe locuitor.
Concepută ca un proces de lungă
durată, dezvoltarea economiei românești s-a înfăptuit în anii de după
Congresul al IX-lea deopotrivă ca
un proces complex, multilateral, in
ansamblul căruia creșterea rolului
in ~interdeindustriei se
_ _ realizează
__ .'.1.___ " 1__
pendentă cu amplificarea și moder
nizarea celorlalte sectoare ale econo
miei. Pe fondul dezvoltării puternice,
de ansamblu, in aoești ani s-a acor
dat o atenție deosebită, prioritară, în
perspectiva creării unei structuri
moderne, de înaltă eficiență econo
mică, dezvoltării ramurilor și șubramurilor generatoare de progres în
toate domeniile vieții economico-so
ciale. Semnificativ în acest sens este
faptul că, in vreme ce producțiamarfă industrială a țării a sporit din
1965 pînă in prezent de aproape
7 ori, industria chimică, construcțiile
de mașini, electronica. și electroteh
nica au devansat considerabil aceas
tă creștere.
Fiecare congres și conferință na
țională ale partidului care a urmat
Congresului ai IX-lea a marcat mo
mente de importantă deosebită pen
tru accentuarea caracterului modern
al economiei românești, pentru per
fecționarea structurii sale, a relați
ilor de producție, a întregii activi
tăți economico-sociale.
După Congresul al XIII-lea al
partidului, potrivit concepției gene
rale de dezvoltare intensivă a eco
nomiei românești — caracteristică
fundamentală a actualului cincinal
— industrializarea a intrat într-o
etapă calitativ nouă, definită de
modernizarea radicală a structurii
producției industriale, prin creșterea
prioritară, in continuare, a ramurilor
de inaltă tehnicitate care valorifică
superior majeriile prime, resursele
energetice și munca socială, asigurind promovarea largă â progresului
tehnic în întreaga economie, o com
petitivitate ridicată a produselor
noastre pe piața externă.
Efortul de industrializare este în
dreptat. totodată, spre modernizarea
mijloacelor de muncă din economie,
pentru a asigura extinderea largă
a mecanizării, automatizării, cibernetizării si robotizării, spre per
fecționarea continuă a organizării
producției și a muncii. Finalitatea
acestor procese o constituie sporirea
simțitoare a productivității muncii.

și cu cerințele producției a devenit
asigurarea unui grad înalt de pre
o' trăsătură definitorie a cincina
lucrare a materiilor prime si matelelor parcurse de la Congresul al
rialelor. de valorificare a energiei
IX-lea, a politicii consecvente,
și combustibililor, ridicarea nivelului
elaborată și pusă în practică sub
tehnic și calitativ al produselor —
îndrumarea neobosită a tovarășului
condiția vitală pentru afirmarea for
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ței lor competitive pe piața externă.
ral al partidului, O sugestivă reflec
Saltul calitativ în care s-a inscris
tare a acestei politici o constituie
economia noastră in actualul cin
Programul-directivă de cercetare
cinal se realizează sub semnul, efi
științifică, dezvoltare tehnologică și
cientei superioare, proces stimulat
de introducere a progresului tehnic
puternic de adoptarea, din inițiativa
pînă in anul 2000.
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a
noului mecanism economic, bazat
Coordonată cu înaltă competentă
pe principiile autoconducerii munci
și neobosită inventivitate creatoare
torești și autogestiunii economicode către tovarășa academician doc
financiare.
tor inginer Elena Ceaușescu. bine
Dezvoltindu-se ani în șir într-un
cunoscută și apreciată in toată lu
ritm superior, industria a devenit
mea ca o strălucită personalitate po
principalul producător de venit na
litică și științifică, activitatea știin
țional. Modernă și diversificată, in
țifică a fost transformată în auten
dustria creată in anii de după Con
tică forță de producție, a fost așe
gresul al IX-lea a făcut posibilă
zată pe noi principii și criterii de
realizarea unor proiecte de mare
apreciere. între care se remarcă :
amploare și complexitate, folosind
creșterea capacității de asimila
exclusiv tehnică și tehnologie au
re și introduoere în toate dome
tohtonă, și-a demonstrat strălucit
niile activității economico-sociale
capacitatea de a rezolva cele mâi
a celor mai noi si eficiente cu
dificile probleme ale progresului
ceriri ale revoluției știintificomultilateral al patriei, chiar in con
tehnice
contemporane ;
sporirea
dițiile adîncirii crizei economice
contribuției cercetării si ingineriei
mondiale.
naționale, a creației științifice româ
în anii strălucitoarei „Epoci
nești la progresul multilateral și di
Nicolae Ceaușescu" au fost ridioanamic al țării noastre, la îmbogăți
te ctitorii demne de acest ev so
rea tezaurului cunoașterii universale ;
cialist : Canalul Dunăre — Marea
ridicarea competitivității in dome
Neagră, metroul bucureștean, noul
niile de vîrf ale dezvoltării tehno .
centru civic și amenajarea complexă
logice și progresului tehnic.
a riului Dîmbovița, TransfăgărășaToate aceste realizări sînt expresia
nul, mari hidrocentrale pe Dunăre
suflului novator al gîndirii revoluțio
și pe principalele rîuri ale tării ;
nare. care a pătruns adînc în toate
în toate zonele tării, dezvoltate în
domeniile vieții sociale, a concepției
mod echilibrat, armonios, au fost
superioare
in
care
tovarășul
înălțate puternice citadele indus
Nicolae Ceaușescu a situat rolul
triale, prestigioase cetăti ale știin
partidului în societate. într-un spirit
ței. vaste sisteme de irigații, mo
profund înnoitor, care pornește de la
derne construcții social-edilitare si
tradițiile înaintate ale gîndirii socia
amenajări citadine.
liste. de la marile răspunderi ne care
Continuînd in ritm intens indus
le ridică actuala etapă a construcției
trializarea. partidul a acordat. în
socialiste în fata clasei muncitoare,
anii de după Congresul al IX-lea,
partidul constituie centrul vital al
o mare atenție și dezvoltării agri
societății, afirmîndu-și funcția de
culturii, sporirii producției vegetale
forță politică conducătoare din inte
și animale. în consens cu aoeastă
riorul colectivelor. într-o permanentă
orientare programatică a partidului,
conlucrare cu oamenii muncii, cu în
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
tregul popor.
elaborat o concepție unitară și ar
Creșterea rolului conducător al
monioasă asupra rolului agriculturii
partidului se realizează în strînsă
într-o economie modernă, perma
legătură cu adîncirea continuă a de
mocrației
muncitorești-revoluționare.
nent racordată la exigențele revo.
luției tehnico-științifioe contem
care implică participarea activă
porane.
și nemijlocită a tuturor oamenilor
La temelia noului concept despre
muncii, iri noua lor calitate de pro
agricultură, secretarul general al
ducători. proprietari și beneficiari ai
partidului a așezat viziunea novatoa,avuției sociale, la conducerea activi
re privind definirea acesteia ca ra
tății social-economice.
mură de bază a economiei noastre
Din inițiativa tovarășului
naționale. S-a deschis astfel drumul
Nicolae Ceaușescu a fost instituțiospre o nouă politică economică în
nalizat cadrul necesar — unic in
cadrul căreia modernizarea agricul
felul său — al participării largi a
turii-a fost ridicată la rangul de
întregului popor la procesul condu
prioritate majoră a planului națio
cerii activităților economico-sociale, t1;
nal unic de dezvoltare economico- , a fost creat un mecanism economicosocială.
financiar, bazat ferm pe 'autoconduUn alt pilon de rezistență
cerea muncitorească, pe autogestiune
al noii revoluții agrare, clădit în
și autofinanțare.
anii de după Congresul al IX-lea, îl
Practic nU există domeniu al vieții
constituie orientarea fermă a agri
politice, economice Si sociale în care
culturii pe calea dezvoltării intensi
suflul regenerator al Congresului al
ve. proces de esență calitativă-, care.'.,• IX-lea, să nu fi dat roade, Șe.cuvine
cuprinde toate laturile materiale, e- ' amiritit căf, in ultimii 23 de ani, preo
conomice, științifice și sociale impli
cuparea pentru crearea unei baze
cate în progresul acestei ramuri.
tehnâco-thateriale moderne s-a îm
Noua politică agrară instituită
pletit Strins cu efortul de a perfec
după Congresul al IX-lea al parti
ționa produsul cel mai înalt al na
dului și-a ilustrat exemplar caracte
turii — Omul. Pentru prima oară in
rul realist, novator, înainte de toate
istoria țării acest proces a fost con-'
prin însăși creșterea constantă a pro
ceput și-se realizează la nivelul în
ducției agricole a țării, ceea ce a
tregii țări, in sensul revo’utionării
asigurat înfăptuirea obiectivului sta
conștiințelor tuturor oamenilor, rea
bilit de partid — realizarea unei
lizării unor modificări fundamentale
tone de cereale pe locuitor.
în modul lor de viață, în munca și
Pe temelia dezvoltării moderne
existenta lor.
accelerate a tuturor sectoarelor vieții
Tot in anii de după Congresul al
economice și sociale, s-a amplificat și
IX-lea al partidului; secretarul ge
consolidat proprietatea socialistă, bo
neral al partidului a supus unei con
găția națională ajungînd la circa 5 000
tinue reîmprospătări teoretice con
ceptul desnre statul socialist, chemat
miliarde lei, din care fondurile fixe
să-și adapteze funcțiile la amilul
productive reprezintă peste 2 500 mi
proces de democratizare generală a
liarde lei. fată de numai circa 80
societății. în lumina conceptului dia
miliarde lei in anul 1948. în 1987
lectic al concordantei relațiilor de
produsul social era de circa 2100
producție cu caracterul forțelor de
miliarde lei, iar venitul national de
producție, a fost realizată analiza
aproape 800 miliarde lei. sporind de
critică a structurii și funcțiilor sis
4.6 ori, respectiv de 4,9 ori față de
1965.
temului politic, dîndu-se cîmp liber
de afirmare spiritului critic al ma
Opțiunile dezvoltării economice și
sociale promovate după Congresul al
selor. în acești ani a fost, de ase
IX-lea au generat o poziție radicală
menea. pusă în evidentă teza perpe
nouă și fată de știință. Promovarea
tuării si creșterii rolului națiunii in
susținută a cercetării științifice și
lumea de azi. respingîndu-se atit
cosmopolitismul imperialismului, in
progresului tehnic in strînsă legătură
cu programele de dezvoltare oconoteresat să pulverizeze granițele țări
mico-socială a tării, cu învătămîntul
lor și suveranitatea popoarelor, cit și
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abordarea eronată, exclusivistă a in
ternaționalismului proletar de pe
pozițiile negării specificului național.
Orizonturi noi, fără, precedent, au
fost deschise de Congresul al IX-lea
și în sfera activității internaționale
a partidului și statului nostru. Româ
nia socialistă acționind cu o pildui
toare consecventă in slujba interese
lor fundamentale ale popoarelor, a
apărării și promovării drepturilor lor
legitime, ceea ce i-a adus o largă
apreciere în rîndul națiunilor lumii,
în mod deosebit aș dori să sub
liniez valoarea • inestimabilă, teore
tică și practică, a conceptului de in
dependență și suveranitate elaborat
de tovarășul
Nicolae Ceausescu,
concept devenit azi unul dintre
pilonii de maximă rezistență a ra
porturilor dintre state, a evoluției
întregului climat al vieții internaționale.
In această perspectivă. generoasă, cu admirabilă consecvență și
inepuizabilă
energie,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acționat în toti
acești ani pentru solutionarea pro
blemelor complexe ale vieții inter
naționale,
pe baza respectării
neabătute. în relațiile dintre state,
a principiilor deplinei egalități în
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc, renunțarea la forță și la
amenințarea cu forța, respectarea
dreptului fiecăruia la dezvoltare liberă și independentă, Iată de ce
astăzi, pretutindeni în lume, numele
României este rostit cu admirație și
respect datorită tocmai principiali
tății, spiritului de inițiativă și di
namismului politicii sale externe, al
cărei promotor inspirat este tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
Spiritul înnoitor, cu adevărat dia
lectic promovat de Congresul al
IX-lea a căoătat dimensiuni tot mai
largi prin hotărârile congreselor și
conferințelor naționale ale partidului
din ultimele două decenii, al căror
rod se întruchipează azi într-o im
presionantă operă materială și spiri
tuală, intr-un bogat tezaur de idei
care fac cinste nu numai parti
dului și poporului nostru. ci
și mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.
înaintind pe luminosul drum des
chis de Congresul al IX-lea, po
porul român își făurește cu încre
dere viitorul, avînd conștiința mă
rețelor obiective ce-i stau în față,
obiective care polarizează toate for
țele creatoare ale națiunii într-un
vast proces de perfecționare, de mo
dernizare, de ridicare a muncii și
vieții la nb-i cote calitative. Către
aceasta îndeamnă, mobilizează Tezele din aprilie, magistralele expu
neri recente ale secretarului general
al partidului cu privire la perfec
ționarea conducerii activității economico-sociale, la întărirea rolului
conducător al partidului. Mobiliza
toarele chemări, străbătute de înal
tă răspundere față de progresul
multilateral al țării, fată de con‘ tin v. it a tea procesului revolutienar,
dezbătute și însușite de comuniști,
do iptregul popor, angajează puterni? conștiința revoluționară a
maselor, înaltele calități ale, omului
nou, reprezantînd, pentru fiecare
om al muncii, un însuflețitor pro
gram de acțiune sub semnul patrio
tismului.
Strâns uniți în jurul partidului',
urmind marele exemplu de revo
luționar și patriot al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, acum, cind ani
versăm împlinirea a 70 de ani de la
făurirea statului național unitar
român, comuniștii, toți oamenii
muncii sînt puternic angajați în în
făptuirea obiectivelor și hotărârilor
Congresului al XIII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului',
pentru a adăuga țării noi și
mărețe realizări, care să înalțe pa
tria română în glorie, demnitate și
măreție. Este aceasta suprema expre
sie a angajamentului unanim de a
urma neabătut cutezătorul drum des
chis .de Congresul al IX-lea, drumul
unor istorice înfăptuiri ale „Epocii
Nicolae Ceaușescu", de a răspunde
lnflăcăratelor îndemnuri și chemări
ale marelui fiu al patriei, ale ma
relui Erou al României socialiste,
iubitul conducător de partid și de
stat — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Marile direcții tematice,
liniile de forță ale activi
tății noastre ca editură
enciclopedică pentru tine
ret sint: epopeea construc
ției socialiste a tării și
prezenta tineretului
in
toate zonele „fierbinți" ale
actualității, tineretul și ma
rile probleme ale lumii
contemporane.
opțiunile
sale de viață, implicarea
in fluxul revoluției tehnico-științifice,
orizontul
revoluționar și etic al ti
nerilor din România socia
listă. Selectăm, din marele
număr de oferte, pe acelea
care corespund, după păre
rea noastră, cel mai bine,
din toate punctele de ve
dere, acestor direcții, care
corespund comandamente
lor formative, modelatoare,
specifice editurii. încer
căm să ne transferăm dintr-un receptor al. inițiati
vei autorilor într-un fer
ment spiritual activ, sti
mulator și îndrumător al
creației. Nu așteptînd șan
sa manuscrisului de valoa
re, ci determinind apari
ția lui. Apelînd deci la
ceea ce se numește „co
mandă socială" — o moda
litate complexă și, e drept,
mai delicat de mînuit, a
relației editor-scriitor. încercînd să cunoaștem cit
mai îndeaproape șantierul
creației, preocupările au
torilor valoroși din toate
generațiile. încercînd să le
identificăm cu preocupă
rile editurii.
Acționind în numele so
cietății. în spiritul exigen
telor formulate in Tezele
din aprilie, al rolului ce
revine cărții în opera de
educație multilaterală, editorul trebuie să țină
întotdeauna
seama
de
necesitățile și opțiunile
culturale, desigur, foarte
diversificate, ale catego
riilor largi de cititori. Să
le înregistreze și să le
ierarhizeze cu obiectivitate.
Efortul de obiectivare este,
în acest sens, prima condi
ție a profesiunii de editor.
Și principalul criteriu al
reușitei editoriale râmine
validarea cărții de către
categoria de public căreia
i-a fost destinată. Atinge
rea „țintei" 1 Desigur, se
lecția
valorică,
esența
muncii într-o editură nu
e atit de simplă cum poate
să pară privită din afară.
La 100 de manuscrise ac
ceptate anual, alte 700—
800, chiar și mai multe,
sînt respinse.,. .Pentru fie
care manuscris redactorul
trebuie să răspundă (și
să-și răspundă) la nu pu
ține (și nu ușoare) între
bări. Este acest manuscris:
realizat din punct de ve
dere literar, științific etc.?
Fiindcă, evident, numai bu
nele intenții nu sînt sufi
ciente I Ce mesaj vehicu
lează,
ce încărcătură de’
idei ? Răspunde unor inte
rese culturale, științifice,’
sociale ? Va avea impactul
necesar la public ?
Și — vorbind desnre
competenta, despre forma-

Imagine
din
municipiul
Vaslui
Foto :
Sandu Cristian
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cinema
• Muzica e viața
mea :
SCALA
(H 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; LI; 13; 15;
17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Casa bunicii (spectacol de gală in
cadrul „Zilelor
filmului
danez”) :
STUDIO (59 53 15) — 19
$ In fiecare zi mi-e dor de tine :
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19“
S Păstrează-mă doar pentru tine :
DRUMUL SĂRII
(31 2® 13)
— 15;
17; 19
Nov&ceștii — 15, Acțiunea „Auto,
buzul”
—
17;
19 :
FERENTARI
(80 49 85)
'
• Fiul stelelor: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11; 13
• Răzbunarea haiducilor: MELODIA
— 15; 17; 19. FLAMURA — 15; 17; 19
• Nelu : FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, ARTA (213186)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, LIRA
(31 71 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
9 Hanul dintre dealuri :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, VICTORIA (16 28 79) — 8,45;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Transport secret :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45;

ta, FEROVIAR (50 51 40)
15; 17; 19
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
0 Singuraticul ghinionist : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17; 19
0 Misiune specială :
A U.R ORA
(35 04 66) — 9; 11.30; 14; 16,30; 19
0 Intercepția : MUNCA (21 50 97) —
15; 17; 19
0 Dragonul alb : COSMOS <27 54 95)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
0 Mlss Iugoslavia : PACEA (71 30 85)
— 11; 13; 15; 17; 19
0 Locuri
in
■ - - :
- inimă
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30 14; 18.30; 19
0 Agentul straniu : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11,30; 19
0 Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17: 19
0 Jandarmul
și
jandarmeritele :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13;
15; 17: 19

0 Sclava iubirii :

t

a t r

• Teatrul Național
mare) : Caligula —
teatru) : Actorul —
Her) : O femeie cu
prezentat de Teatrul
— 18

ții 71 71, Sala
18 (sala Amfi18; (sala Atebanl (spectacol
de stat Brăila)

• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul
Român) :
„Con
fluența artelor" (Muzică — Literatu
ră — Plastică). Spectacol realizat de
Cristina Vaslliu. „Arta orientală și
ecourile ei in cultura europeană" (I).
China — 18
• Opera Română (13 18 57) : Femeia
îndărătnică — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) ; A
treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameris
tele — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Pen
tru ce am murit — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Acești nebuni fățarnici — 18
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 18
• Teatrul
Giuleștl
(14 72 34, sala
Majestic) : Arta conversației —- 18
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. •Tânase“ (15 53 78, sala Savoy) : Dragoste
Ia prima vedere — 18
O Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie !
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Turandot — 15
C Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 10; Bu-Ali — 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Anotimpurile minzului — 15
0 Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19

ROMÂNIA-FILM prezintă

MUZICA E VIATA MEA
producție a Casei de filme Unu
Scenariul și regia : Iulian Mihu.
Imaginea : Alexandru Groza.
Decorurile și costumele : Marga Moldovan.Coregrafia : Aneta Păunescu.
Muzica : H. Mălineanu, Ion Vasilescu, Gică Petrescu,
Gherase Dendrino, Temistocle Popa, Aurel Giroveanu,
Pepu Popescu, Richi Stein.
Texte : Cezarlna Moldoveana, Eugen Mirea, Mihai
Maximilian, Jack Fulga, H. Mălineanu, Aurel Storin,
Nicolae Dumitru, Harp Negrin.
Orchestra dirijată de Cornel Popescu, Alexandru
Wilmanyi, Sandu Avramovicl, Dan Ardelean.
Sunetul : ing. Mihai Orășanu.
Consultant!: Ioana Bogdan, Bițu Făltlcineanu.
Un film cu îndrăgitul' cintăreț Gică Petrescu, per
sonalitate a scenei muzicale românești, cunoscut și
apreciat de public. < ,
împreună cu invitații săi, clntăreți și actori, cu parti
ciparea corpului de balet al Teatrului „C. Tănase" șl
beneficiind de concursul Radioteleviziunil și Casei de
discuri „Electrecord", Gică Petrescu recreează o at
mosferă familiară iubitorilor de muzică de toate
vlrstele.

rea și perfecționarea pro
fesională a redactorilor —
trebuie precizat că princi
pala „școală" rămîne edi
tura, Nu avem de unde lua
redactori gata formați —
ei se formează (și nu de
pe o zi pe alta) in proce
sul muncii editoriale. Acest
lucru ar trebui avut în
vedere pentru perspectiva
deceniilor care vin, pentru
viitorul cărții românești.
_
în producția de carte a
editurii „Albatros", cum'
cred de altfel că se intimplă și la celelalte edituri,
ponderea cărții inspirate
din procesul istoric al fău
ririi socialismului, dedica
tă eroilor lumii noastre,
frămintărilor. năzuințelor,
idealurilor .ce le sînt pro
prii, ponderea cărții cu
pronunțat accent patriotic,
civic este substanțială și

lare și procesului de invățămint in general.
în primul rind, edițiile
cuprinse in bine cunoscu
tele serii „Lyceum". „Ly
ceum—texte
comentate",
„Lyceum—sinteze", dar și
volume tipărite in afara
colecțiilor, contribuind la
o cit mai bună cunoaștere,
interpretare, asimilare a
inestimabilelor valori ale
moștenirii literare.
______
Nenumărate intilniri
cu
elevi, cu alte categorii de
tineri, cu cadre didactice
din școli generale și licee
ne-au confirmat utilitatea
acestor ediții. N-au lipsit,
bineînțeles, de-a lungul
anilor, și sugestii de com
pletări, de imbunătățiri,
atit in ceea ce privește
selecția textelor, cit și
structura aparatului cri
tic, sugestii de care am

Prima datorie a editorului:

EFORTUL
DE OBIECTIVITATE
am putea ilustra convingă căutat și căutăm în conti
tor această afirmație cRjnd nuare să ținem seama.
titluri și semnături prestiOrice scriitor tinăr și
gioase, tot atitea succese talentat, exprimîndu-se pe
ale editurii.
sine, ajunge să descrie
în acest domeniu, o preo- starea de spirit, mizele de
cupare majoră a noastră viață și de creație ale ge
trebuie să rămină callta- nerației sale. (De altfel,
tea textului — indiferent aceste elemente de identi
că e literar, social-politic tate, coeziune și coerență
sau științific. Nu putem să asigură legitimitatea noțiu
acceptăm ca teme generoa nii de generație in planul
se, apropiate nouă, să istoriei literare.) Există,
fie tratate submediocru, din fericire, chiar acum și
neconvingător,
rezultînd in imediata noastră apro
cărți ratate, neviabile, care piere,
neverosimil
de
trec pur și simplu neobser mulți tineri dotați, cu o
vate de critică și de pu personalitate artistică deja
blicul cititor. Nu cred că conturată, care au nevoie
avem dreptul să fim mul- de îndrumare și sprijin,
țurniți — chiar dacă am nu neapărat cind își elabo
înregistrat, cum spuneam, rează textele — fiindcă ei
o serie de rezultate nota singuri simt mai bine debile.
cît oricine cum s-o facă, ci
Așteptăm încă marele mai ales cînd încearcă să
roman (subliniez marele publice.
roman) al șantierului, epo
Acești tineri trebuie să
peea tinerilor angajați în găsească la edituri un clibătăliile recoltei, romanul mat stimulativ, să verifice
de excepție dedicat vîrstei pe cont propriu că apari
școlare. Am publicat, deși- ția
___ unui
___ talent
_ __ _e ____
întimpigur, cărți onorabile, ilușr. nată sărbătorește. Ar mai
trind partial aceste teme. fi‘
de enumerat multe
Dar...
dintre îndatoririle de ele
Prin mandatul său. edi mentară
responsabilitate
tura „Albatros" are (desi- profesională ale editorilor,
gur, nu în exclusivitate) de care depinde
totuși
sarcina valorificării patri corecta circulație a valo
moniului literar clasic prin rilor. Faptul că numeroși
ediții adresate tinerilor tineri, dintre cel mai re
cititori, in special celor de prezentativi (Bedros Hovirstă școlară. E vorba de rasangian, Tudor Vlad,
ediții însoțite de un aparat Ion Bogdan Lefter. George
(prefețe, Cușnarencu. Ovidiu Hurcritic adecvat
Cristian Tudor Po
note, tabele bibliografi- duzeu,
pescu, Mircea Bârsilă. Ma
ce), accesibil elevilor, de rin Lupșanu). au debutat
ediții care răspund direct sau au publicat la „Alba
cerințelor programei șco- tros" poate fi explicat și

prin atenția prioritară pe
care editura pentru tineret
o acordă literaturii tineri
lor. fără să însemne că
■ne-am achitat pină la ca
păt față de autorii in curs
de afirmare, ca și față de
propriile noastre îndatoriri.
Urmărim,
evident cu
mult interes, cronicile, re
cenziile, notele de lectură
apărute în presa culturală
sau științifică, comparindu-ne punctele de vedere,
■criteriile,
argumentația,
bucurindu-ne cind ne sint
confirmate opiniile, analizind atent divergențele de
păreri, lăsîndu-ne con
vinși cînd e cazul, fără a
nega a priori, dar și fără
a „împrumuta". automat
opinia recenzentului.
Deosebit de semnifica
tive rămin insă reacțiile
directe ale publicului în
registrate in școli, fabrioi,
case de cultură sau insti
tuții, întilnirile cu cititorii, aprecierile sau observațiile lor critice trans
mise direct, cu sinceritate,
sugestii care ne-au fost și
ne sînt de un real folos
în definitivarea proiectelor
noastre de muncă.
Am căutat și credem că
am reușit la editura
„Albatros" să asigurăm in
cadrul organizatoric, instituționalizat. al democra
ției socialiste o funcționare
reală a principiului muncii
colective. Problemele ma
jore ale editurii — cum
ar fi proiectarea planurilor
tematice, problemele de
conținut, problemele eco
nomice sau organizatorice
— sînt discutate, după caz,
în consiliul editorial, în
adunarea generală a oame
nilor muncii, în C.O.M.-ul
editurii.
Faptul că asigurăm o
bună circulație a informa
ției (e adevărat că sin tem
un colectiv de muncă rela
tiv restrîns) creează premi
sele unor decizii într-adevăr colective, Un
merit deosebit în formarea
acestui climat de muncă
revine
organizației
de
partid, biroului organiza
ției de partid, care s-au
implicat întotdeauna în
proiectarea și realizarea
strategiei noastre editoria
le. în ceea ce privește
opinia cititorilor, așa cum
am mai spus, ea ne este
cunoscută îndeosebi prin
nenumăratele intilniri la
care redactorii noștri par
ticipă anual. lansări de
carte organizate sub egi
da Festivalului național
„Cintarea României", in
tilniri in cadrul diverselor
manifestări organizate pe
plan național de către
Consiliul Culturii si Edu
cației Socialiste sau pe
plan local de către comi
tetele de cultură și educa
ție socialistă, de către sin
dicate, intilniri solicitate
de întreprinderi, școli etc.

Alexandru
CH1R1ACESCU

director al editurii
„Albatros”

INVENTIVITATE
Șl SPIRIT CREATOR
Cu patru ani in ur
mă. la Dorohoi s-a
semnat actul de naș
tere al Taberei de
creație in sticlă și
porțelan, o contribu
ție aparte in artele
romănești,
înrudită
prin
originalitatea
ideii cu multe alte
tabere de creație. Cu
sprijinul Uniunii ar
tiștilor plastici și al
Comitetului de cul
tură și educație so
cialistei al județu
lui Botoșani, la între
prinderea de sticlărie
și porțelan Dorohoi
artiștilor plastici li s-a
dat posibilitatea să
gindească și să cre
eze forme, culori, obiecte din fragila sti
clă și din elegantul
porțelan. Cei 12 plasticieni din fiecare se
rie. prin munca lor
ce va dura, repetlndu-se in fiecare toam
nă. pe o etapă de 12
ani. dau contur mate
rial unor idei și su
gestii din cele mai in
spirate, forjind o nouă
perspectivă modelării
sticlei și porțelanului,
întemeind, in dogoa
rea cuptoarelor, o artă
efemeră și durabilă,
in același timp. La
începuturile
taberei,
criticul de artă Radu
Negru aprecia : „Cu
ajutorul artiștilor pro
fesioniști tona de ni
sip de Miorcani și
Alba-Hudești. de asemenea.
prețioasa
pastă de caolin vor
crește însutit în va
loare. Prezenta sti
mulatoare a plasticienilor va impune mo
dele și linii noi. tru
museți de elaborare
proprie care să procompetitiv
moveze
producția de frumos
din acest colț tde tară
românească".
previConfirmînd
zlunile. intr-un eres*
cendo de inventivita
te. datorat unor ci
cluri de firești acu
mulări. cele trei ediții
anterioare ale taberei
au elaborat 420 de lu-

crări și piese de artă.
Printr-o
evidentă
demonstrație de pro
gres creator, vernisa
jul recentei expoziții,
care a încununat efor
turile qelor 12 partici
pant la tabăra din
acest an. adaugă incă
36 de lucrări mari, cu
peste 300 de compo
nente, ce îmbogățesc
colecția de obiecte de
artă contemporană a
sticlei și porțelanu
lui de la Dorohoi,
determinind extinde
rea prezentării lor in
15 săli ale muzeului

Pe de altă parte. Dan
Băncilă oferă, printr-o
ingeniozitate
vecină
cu jocul, o nouă idee
de măr, de sferă (in
colecția sa de ouă ar
tistice). de tinerețe (in
„îndrăgostita".
mai
multe cupluri fante
ziste. într-o alternantă
de culoare in alb și
negru, ca o succesiu
ne de calităfi și de
scăderi, de bine și de
absentă a binelui).
Rămii de multe ori
uimit și te înclini in
fata virtuozității și a
subtilităților de meș-

însemnări privind Tabăra națională
de artă contemporană a sticlei
și porțelanului — Dorohoi
orașului. Nu atit dis
punerea in sălile expoziției, cit mai ales
elocvența lor rafinată
aduc in prim plan
„Ofranda" cunoscutei
ceramiste Ioana $etran — un veritabil
„corn al abundenței",
cu nemaivăzute fructe
din porțelan, sceptru
demn de zeița florilor
și a rodului — ca și
„Compoziția" Mihaelei
Eugenia Kvasnevski,
alcătuire „ de forme
mirifice din sticlă, in
jocuri cromatice. cu
vocație
decorativă
deosebită.
In aceste „meduze"
străvezii din expozi
ție, in care sticla și
porțelanul intersectea
ză virtuțile artei, ta
lentul „rupe" limitele
materialității. In su
gestia. acestor lucrări
descifrăm fantezii in
registru clasic („Por
tret" de Tereza Fa
nelli ; dublul „Auto
portret" de loan Sumedrea ; „Compoziție"
de Adriana Popescu)
și chiar porțelanuri
din categoria „utilitară“, cum sint „Vaze"
de Cătălin Hrimiuc.

teșug pe care le poar
tă formele
artistice
îndelung șlefuite aici,
la Dorohoi. In citeva
„Cupole". Cristina Popescu-Rusu
recupe
rează rotunjimi de
boltă celestă și de glob
terestru, iar printr-o
structură de nervuri
in nuanțe albăstrii,
care apar din lăuntrul
acestor cupole. su
gerează translucidita
tea. Daniela Făiniș se
impune prin „Orga"
sa din tuburi de ceramică-antracit și prin
tr-o altă „Orgă", din
tuburi ..de marmoră".
Virtuozitatea și meș
teșugul reușesc de alt
fel unele construcții
de o surprinzătoare
monumentalitate. fi
nind seama că dimen
siunea impunătoare o
suportă gingașa sticlă.
Din
acest material
fragil. Dionisle Popa
a plăsmuit
„Felina
re", un pilc de trun
chiuri contorsionate,
strălucitoare, in ne.gru-obsidiană. cu talia de pină la 2.5 m.
Cromatica, formele și
distribuția ..Felinare
lor" provoacă o dila

tare a perspectivei,
creind iluzia unei pro
menade, pe care o
străbate o trupă da
homari- năstrușnici,
intr-un fantezist oraș
al lui Chaplin.
Treptat,
„muzeul '
ideal" al sticlei si ce
ramicii de Dorohoi se
populează cu o lume
de forme captivante,
fantastice sau suprareale. imitind uneori
natura, supradimensionind-o sau prelucrind-o in variante
insolite, punind in va
loare materialale fra
gile și subtile, laten
tele materiei amorfe.
„Pătrundem in univer
sul acesta cu senti
mentul aventurii in
tr-o existentă diamorfă aparte încremeni
tă de gestul unui de
miurg capricios, pen
tru ca apoi să vedem
că totul este opera oa
menilor care au un
nume și un statut, acela de artist român
contemporan" — afir
ma criticul Virgil Mocanu.
Alti artiști, cu ( sta
tut de creatori remar
cabili. care îmbogă
țesc prin lucrările lor
acest
spațiu
sint
Vasile Cercel, Gheorghe Fărcașiu. Alexan
dra Gheorghe-Filipescu. Cristina Iliescu
care își denumesc operele cu modestie
„Formă decorativă".
„Compoziție". „Veste".
Intr-o cordială
și
fertilă competiție a
talentului, apelînd la
sprijinul primitorului
colectiv de la între
prinderea de sticlărie
și porțelan Dorohoi,
plasticienii execută un
veritabil ritual
de
făurire a unui destin
de frumusețe si pere
nitate pentru artele
fragile ți de afirmare
a unui nume de referintă, „Galeriile de
artă a sticlei si por
țelanului Dorohoi".
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

INDUSTRIA JUDEȚULUI IALOMIȚA
A ÎNDEPLINIT PLANUL LA PRODUCTIA-MARFĂ
INDUSTRIALA PE ZECE LUNI

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Mult stimați tovarăși.

In numele Comitetului Central ăl Partidului Socialist Unit din Germa
nia, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al poporului Repu
blicii Democrate Germane, vă mulțumim cordial pentru salutul și urările
transmise cu prilejul cetei de-a 39-a aniversări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane.
împărtășim convingerea că relațiile de prietenie și strînsă colaborare
dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor consolida și adinei în
continuare. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la nivel înalt, spre bi
nele ambelor popoare, in interesul păcii și socialismului.
Vă urăm dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii mult succes in
înfăptuirea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist
Român și vă dorim sănătate, putere de muncă și fericire.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

WILLI STCPH

X

Președințe al Consiliului de Miniștri
al Republicii, Democrate Germane

Oamenii muncii din industria
ialomițeană. în frunte cu comuniș
tii, au raportat îndeplinirea planu
lui la productia-marfă
' industrială
.............
pe zece luni, inregistrînd o creștefată
de
aceeași
perioadă
a anure
aproape 10 la sută.
lui trecut
----------de -----întregul spor, de peste 800 milioa
ne lei. fiind obținut pe seama creș
terii productivității muncii.
în telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân , președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean Ialomița al P.C.R.. este sub
liniat faptul că in acest an o aten
ție deosebită a fost acordată înde
plinirii si depășirii planului la
producția fizică. îndeosebi a celei
destinate exportului, acționîndu-se
pentru ridicarea permanentă a ni
velului tehnic si calitativ al pro
duselor. ceea ce a permis obținerea
de rezultate superioare față de anii
trecuți. livrarea către partenerii de
peste hotare a unor cantități mai
mari de produse. în această pe
rioadă cheltuielile de producție au
fost reduse cu 36 lei la 1 000 lei

TÎRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI
*

4

Mărturie elocventă a puterii economiei
naționale în continuă dezvoltare,
a capacității sale de a realiza produse
de înalt nivel calitativ
Tirgul internațional București
’’88 și-a închis porțile. După cum
este cunoscut, festivitatea inaugu
rării acestei prestigioase manifes
tări economice si comerciale inter
naționale a avut loc în_ prezența
tovarășului
Nicolae
Ceausescu,
secretar general al partidului.
președintele Republicii Socialiste
România. împreună cu tovarășa
Elena Ceausescu, prim-viceprimministru al guvernului, președin
tele Consiliului Național al Științei
si învățămîntului.
Fiecare nouă
ediție a Tîrgului internațional
București ilustrează progresele tot
mai mari înregistrate de România
în toate domeniile activității eco
nomice. creșterea continuă a forței
economiei noastre naționale, capa
citatea acesteia de a realiza pro
duse cu performante tehnice ridi
cate, de a participa competitiv la
schimbul mondial de valori mate-,
riale si spirituale. Standurile româ
nești. produsele care au fost exptise oglindesc realizările obținute
d- oamenii muncii din toata ramu
rile economiei în ampla șî com
plexa acțiune desfășurată din init'atlva si sub directa îndrumare a
secretarului general al partidului
vizînd perfecționarea întregii acti
vități de concepție. proiectare si
execuție în toate sectoarele econo
miei naționale, organizarea si mo
dernizarea proceselor de nroduetie
ale căror efecte se regăsesc atît in
planul sno-irii productivității mun
cii și eficientei economice, cît si
în cel al ridicării continue a ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor.
Cea de-a XlV-a ediție a Tîrgului
internațional București, prestigi
oasă manifestare a vieții econo
mice din tara noastră. care se
bucură de un larg ecou internatio
nal. reprezintă încă o confirmare
a politicii de pace si colaborare a
României socialiste cu toate statele
lumii, indiferent de orînduirea lor
socială. înscris între manifestările
economice internaționale de pres
tigiu. actuala ediție a tîrgului. care
s-a desfășurat sub generoasa de
viză : ..Comerț — cooperare — dez
voltare — pace", s-a bucurat de
un interes deosebit, reunind peste
1 250 de întreprinderi românești și
firme străine din 45 de țări ale
lumii. Tirgul a ilustrat pregnant
marile realizări obținute de tara

tV
20,00 Telejurnal
20,125 Experiența județului Olt, cunos
cută, însușită, grabnic generali
zată (color)
20,45 Lumea contemporană și confrunțările de idei • Socialismul —
viitorul omenirii
21,05 înflorești, pămint al României,
Versuri și cîntece patriotice (color)
21,20 Omul șl sănătatea @
_ Prevenirea
șl tratarea afecțiunilor
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

noastră în anii socialismului. Si
produsele prezentate în recenta
ediție a tîrgului au pus în evidentă
liniile principale de acțiune in
dezvoltarea si modernizarea indus
triei, urmate consecvent în anii care
au trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului, potrivit orientări
lor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al ■ partidului, privind crea
rea unei baze tehnico-materiale
puternice, aplicarea operativă, lar
gă în producție a realizărilor cer
cetării proprii, preocuparea susți
nută pentru creșterea eficienței și
ridicarea competitivității în parti
ciparea la schimbul mondial al va
lorilor materiale.
In ansamblu, ce concluzii se des
prind din desfășurarea actualei ediții a Tirgului internațional Bucu
rești ?
— Aflat anul acesta la cea de-a
XIV-a ediție, Tirgul internațional
București și-a închis porțile, parti
cipantelor adresîndu-li-se invitația
de a reveni la viitoarea ediție, din
1989, ne precizează tovarășul loan
Ban, directorul Tîrgului interna
țional București, Această amplă
manifestare economică s-a consti
tuit într-un nou moment de afir
mare a produselor românești pe
piața internațională. Oferta româ
nească în acest an a fost mai di
versă și mai puternică decit în anii
precedenți. Produse ale ramurilor
de vîrf, cum sint calculatoarele
electronice și de proces, mașinileunelte cu comandă program, sint de
inalt nivel tehnic și calitativ, com
petitive cu cele similare de pe
piața mondială. Caracteristica pre
zentei românești la T.I.B. ’88 ni se
pare a fi saltul calitativ al produ
selor expuse. Și alte produse, în
tre care : tractoarele, mobilierul,
bunurile electrocasnice, au stîrnit
un mare interes din partea a nu
meroși parteneri de peste hotare.
Prestigiul acestei manifestări eco
nomice internaționale este demon
strat, așadar, nu numai de numă
rul participantllor tradiționali al
firmelor din străinătate, ci și de
diversitatea și calitatea produselor.
— Care sint rezultatele comerciale cu care s-a soldat această
prestigioasă manifestare interna
țională organizată de țara- noas
tră ?

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 26 octombrie, ora 20 — 29
octombrie, ora 20. In țară : Vremea
va fi rece, chiar deosebit de rece, la
începutul
intervalului,
in regiunile
estice. Cerul va fi variabil, mai mult
noros, la începutul
intervalului,
in
sudul și sud-estul
țării,
unde
pe
alocuri vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare. La
munte va ninge. Spre sflrșitul inter
valului. înnorările se vor accentua în
extremitatea nordică a țării, unde, pe
alocuri, va ploua. Vîntul va prezenta
intensificări la munte, precum șl in

— T.I.B. ’88 a constituit o eloc
ventă dovadă a capacității econo
miei românești de a promova re
lații economice cu toate statele lu- ’
mii, indiferent de orînduirea lor
șocială. Actuala ediție a tirgului,
prin gama diversă a produselor ro
mânești expuse, prin nivelul lor
tehnic ridicat, a atras un număr
foarte mare de vizitatori din tară
și străinătate, a oferit posibilita
tea unor ample tratative și a în
cheierii unui mare număr de con
tracte. Elocvent în acest sens este
faptul că tîrgul a fost vizitat de
peste 500 000 de oameni, dintre care
peste 30 000 de specialiști din țară
și de peste hotare.’ Totodată, tre
buie subliniat că la T.I.B. ’88 au
fost prezente 24 de delegații ofi
ciale dm 15 țări. Dar cel mal im
portant lucru îl constituie am
ploarea contractelor încheiate cu
ocazia tirgului. prin care între
prinderile românești urmează să
exporte într-un număr* însemnat de
tari o gamă foarte largă de pro
duse. Contractele cete mai impor
tante vizează : livrarea de utilaj de
exploatare geologică. sonde și
foraj în U.R.S.S. și China ; uti
laj tehnologic' pentru ipdustria
phimiică și prelucrarea țițeiului în
U.R.S.S. ; utilaj tehnologic pentru
metalurgie in Italia : autoturisme
de teren A.R.O. în Franța, Ceho
slovacia. R.D.G. ; autoturisme „Da
cia" în Ungaria. R.D.G., Franța ;
tractoare și mașini agricole in
R. D. G„ Cuba. Cehoslovacia,
U.R.S.S., Canada ; motoare elec
trice in U.R.S.S. ; tehnică de calcul
în R.D.G. și Cuba ; aparataj de
joasă tensiune în U.R.S.S. : pro
duse chimice în Belgia. Elveția,
Venezuela, R.P. Chineză: mobilier
din lemn în U.R.S.S. și Suedia.
In ansamblu, activitatea comer
cială desfășurată la T.I.B. '88,
schimbul de informații tehnico-științifice. rezultatele concrete cu
care s-a-încheiat această manifes
tare economlco-comercială. bilanțul
rodnic, interesul manifestat de spe
cialiști întăresc convingerea că
tîrgurile găzduite de Capitala tă
rii noastre contribuie la dezvolta
rea schimburilor comerciale inter
naționale pe multiple planuri, in
■ interesul și avantajul tuturor parte
nerilor, al colaborării și păcii în
lume.

Gheorqhe IONIȚA

sudul și sud-estul țării, la Începutul
intervalului. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre minus 8 și plus 2
grade, mai coborîte
depresiuni
... in..
— pină
(ar
la ■ minus -12—minus
13
grade,
maximele se vor situa în general intre 2 și 10 grade. Frecvent, se va
produce brumă șl îngheț la sol. Dimlneața, in zonele joase se va sem
nala ceață. In București : Vremea va
fl deosebit de rece pentru această pe
rioadă a anului. Cerul va fi variabil,
mal mult noros, la începutul interva
lului, cind temporar vor cădea preci
pitații sub formă de ploaie, ce se vor
transforma In lapoviță și ninsoare.
Vîntul' va prezenta intensificări la în
ceputul
Intervalului.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 2
și plus 2 grade, iar maximele între
5 șl 9 grade. In a doua parte a inter
valului se va produce ceață.

producție-marfă. la total, șl cu 34
lei la cele materiale, volumul pro
ducției nete fiind mai mare față
de anul trecut cu 25 la sută. De
asemenea, in domeniul investițiilor
au fost create toate condițiile pen
tru punerea in funcțiune a obiecti
velor cu termen în acest an. pre
cum și pentru realizarea integrală
a planului la construcția de* lo
cuințe.
La baza întregii activități econo
mice — se arată in telegramă — a
stat înfăptuirea exem’plară a. .pro
gramelor privind perfecționarea or
ganizării si modernizării proceselor
de producție.
Ne reinnoim angajamentul so
lemn. se spune în încheierea tele
gramei. de a răspunde prin fapte
de muncă pilduitoarei dumneavoas
tră activități pe care o desfășurați
cu neasemuit devotament și eroism
în slujba poporului, să muncim cu
înaltă răspundere comunistă pen
tru ca in acest an și in întregul
cincinal să obținem rezultate de
prestigiu in toate domeniile, înscri
ind noi izbinzi în cronica ■ marilor
împliniri ale poporului român.

Depunerea unor
coroane de flori
Cu prilejul Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste România, la Monu
mentul eroilor patriei și Ia Cimiti
rul militar Ghencea au fost depuse,
marți dimineața, coroane de flori
din partea Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne,
Comitetului municipal București al
P.C.R. și Consiliului popular muni
cipal. precum și din partea Comite
tului foștilor luptători si veteranilor
de război împotriva fascismului.
Gruouri de pionieri au depus jerbe
de flori.
La solemnități au participat mem
bri ai conducerii Ministerului Apă
rării Naționale, reprezentanți ai Mi
nisterului de Interne, ai Comitetului
municipal -București al P.C.R. și
Consiliului popular municipal, gene
rali activi și in rezervă, ofițeri su
periori.
Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori la Monumentul eroi
lor sovietici și la cimitirele ostașilor
sovietici de la Jilava și Herăs
trău din partea Ministerului Apără
rii Naționale, organelor locale de
partid și de stat. Comitetului foști
lor luptători și veteranilor de război
împotriva fascismului.
Au fost de față E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul U.R.S.S. la București,
și membri ai ambasadei.
S-au intonat imnurile de stat ale
Uniunii Sovietice Si Republicii So
cialiste România.
In încheierea solemnității au fost
trecute în revistă gărzile de onoare,
Cu același prilej. în țara noastră
au fost depuse coroane de flori la
cimitirele și monumentele eroilor
români și ostașilor sovietici căzuți in
războiul antifascist.

Cronica zilei
La Teatrul Național din Capitală
s-a deschis, marți, o expoziție de
afișe cehoslovace de teatru, organi
zată. sub egida Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, cu ocazia îm
plinirii a 70 de ani de la crearea
statului independent cehoslovac. Ex
presie ■ a colaborării reciproce în
plan cultural-artistic, expoziția pre
zintă lucrări semnate da 20 de artiști, afișe ilustrative pentru activita tea teatrală din această țară,
La vernisaj au luat parte membri
ai conducerii Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.
A participat Jan Papp, ambasado
rul R.S. Cehoslovace la București.
★

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani
de la crearea statului independent
oehoslovac. la cinematograful „Stu
dio" din Capitală a avut loc. marți,
„Gala filmului cehoslovac". Lungmetrajul artistic inclus în programul
galei va fi prezentat și în orașul
Slatina.
La spectacolul de gală au luat par
te membri ai conducerii Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaoerilor Externe. Asociației cineaștilor,
un numeros public.
Au fost prezenți Jan Papp, amba
sadorul Cehoslovaciei la București,
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați in țara noastră.
(Agerpres)

AZI, TURUL II

40 DE ANI DE LA STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE
INTRE ROMÂNIA ȘI REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ
Tovarășului KIM IR SEN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

PHENIAN
Cu prilejul cetei de-a 40-a aniversări a stabilirii rela
țiilor diplomatice intre Republica Socialistă România și
Republica Populară Democrată Coreeană, îmi este deo
sebit de plăcut să vă adresez cele mal calde felicitări.
După cum se cunoaște. România s-a situat printre pri
mele state care au stabilit legături diplomatice cu Repu
blica Populară Democrată Coreeană. în această perioada,
relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre ță
rile și popoarele noastre s-au dezvoltat cu succes, in toa
te domeniile, pe baza respectării principiilor independenței
și suveranității naționale, egalității depline in drepturi,
neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și
întrajutorării tovărășești.
Un rol de cea mai mate Însemnătate în dezvoltarea
prieteniei noastre l-au avut vizitele reciproce la nivel
înalt, întilnirile și convorbirile purtate Ia București și
Phenian, acestea dind noi dimensiuni tradiționalelor rela
ții româno-coreene făurite încă în perioada luptei po
porului coreean impotriva agresiunii imperialiste, pentru
apărarea libertății și independenței patriei sale.
Doresc să exprim, și cu acest prilej, deplina satisfacție
față de rezultatele fructuoase cu care s-a încheiat recenta
noastră vizită in țara dumneavoastră, pentru primirea
deosebit de călduroasă, plină de ospitalitate, de care
ne-am bucurat, pentru aprecierile și concluziile comune
in cadrul convorbirilor noastre.
Exprim deplina convingere că, în spiritul convorbirilor
și înțelegerilor convenite, legăturile de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre partidele, țările și popoarele
noastre vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică în toa
te domeniile de activitate, în interesul poporului român
și poporului coreean, al cauzei socialismului, păcii și co
laborării în lume.
Vă transmit dumneavoastră, stimate tovarășe Kim Ir
Sen. cele mai bune urări de sănătate și fericire persona
lă, iar poporului coreean prieten noi și tot mai mari
succese în munca și lupta neobosită pe care o desfășoară
pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii
Populare'Democrate Coreene, pentru reunificarea pașnică,
independentă și democratică a patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU

KIM IR SEN

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Sub semnul prieteniei și
Se împlinesc 40 de ani de la
stabilirea relațiilor diplomatice între
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Democrată Co
reeană. eveniment de deosebită în
semnătate. care a marcat un mo
ment istoric în cronica prieteniei si
strinsei colaborări dintre cele două
țări și popoare. Survenind la scurt
timp după proclamarea R.P.D. Co
reene — cane a încununat lupta po
porului coreean pentru înlăturarea
asupririi străine, pentru eliberare
națională și socială — actul de. la
26 octombrie 1948 a dat expresie
voinței comune de a conlucra în
strînsă solidaritate atît in opera de
făurire a noii orînduiri. cît si pe
plan internațional. în lupta pentru
pe.ee și progres, pentru respectarea
dreptului popoarelor de a-si făuri
destinele potrivit propriilor aspirații.
Poporul român marchează cea
de-a 40-a aniversare a stabilirii
relațiilor diplomatice între țările
noastre cu sentimente de legitimă
satisfacție pentru evoluția mereu
ascendentă a relațiilor de strînsă
cooperare și caldă solidaritate româno-coreene. pentru dezvoltarea co
laborării multilaterale dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul
Muncii din Coreea. Printr-o fericită
coincidență, aniversarea de’ astăzi
succede unui eveniment de profun
dă semnificație în relațiile românocoreene : vizita oficială de prietenie
a tovarășului Nicolae Ceausescu,
împreună cu tovarășa
__ ____ , „
____
Elena
Ceaușescu, în R.P.D. Coreeană. Prin
rezultatele rodnice înregistrate, prin
întreaga desfășurare, prin ambian
ta de deosebită căldură, prin mani
festările de înaltă stimă și entu
ziasmul popular manifestat, vizita
a pus încă o dată în evidentă cu
putere rolul hotărîtor, decisiv al
contactelor la nivel inalt românocoreene în extinderea și intensifi
carea colaborării și conlucrării in
toate domeniile de activitate. în in
teresul ambelor popoare, al construcției noii orînduiri în țările
noastre, al cauzei socialismului și
păcii.
„Se poate afirma, cu deplin
temei — sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU — că re
lațiile româno-coreene sint un exemplu de relații între țări socialis
te independente si suverane, care
conlucrează și se intrajutoreazâ in
tr-un spirit tovărășesc, revolutionar. pentru victoria construcției

Avantaje și drepturi asigurate prin lege
tuturor depunătorilor la C.E.C.
Opțiunea de a păstra la C.E.C.
economiile bănești personale este
un deziderat și un drept exclusiv
al fiecărui cetățean în parte, care
hotărăște singur asupra acestui lu
cru. Opțiunea aceasta strict indivi
duală este stimulată și de nume
roasele drepturi și avantaje pe care
Casa de Economii și Consemna
țiuni le asigură tuturor depunăto
rilor, economisirea la C.E.C. con
stituind astfel un mijloc eficient,
niț numai de păstrare a economi
ilor bănești personale, dar și de
. sporire necontenită a acestora, prin
dobinzile și ciștigurile acordate de
C.E.C.
© Statul garantează depunerile
populației Ia C.E.C., titularii depu
nerilor sau persoanele imputernicite de aceștia puțind solicita oricind restituirea totală sau parțială
a sumelor depuse.
• Sumele păstrate la C.E.C., do
binzile și ciștigurile atribuite pre
cum și transferul depunerilor pe
numele moștenitorilor sint scutite
de impozite și de taxe.
• Titularul unui instrument de

economisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire in
favoarea a cel mult două persoane,
care pot efectua operații de depu
neri. restituiri sau lichidări din
soldul instrumentului de economi
sire respectiv. Clauza de Împuter
nicire este valabilă numai pe tim
pul vieții titularului.
O După decesul titularului, de
soldul economiilor pot beneficia
persoanele indicate de acesta prin
dispoziția testamentară. In cazul in
care titularul nu a introdus dispo
ziția testamentară, sumele se resti
tuie moștenitorilor legali sau tes
tamentari ai titularului, pe baza și
in limitele stabilite prin certifica
tul de moștenitor.
® Restituirea sumelor depuse se
poate condiționa de persoana care
a făcut depunerea pe numele altei
persoane. Condiționarea se face la
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare pe acest libret
sint supuse condiției inițiale.
— Sumele depuse sint purtătoare
de dobinzi ori ciștiguri in bani,
precum și excursii. Ciștigurile se

ROMÂNEȘTI!

Astăzi e. din nou. miercure „europeană" la fotbal. Echipe de club
din 24 de țări ale bătrînului continent, trecute de primul tur, se întîlnesc în prima manșă din turul al doilea. Trei din cele patru formații
românești prezente Ia startul ediției 1988/1089 al cupelor continentale de
fotbal continuă și ele cursa. Publicăm, în avancronică, unele informații
utile despre meciurile reprezentantelor noastre...

Steaua București —
Spartak Moscova
Reîntregită după revenirea inter
naționalilor ce au evoluat cu o săptămină in urmq, la Sofia, echipa
noastră campioană a participat, incepind de vineri, la un șir de antre
namente — de menținere a condi
ției fizice și de pregătire tactici
specială.
Aseară, la conferința de presă or
ganizată de clufiut Steaua, am aflat
că, in privința lotului, sint da re
ținut și noutăți îmbucurătoare, dar
și vești de natură să creeze proble
me. Din prima categorie fac parte
reintrările' (in pregătirea pentru
acest meci) mai vechilor acci
dentați Pițurcă și Bălan ; in cate
goria a doua se încadrează prelun
girea indisponibilităților lui Bumbescu (picior in ghips), Stan (acci
dentat in campionat) și Lasconi. In
această situație, este de înțeles cit
de greu va fi pentru antrenorii noș-

socialiste in țările lor, pentru nrogreșul și bunăstarea materială si
spirituală a propriilor popoare, pentru pace si colaborare in întreaga
lume".
La rindul său.
__ tovarășul KIM IR
SEN a declarat : .Actuala dumneavoastră vizită în tara noastră se
desfășoară într-o perioadă cu adinei
semnificații, cind are loc marcarea
■ celei de-a 40-a aniversări a stabiltrii relațiilor diplomatice dintre cele
două tari ale noastre, prilej de de
osebită bucurie pentru poporul nos
tru. In cei 40 de ani care au trecut,
popoarele celor două țări ale noastre
s-au sprijinit și au colaborat strins
ca frați de clasă și tovarăși de luptă
revoluționară, in lupta comună pen
tru victoria cauzei păcii, socialismu
lui și comunismului, impotriva im
perialismului".
Sint, într-adevăr, bogate și lumi
noase tradițiile de prietenie si so
lidaritate dintre țările st popoare
le noastre. Așa cum se știe. în anii
de luptă a poporului coreean pen
tru apărarea patriei, impotriva agresiunii Imperialiste, tara noastră,
poporul român și-au manifestat prin
fapte, printr-un .ajutor multilateral,
solidaritatea
fierbinte cu cauza
dreaptă a acestuia. In perioada care
a urmat, colaborarea dintre Româ
nia si R.P.D. Coreeană s-a dezvol
tat continuu, pe măsura sporirii po
tențialului lor economic și tehnic,
înfăptuirii programelor de construire
a noii orinduiri în cele două țări.
Evoluția mereu ascendentă a rela
țiilor bilaterale a fost marcată de
asemenea evenimente de mare im
portantă ca încheierea Tratatului da
prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Populară Democrată Coreeană,
semnat in mai 1975, la București,
declarațiile comune din 1978 și 1982,
Acordul de lungă durată de colabo
rare și cooperare economică si tehnico-științifică pînă în anul 2000,
semnat la cel mai înalt nivel, la
Phenian, in 1985. Sint documente
care au consacrat, ca temelie a re
lațiilor reciproce, principiile respec
tării independentei si suveranității
naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului in treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării
tovărășești — principii verificate de
viață ca determinante pentru în
țelegere. cooperare si trainică prie
tenie.
Pe baza prevederilor acestor do-

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

SUCCES ECHIPELOR
acordă prin trageri la sorți lunare
sau trimestriale.
• Depunătorii la C.E.C. au drep
tul să dispună după cum cred de
cuviință, timp nelimitat, de sumele
depuse, legea asigurind imprescrip
tibilitatea acestora. De aceeași dis
poziție legală beneficiază și dobinzile, precum și ciștigurile obținute.
Datorită acestui fapt, dobinzile și
ciștigurile pot fi încasate, ca și de
punerile, oricînd de depunători.
Pentru a răspunde dorințelor
populației, Casa de Economii și
Consemnațiuni, singura instituție
autorizată să păstreze economiile
bănești personale, oferă permanent
instrumente de economisire care
sint destinate să satisfacă prefe
rințele tuturor cetățenilor adepți ai
chibzuințe) și spiritului gospodă
resc. Printr-o vastă rețea de uni
tăți, ,care este răspindită în întrea
ga țară, se asigură o bună servire
tuturor depunătorilor, iar prin în
ființarea de unități șl puncte de
servire C.E.C. in numeroase uni
tăți economice, șantiere și instituții
se asigură o servire promptă chiar
la locul de muncă al depunători
lor, aceștia realizind. totodată, și o
importantă economie de timp.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a stabilirii rela
țiilor diplomatice între Republica Populară. Democrată
Coreeană si Republica Socialistă România, in numele Co
mitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. Gu
vernului Republicii Populare Democrate Coreene, al po
porului coreean și al meu personal, vă adresez dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân. Guvernului Republicii Socialiste România și po
porului român cele mai calde felicitări, precum și un sa
lut frățesc.
Stabilirea de relații diplomatice intre Republica Popu
lară Democrată Coreeană și Republica Socialistă România
a constituit un mare eveniment care a deschis o cale
largă pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cola
borare frățească intre popoarele celor două țări.
In cei 40 de ani care au trecut, popoarele țărilor noas
tre. ca frați de clasă, ca luptători revoluționari, s-au spri
jinit și au colaborat strîns în lupta comună împotriva im
perialismului. pentru victoria cauzei păcii, socialismului
și comunismului, și-au întărit și consolidat necontenit
prietenia și unitatea lor.
Partidul, guvernul și poporul român au sprijinit și
ajutat din toată inima poporul coreean în perioadele grele
ale revoluției, iar în prezent sprijină în mod activ lupta
poporului nostru pentru construcția socialistă și unifi
carea pașnică și independentă a patriei.
Poporul coreean se bucură din toată inima de marile
succese obținute de poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră. în
activitatea de construire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și își exprimă deplina solidaritate cu lupta,
dumneavoastră pentru înlăturarea pericolului unui război
nuclear în Europa, pentru transformarea Balcanilor într-o
zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare si
chimice, fără baze militare străine.
Astăzi, prietenia, unitatea, frăția și sentimentele de
încredere tovărășească dintre partidele, țările și popoarele
român și coreean sint mai puternice decit oricînd.’
Vizita dumneavoastră de acum cîteva zile în țara
noastră reprezintă încă un moment important pentru
dezvoltarea pe o treaptă nouă, mai înaltă a relațiilor de
prietenie și colaborare frățească dintre Coreea și Româ
nia.
Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare dintre Coreea Și România vor cunoaște și in
viitor o înflorire și dezvoltare pe plan politic, economic,
cultural și in alte domenii, în spiritul înțelegerilor con
venite la întilnirile și convorbirile avute împreună, pre
cum și al tratatului de prietenie și colaborare dintre ță
rile noastre.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoas
tră și poporului frate român urări de succese și mai
mari in lupta pentru realizarea hotăririlor celui de-al
XIII-lea Congres și Conferinței Naționale ale Partidului
Comunist Român, de înaintare pe calea socialismului și
comunismului.

tri să alcătuiască primul „unspreze
ce". O vor face, desigur, abia in
ultima oră.
Campioana Uniunii Sovietice —
Spartak Moscova — a sosit la Bucu
rești luni dimineața (după-amiaza a
și făcut un antrenament pe stadio
nul din Ghencea), cu toți interna
ționalii săi (Dasaev, Bubnov, Pasulko, Cerenkov) și cu moralul re
făcut după victoria de duminică,
1—0, cu Dinamo Kiev.
La ora 14,30, arbitrul italian Lo
Bello «a fluiera 'începutul acestui
meci interesant din „Cupa campionilor europeni", la sfirșitul căruia
vrem să credem că vom fi pe cit
de bucuroși, pe atit de optimiști !

G. MITROI

Dundee United — Dinamo
București
DUNDEE (prin telefon). Cămătaru,
Andone și colegii lor din echipa

Dinamo București au coborît pe pamint scoțian imbrăcați in elegante
costume bleumarin-gri, dar aproape
imediat și-au pus pardesiele, și ele
parte integrantă din uniforma de
„reprezentare". Ceața și ploaia,
aceasta cind mai rară, cind mai deasă,
ne însoțesc de la sosire și, zic me
teorologii. va ploua și miercuri, la
ora începerii meciului (21,30). cind
arbitrul belgian Goethals va fluiera
începerea partidei din „Cupa cupe
lor". dintre Dinamo și Dundee.
Stadionul este un amestec de vechi
și modern, Tribunele din lemn și
beton au un iz de secol al
XlX-lea ; pentru marea majoritate a
spectatorilor, locurile sint in picioare,
dar există și loje cu ferestre de
sticlă incasabilă și. într-un colț al
tribunei I, bine ingrădit. un țarc
pentru susținătorii echipei vizita
toare.
Scoțienii de la Dundee, rămași în
urmă fără speranță față de Celtic
și Rangers, in clasamentul intern,
mizează totul pe „Cupa cupelor".
Pregătirea lor este „top-secret" nu
numai în privința alcătuirii concrete
a formației, ci chiar și a unor me
ciuri de pregătire. O foarte sumară

1

cumente. relațiile dintre România șl
R.P.D. Coreeană s-au extins si di
versificat continuu pe plan econo
mic, tehnico-științific. cultural, in
alte domenii de interes comun. In
timpul recentului dialog la nivel
inalt s-a subliniat că economiile na
ționale ale celor două țări, aflata
intr-un proces continuu de dezvol
tare și modernizare, oferă posibi
lități pentru sporirea volumului și
diversificarea ScMrrtburilor economi
ce. pentru extinderea colaborării și
coop'ărttfff ’îri ' tfroâucțîe în condiții
reciproc avantajoase.
Țările noastre colaborează, de asemenea, pe planul vieții internațio
nale. acționind cu hotărîre pentru
diminuarea încordării internaționale,
pentru reluarea și consolidarea po
liticii de destindere, pentru rezol
varea problemei fundamentale a zi
lelor noastre — oprirea cursei înar
mărilor si înfăptuirea dezarmării, in
primul rind a dezarmării nucleare,
pentru asigurarea păcii, pentru fău
rirea unei lumi mai buna si mai
drepte pe planeta noastră.
Dind expresie sentimentelorde
_
profundă prietenie si solidaritate re
voluționară ale poporului nostru
fată de lupta poporului coreean pen
tru reunificarea pașnică si democra
tică a patriei sale. în timpul recen
telor convorbiri la nivel înalt de ’a
Phenian a fost reafirmat sprijinul
activ al României fată de propune
rile și inițiativele Partidului Muncii
din Coreea, ale Guvernului R.P.D.
Coreene, personal ale tovarășului
Kim Ir Sen, privind crearea Re
publicii Confederata Democratice
Koryo. precum și față de celelalte
propuneri îndreptate spre reduce
rea tensiunii în Peninsula Coreea
nă și începerea unui dialog efectiv între cele două părți ale
Coreei, cam să deschidă calea spre
unificarea tării si dezvoltarea liberă
și independentă a națiunii coreene.
Adresind, cu prilejul aniversării
de astăzi, calde felicitări poporului
coreean pentru realizările de seamă
obținute pe calea dezvoltării socia
liste a tării, poporul român își
exprimă convingerea că relațiile de
strînsă prietenie si rodnică colabo
rare. de solidaritate revoluționară,
stimulate de înțelegerile convenite
în timpul convorbirilor la nivel
inalt. se vor dezvolta și mai pu
ternic în viitor. în interesul reciproc,
al cauzei generate a socialismului,
păcii și colaborării internaționale.

informație de presă ne-a dezvăluit
totuși că Dundee a jucat la Bordeaux
unde a- si învins cu 2—0. Nu prea
rezultă limpede cind a avut loc acest
meci.
Conducerea tehnică a bucureștenilor și-a studiat desigur atent adver
sarii și a pregătit cit se poate de
minuțios acest meci — apreciat de
Mircea Lucescu drept foarte dificil
Si cu unele date cam neobișnuite.
Dinamo București se va prezenta cu
formația obișnuită din ultimele me
ciuri ale campionatului nostru, o for
mație din care nu vor lipsi inter
naționalii Rednic și Andone. Mateuț
și Sabău, Vaișcovici și Cămătaru.
Toți, in stare fizică bună și cu aceeași
dispoziție de joc arătată in campio
natul nostru și in partidele inter
naționale.

Valeriu MIRONESCU

Dinamo Minsk — Victoria
București
ln Cupa U.E.F.A., Victoria București joacă astăzi (de la ora 18 —
ora Bucureștiului) cu puternica echi
pă sovietică Dinamo Minsk, echipa
internaționalului Aleinikov.
Fotbaliștii noștri s-au deplasat
marți în capitala bielorusă.
Meciul va fi condus de o brigadă
din Bulgaria, avind pe V. Toncev la
centru.

Propunerile României la D.N.O.
interesele de pace si attm ale nituror popoarelor

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-egiptean

Soluționarea globală a problemei subdezvoltării
condiție esențială a asigurării unei evoluții
stabile a economiei mondiale
lează astfel eforturile statelor în
au avut loc în ultimii ani pe piețele
în cadrul amplului program de ac
curs de dezvoltare de a ieși din ac
financiare internaționale. Asemenea
țiune pentru soluționarea probleme
tualul impas, reduc serios resursele
practici
financiare,
care
par
pozitive
lor fundamentale ale lumii contem
materiale și financiare necesare pro
pe termen scurt, poartă in ele ger
porane, prezentat de România la
priei dezvoltări, exacerbează povara
menii unor grave dificultăți pe ter
actuala sesiune a Adunării Generale
datoriei lor externe, contribuie la
men lung. Căci acordarea de noi
a O.N.U., un loc important 11 ocupă
menținerea șl chiar accentuarea sub
credite pentru a permite debitorilor
propunerile și inițiativele vizînd de
dezvoltării, a decalajelor economice
numai plata dobînzilor la împrumu
pășirea situației grele din economia
dintre state, la amplificarea dez
turi
mai
vechi
duce
la
acumularea
mondială. „<,O rezolvare globală a
echilibrelor din economia mondială
de datorii fără o creștere corespun
economico-financiare,
problemelor
și agravarea fenomenelor de criză.
zătoare a capacității de producție,
realizarea noii ordini economice in
In acest sens, se apreciază că nici
care este baza asigurării capacității
ternaționale — arăta. în acest sens,
scăderea prețului petrolului, nici
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU —
de plată.
■
devalorizarea dolarului, în ultimii
Un alt» fenomen extrem de nociv
constituie o necesitate pentru depă
ani,
n-au putut compensa absența
generat
de
politicile
financiare
res

șirea crizei economice actuale, pen
rolului ne care îl pot avea pie
trictive, adesea discriminatorii, pro
tru stabilitatea și dezvoltarea armo
țele țărilor în curs de dezvoltare în
movate de statele capitaliste dezvol
nioasă a economiei mondiale, pentru
relansarea economică a statelor dez
tate este așa-numitul transfer invers
progresul economic și social al fie
voltate. In același timp, politicile
de resurse denumit eufemistic „acărui popor, pentru politica de des
financiar-monetare și comerciale
berație", căci de fapt este vorba de
tindere. colaborare și pace in lume".
restrictive promovate de țările capi
un jaf rușinos avind în vedere că
Intr-adevăr, este o realitate fap
taliste dezvoltate compromit și blo
țările sărace sint.cele care, sub for
tul că prbcesele și tendințele nega
chează eforturile statelor lumii a
mă de dobinzi și dividente, dau ță
tive din economia mondială își au
treia de a depăși rămînerea în urmă
rilor bogate mult măi mult decit
rădăcinile într-un ghem de contramoșteniță de la. trecutul colonial și
primesc din partea acestora pe calea
dicții izvorîte din anacronismul orde a se înscrie pe
dinii economice
calea progresului
existente, bazată
economic si so
pe
relații
de
cial. Determinată
profundă inega
de
asemenea
litate. din politi
practici neocoloca neocolonialisnialiste. de jaf și
tă de dominație
• Elaborarea, în perspectiva anului 2000, a direcțiilor
exploatare, situa
și exploatare, de
principale de acțiune a O.N.U. în problematica economică
ția din domeniul
îmbogățire a unor
financiar si co
mondială, îndeosebi în ce privește soluționarea crizei datoriei
state pe seama
mercial reprezin
altor state. în
externe
a
țărilor
în
curs
de
dezvoltare
;
tă
un puternic
aceste
condiții,
obstacol în calea
® revitalizarea economiei mondiale și asigurarea condi
în ultimii ani
edificării
unei
s-au adîncit dez
țiilor pentru reluarea rolului activ al țărilor în curs de dezvol
noi ordini econo
echilibrele exis
tare în procesul general de creștere economică ;
mice internațio
tente. ceea ce a
nale, chemată să
făcut să se ac
© restructurarea sistemului monetar-financiar și democra
ducă la lichidarea
centueze mereu
tizarea
organizațiilor
financiare
internaționale
;
subdezvoltării, a
instabilitatea eco
împărțirii lumii
@ eliminarea practicilor discriminatorii și a barierelor din
nomiei mondiale,
■ în bogați si să
cu
consecințe
comerțul mondial, renunțarea la impunerea de embargouri și
raci. să asigure
grave asupra dez
de
măsuri
de
constrîngere
economică
pe
considerente
politice;
bunăstarea tutu
voltării
tuturor
ror
popoare1or.
popoarelor. Ase
• asigurarea accesului neîngrădit al tuturor statelor la
menea
evoluții
Pornind
de la
cuceririle științei și tehnicii contemporane ;
pun si mai preg
asemenea reali
® crearea unor mecanisme speciale în cadrul O.N.U.,
nant în evidență
tăți, România a
realismul
apre
propus la actuala
între care unul care să examineze diversele aspecte ale pro
cierilor președin
sesiune a Adu
blemei
datoriei
externe,
constituirea,
în
Secretariatul
Națiunilor
telui
României 1
nării Generale ca
potrivit
cărora
O.N.U.
să facă o
Unite, a unei structuri organizatorice corespunzătoare.
problemele eco
evaluare aprofunnomiei mondiale
dată, in 1989, a
nu mai pot fi re
modului în care
zolvate doar de citeva
i
țări, oricît
creditelor, a investițiilor directe de
a decurs procesul de realizare
de dezvoltate ar fi acestea,. ci_ este
capital și asistentei pentru dezvol
a obiectivelor privind instaurarea
necesară participarea activă, in con
unei noi ordini economice montare. Apărută ca fenomen gene
diții de deplină egalitate, a tuturor
diale, să tragă concluziile care \
ral dună 1983, „finanțarea bogastatelor.
ti lor de către săraci" duce la
se impun asupra conținutului lor
de
pierderi grele pentru țările in
și să stabilească modalitățile
.. . .
De altfel, de la tribuna Adunării
acțiune in viitor. Țara noastră con
curs de dezvoltare (în medie 20
Generale a O.N.U. au fost lansate
sideră că, în acest, context, o aten
miliarde de dolari în fiecare din
vibrante apeluri la o largă cooperareție deosebită trebuie să se acorde
ultimii trei ani) într-un
intr-un moment
în vederea soluționării, cît mai cucăilor
de soluționare a crizei dato
cind
statele
respective
resimt
o
lipsă
rind posibil, a acutelor probleme eriilor externe ale țărilor în curs de
conomioe și financiare ce confruntă -acută de resurse financiare, atît pen
tru relansarea economiilor lor, cît și
dezvoltare, propunerile prez'entate —
omenirea, în special problema da
pentru stingerea uriașei datorii ex
redate în caseta alăturată — vizînd
toriilor externe ale țărilor in curs de
terne. De fapt, politica dobinzilor
aspectele esențiale de care depind
dezvoltare, care au ajuns la nivelul
înalte
a
împins
problema
datoriilor
depășirea dificultăților din economia
copleșitor de. peste 1 200 miliarde de
într-un profund impas : țările debimondială, asigurarea progresului tu
dolari. Dezvoltarea conlucrării între
turor statelor, si îndeosebi al state
toare din lumea a treia sint nevoite
toate statele este impusă și de fap
lor în curs de dezvoltare.
să consacre o parte crescîndă din
tul că la înrăutățirea situației țări
acumulările lor interne nu dezvolAvindu-se in vedere lipsa de re
lor in curs de dezvoltare contribuie
tării, ci plății datoriilor, operație ce
zultate a negocierilor de pină acum.
o serie de factori externi, pe care
devine
tot
mai
dificilă,
tocmai
din
România, a propus ca Adunarea Ge
statele respective nu-i pot controla.
pricina reducerii producției — prin
nerală să lanseze chemarea către
Dificultățile economice și sociale ce
cipala
sursă
de
plată.
toate
statele de a-și asuma o mai
confruntă țările capitaliste dezvol
mare
răspundere față de situația
tate. îndeosebi politicile financiarSituația economică și financiară a
existentă in economia mondială, anțărilor in curs de dezvoltare s-a de
monetare și comerciale prin care se
gajindu-se în tratative reale în ca
teriorat și mai mult ca urmare a
incearcă depășirea lor, au un puternic
drul O.N.U., la care să participe, in
faptului că, paralel cu sporirea po
impact asupra statelor lumii a treia.
condiții de deplină egalitate, atit ță
verii datoriilor, a avut loc și o di
Astfel, scumpirea excesivă a cre
rile dezvoltate, cît și cele in curs de
minuare a veniturilor provenite din
ditului, la începutul anilor ’80, de
dezvoltare, in vederea revitalizării
exporturi.
Iar
unul
din
principalii
către țările bogate în scopul com
dialogului internațional pentru solu
factori care acționează într-o aseme
baterii inflației din propriile econo
ționarea problemelor grave din eco
nea direcție este escaladarea măsu
mii a dus la sporirea rapidă a dato
nomia mondială, lichidarea subdez
rilor comerciale restrictive impuse
riilor externe ale statelor sărace și
voltării și restructurarea relațiilor
de țările capitaliste dezvoltate. Pier
a sarcinii lor de rambursare. După
economice internaționale pe o bază
derile pricinuite de protectionism
statisticile O.N.U., datoria externă a
nouă, justă și echitabilă.
statelor lumii a treia sint deosebit
țărilor lumii a treia practic s-a du
de
mari
:
calcule
aproximative
ale
Interesul deosebit de care s-au
blat în ultimii opt ani și aproape
organismelor de specialitate ale
bucurat in rindul participanților la
întregul spor este rezultatul politicii
O.N.U.
arată
că,
dacă
ar
fi
eliminate
actuala
sesiune a Adunării Generale
„banilor scumpi". Țările in curs de
taxele vamale, alte bariere comer
a O.N.U. considerentele și propune
dezvoltare au plătit, intre 1979—1987,
ciale, precum și subvențiile acor
rile României, concepția și inițiati
numai' in contul dobînzilor o sumă
date de țările industrializate produ
vele președintelui Nicolae Ceaușescu
egală cu circa 95 la sută din nivelul
cătorilor
interni,
produsul
național
cu privire la aceste probleme se ex
datoriei lor la începutul intervalului
brut al statelor in curs de dezvol
plică tocmai' prin caracterul lor rea
amintit. Cu alte cuvinte, noile anga
tare
ar
crește
cu
3
la
sută,
iar
veni

list
și constructiv, prin faptul că ele
jamente financiare externe ale ță
turile lor din exporturi cu 10 la șuta,
șută,
definesc modalitățile concrete de
rilor debitoare n-au servit propriei
ceea ce înseamnă o sumă de două
înaintare spre edificarea noii ordini'
dezvoltări economice și sociale, ci
ori măi mare decit ajutorul oficial
economice mondiale, menită să con
doar profiturilor băncilor creditoare.
pentru dezvoltare pe care statele sătribuie la lichidarea subdezvoltării,
Desprinderea creditului internațio
race îl primesc de la cele bogate,
nal de activitatea economică a ță
a decalajelor dintre state, la asigu
Politica dobinzilor înalte și multirilor debitoare din lumea a treia re
rarea progresului general.
plelor obstacole comerciale ridicate
prezintă una dintre cele mai alar
Gh. CERCELESCU
de țările capitaliste dezvoltate anihimante consecințe ale evoluțiilor care
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CONVORBIRI SOVIETO-VESTGERMANE. La Moscova au avut
loc convorbiri intre Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și
cancelarul federal al R.F.G.,
Helmut Kohl, care întreprinde o
vizită in U.R.S.S. După cum trans
mite agenția T.A.S.S., în cursul
convorbirii au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor bi
laterale și unele probleme ale asi
gurării securității internaționale și
dezarmării. Totodată, au fost sem
nate documente privind dezvolta
rea cooperării economice și in alte
domenii.
SIMPOZION. Cu ocazia aniversă
rii Zilei Națiunilor Unite, la Pala
tul Națiunilor din Geneva a avut
loc un simpozion internațional
avind' ca temă rolul O.N.U. in men
ținerea păcii și securității interna
ționale. Directorul oficiului O.N.U.
din Geneva, Jan Martensen, a re
levat cu această ooazie că în ulti
mul timp O.N.U. a jucat un rol
tot mai important în întărirea secu
rității mondiale, contribuind la re
ducerea tensiunii in multe zone de
conflict de pe glob.

ÎNTREVEDERE. Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, l-a primit pe Sulei
man Kaddah, secretar general ad
junct al Partidului Baas Arab So
cialist din Siria. Convorbirea ce a
avut loc cu acest prilej s-a refe
rit la probleme ale vieții interna
ționale. inclusiv situația din Orien
tul Mijlociu.

PRIMIRE. Nguyen Van Linh, se
cretar general al C.C. al P.C. din
Vietnam, l-a primit pe ministrul
de externe al Suediei, Sten Anders
son, care a efectuat o vizită ofi
cială în Vietnam. Convorbirea s-a
referit Iți relațiile dintre cele două
țări și la situația din regiune.
PROGRAM. La Rangoon a fost
dat publicității programul Partidu
lui Unității Naționale, formațiune
politică nouă, care a activat ante
rior sub numele de Programul So
cialist Birman. Partidul iși propu
ne două obiective de bază, primul
fjind realizarea unității întregului
popor in vederea apărării inde
pendenței și suveranității naționa
le, iar celălalt — dezvoltarea și mo
dernizarea țării, pentru crearea u-

nor condiții mai bune de viață și
pentru menținerea unui climat po
litic pașnic.
PROIECT. In pofida protestelor
opiniei publice față de realizarea
programului american denumit Ini
țiativa de Apărare
Strategică
(S.D.I.), realizatorii acestuia au
hotărît să plaseze pe orbită o plat
formă cosmică de 50 tone, pe care
o vor ridica in spațiu cu ajutorul a
două rachete Titan-4. Pe această
platformă urmează să fie montat,
în 1993, un laser chimic Alfa, des
tinat distrugerii rachetelor balisti
ce intercontinentale.
EXPEDIȚIE
DE
SALVARE.
Citeva balene mari au fost sur
prinse de ghețari puternici in apropiere de Cap Barrow din nordul
Peninsulei Alaska și nu au mai
putut să iasă'spre marea liberă. In
ajutorul lor se îndreaptă in pre
zent o expediție americană, pre-

CAIRO 25 (Agerpres). — Din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si a tovarășei Elena Ceaușescu.
au fost transmise președintelui Repu
blicii Arabe Egipt. Mohamed Hosni
Mubarak, si doamnei Suzanne Mu
barak un cordial salut de prietenie,
împteună cu cele mai bune urări de
sănătate, fericire si succese in activitatea dedicată propăsirii economico-sociale a tării, de prosperitate
si pace poporului egiptean prieten.
Adresînd calde mulțumiri, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt a
rugat să se'transmită președintelui
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena
Ceaușescu. în numele său și al
doamnei Suzanne Mubarak, senti
mentele de profundă stimă si prie
tenie. urări de sănătate, viață înde
lungată si multă putere de muncă
iar poporului român prieten — urări
de noi si importante succese în edi
ficarea social-economică a României.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Mohamed Hosni Mubarak a
tovarășului Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului,
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală românoegipteană de cooperare economică si
tehnică. In cadrul întrevederii a
fost evidențiat cursul ascendent al
relațiilor de prietenie si colaborare
pe multiple planuri existente ' între
■ cele două țări si popoare. Au fost
abordate, de asemenea, probleme ac
tuale ale vieții internaționale.
Președintele Hosni Mubarak a
dat o înaltă apreciere demer
surilor si inițiativelor tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru soluționa
rea globală, justă sî durabilă a si
tuației din Orientul Mijlociu.
La întrevedere a participat Mau
rice Makramalla. ministrul cooperă' rii internaționale al R. A. Egipt.

Schimb de mesaje la nivel înalt
romano-argentiman
BUENOS AIRES 25 (Agerpres). —
Un călduros schimb de mesaje intre
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Râul Alfonsin. președintele
Republicii Argentina, a avut loc in
capitala Argentinei, cu prilejul pri
mirii de către președintele Argenti
nei a delegației parlamentare româ
ne conduse de Iosif Szasz. vicepre
ședinte al M.A.N., aflată în vizită in
această tară. In cadrul convorbirii
s-a relevat dorința dezvoltării în

contiinuare. pe multiple
relațiilor bilaterale.

planuri, a

★

Delegația parlamentară română a
avut convorbiri cu președintele Ca
merei Deputaților. cu președintele
interimar al Senatului, cu ministrul
interimar al Ministerului Relațiilor
Externe, cu secretarul pentru dezvol
tare regională, cu membri ai comi
siilor pentru relații externe si pen
tru știință și tehnologie din Camera
Deputaților.

Manifestări dedicate Zilei Armatei
Republicii Socialiste România
Peste hotare continuă manifes
tările dedicate Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România.
La garnizoanele Vrața și Botevgrad din R.P. Bulgaria au fost or
ganizate adunări festive. în alo
cuțiunile rostite au fost evocate
momente din lupta comună de
veacuri a românilor și bulgarilor
împotriva cotropitorilor ștrăini.
sprijinul prețios acordat de poporul
român revoluționarilor bulgari care
au activat in România, contribu
ția însemnată a armatei române,
in războiul din 1877—1878, la elibe
rarea Bulgariei de sub dominația
otomană. Au fost reliefate, de asemenea, momente din dezvoltarea
colaborării tradiționale dintre ar
matele română și bulgară în anii
construcției socialiste.
S-a subliniat in mod deosebit ro
lul determinant al intilnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Todor Jivkov în amplificarea le
găturilor de strinsă prietenie din
tre partidele, țările și popoarele
noastre.
La Casa Armatei populare Iu
goslave din Belgrad, a avut Ioc o
adunare festivă la care au parti-

cipat viceamiral Slavoliub Iokici,
comandantul Centrului forțelor ar
mate pentru cercetări strategice și
studii militare, precum și nu
meroși generali și ofițeri iu
goslavi.
La manifestare s-au evidențiat
contribuția României în războiul
antihitlerist, eroismul ostașilor ro
mâni in luptele grele duse pină la
victoria finală asupra fascismu
lui. Au fost subliniate mari
le realizări obținute de poporul
român. îndeosebi în perioada în
care în fruntea partidului și țării
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
O expoziție de fotografii și un
film documentar au întregit pro
gramul manifestării.
Ambasadorul României in R.P.
Ungară și atașatul militar român
la Budapesta au depus o coroană
de flori la Monumentul și cimitirul eroilor români din Budapesta
Rakosliget, ridicat în memoria ofițerilor și ostașilor români
care și-au jertfit viața în lupte
le duse împotriva trupelor Ițorthyste și hiileriste pentru eliberarea
Ungariei de sub dominația fas
cistă.
(Agerpres)

LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U.

Pentru protejarea mediului înconjurător
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager
pres). — La sediul din New York
al Națiunilor Unite a avut loc o șe
dință plenară a celei de-a 43-a se
siuni a Adunării Generale, consacra
tă examinării problemelor legate de
protecția mediului înconjurător. Par
ticipanta la dezbateri și-au exprimat
îngrijorarea în legătură cu perico
lul crescind al unei dereglări ecolo
gice globale și au subliniat necesi
tatea concentrării atenției asupra elimlnării cauzelor care determină
asemenea schimbări. Climatul pla
netei este un bun general al întregii
umanități — s-a subliniat în inter
venții. De aceea, ca urmare a schim-

bărilor negative care au loc in at
mosfera terestră, se impun elabo
rarea tfnei strategii globale, atotcu
prinzătoare pentru protejarea me
diului înconjurător, adoptarea de
măsuri urgente pentru a contracara
efectele procesului de deteriorare a
echilibrului ecologic, resimțite sub
forma „efectului de seră“. In cadrul
dezbaterilor s-a subliniat, de aseme
nea. necesitatea exploatării raționale
și protejării masivelor lemnoase.
Au fost avansate propuneri pri
vind creșterea rolului O.N.U. în di
recția mobilizării eforturilor inter
naționale pentru protejarea mediu
lui înconjurător.
'

Spațiul cosmic să fie folosit exclusiv
in scopuri pașnice
-

NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager
pres). — Comitetul politic special al
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat un proiect de rezoluție privind
colaborarea internațională în folosi
rea spațiului cosmic în scopuri paș
nice, în care cheamă toate statele să
contribuie în mod activ la preveni
rea militarizării Cosmosului.
în cadrul dezbaterilor, delegații Ia
sesiunea Adunării Generale au ex
primat convingerea că întreaga ome
nire este interesată să contribuie la
cercetarea și folosirea Cosmosului

cum și un spărgător de gheață și o
navă diesel electrică sovietice.
Pină la locul unde se află balenele
captive au mai rămas doar patru
kilometri, dar distanța este greu
de străbătut fiind vorba de o în
grămădire de aisberguri.
CONCLUZII. Comisia de investi
gații privind cauzele accidentului
tragic survenit in timpul mitingu
lui aviatic de la Ramstein, la 28
august, alcătuită din specialiști din
R.F.G., Italia și S.U.A.. a stabilit
că acesta se datorează erorii pi
lotului unuia din aparatele italie
ne ce participau Ia o demonstrație
de zbor in grup. După cum se
știe, unul din avioane a ciocnit in
zbor alte două aparate în cursul
unei acrobații aeriene, prăbușindu-se apoi în flăcări în zona unde
se alia publicul, accidentul soldindu-se cu moartea a 69 de per
soane și rănirea 420.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI ORBITAL „MIR'
MO'SCOVA 25 (Agerpres). — du-se toate telescoapele „Roent
Cosmonautii sovietici Vladimir Ti gen" ale observatorului internațio
tov, Musa Manarov și Valeri Po nal de pe „Quant". In timpul ex
liakov își continuă activitatea la perimentelor s-au obținut imagini
bordul complexului științific or ale „regiunii" centrale a galaxiei
bital „Mir". După cum s-a anun noastre. Analiza spectrală a celor
țat, la 20 octombrie, in timpul ie mai strălucitoare sfere de radiații
șirii in spațiul cosmic deschis —
Roentgen a confirmat posibilități
comandantul echipajului și ingine le sporite ale observatoarelor după
rul de bord au înlocuit blocul de
schimbarea blocului detector — re
tector la unul din telescoapele
latează agenția T.A.S.S.
„Roentgen" al modulului speciali
In programul de marți al cosmozat „Quant" cu o nouă instalație, nauților au figurat noi experimen
perfecționată. Au urmat apoi pate astrofizice și geofizice, precum
tru transmisii de lucru, folosinși cercetări medicale.

~l
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In scopuri pașnice și în continuarea
eforturilor de a oferi tuturor state
lor posibilitatea de a beneficia de
pe urma acestor cercetări. A fost
subliniată însemnătatea colaborării
internaționale in direcția instituirii
unei legislații cosmice, inclusiv a
unor norme juridice de drept cos
mic pentru a asigura cucerirea Cos
mosului exclusiv în scopuri pașnice.
Centrul de coordonare al unei ase
menea colaborări internaționale —
se arată in rezoluția adoptată — tre
buie să fie Organizația Națiunilor
Unite.

S.WJLP.O. respinge
manevrele R.S.A. vizînd
tergiversarea proclamării
independenței Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Organizația Poporului din Africa
de Sud-Vest
(SWAPO) a chemat
autoritățile de la Pretoria să dea
dovadă de rațiune si să aleagă ca
singura cale rațională de acțiune
aplicarea rezoluției 435 a O.N.U. cu
privire la acordarea independenței
Namibiei — se arată intr-o decla
rație a SWAPO difuzată la Națiunile
Unite.
Pentru SWAPO — relevă decla
rația — a fost si rămine important
faptul că. in lumina situației diplo
matice si militare actuale si a nego
cierilor cvadrioartite. regimul de la
Pretoria nu poate abandona proce
sul de pace pentru a relua starea
de război. Organizația Poporului din
Africa de Sud-Vest continuă să ma
nifeste un optimism reținut in le
gătură cu faptul că R.S.A. va alege
o cale rațională de acțiune, si anume
aplicarea rezoluției 435 a O.N.U.,
chiar în condițiile schimbării datei
de acordare a independentei Nami
biei. Declarația SWAPO survine
după anunțarea intenției autorități
lor de la Pretoria de a amina înce
perea procesului privind accesul Na
mibiei la independentă pentru data
de 1 ianuarie 1989. în loc de 1 no
iembrie, cum s-a convenit în cadrul
negocierilor cvadrioartite la care au
luat carte Angola. Cuba. R.S.A. și
S.U.A.

ZIUA

NAȚIONALĂ A

REPUBLICII AUSTRIA

Domnului KURT WALDHEIM
Președintele federal al Republicii Austria
,
VIENA
* '
- Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Austria, vă transmit sincere feli
citări, împreună cu cele mai bune urări de fericire și prosperitate pentru
poporul austriac.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
,26 octombrie evocă în conștiința
poporului austriac momentul isto
ric cind. in 1955, parlamentul țării
a adoptat legea constituțională asu
pra neutralității permanente a Re
publicii Austria. Dacă in martie
1938, prin invazia trupelor hiileriste
și impunerea Anschluss-ului, nu
mele țării fusese șters denaziști de
pe harta Europei, șfirșitul celui
de-al doilea război mondial a în
semnat inițierea unui proces de redobîndire a suveranității și renaș
terii Austriei.
»în perioada postbelică, eforturile
poporului austriac s-au concentrat
în direcția redresării economice,
politice și sociale.
In virtutea așezării geografice și
străduindu-se să atenueze impli
cațiile decurgînd din confruntările
și tensiunile Est-Vest, Austria a
promovat o politică de deschidere
și colaborare constructivă cu statele
vecine, cu celelalte state europene.
Această orientare realistă iși găseș
te expresia în extinderea relațiilor
economice, politice, culturale ale
țării, în preocupările pentru pro
movarea destinderii și conlucrării
între țările din bazinul dunărean,

din Europa centrală, Austria pronunțindu-se pentru oprirea cursei
înarmărilor, îndeosebi nucleare,
pentru dezarmare și securitate.
Relațiile de prietenie și colabo
rare statornicite 'între România și
Austria se întemeiază pe principi
ile respectării independenței și su
veranității naționale, egalității în
drepturi, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc. Ele
au cunoscut o dezvoltare continuă
sub impulsul înțelegerilor realizate
prin convorbirile .purtate de-a lun
gul anilor de președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu șefi de stat
și de guvern ai Republicii Austria.
Fructificarea posibilităților existen
te .pentru extinderea în continuare
a colaborării dintre cele două țări,
pentru lărgirea și diversificarea co
operării economice, creșterea volu
mului schimburilor comerciale, pre
cum și pentru intensificarea legă
turilor cultural-științifice și în alte
domenii slujește intereselor reci
proce ale popoarelor noastre, cau
zei păcii și înțelegerii internațio
nale.

*
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Cu ocazia Zilei naționale a Re
publicii Austria, marți a avut loc
în Capitală o manifestare cultura
lă organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, in cadrul căreia au fost
prezentate impresii de călătorie din
această țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
A fost de față Berta Braun,
ambasadorul Austriei la București.
(Agerpres)

Ședința Comisiei permanente C. A. E. R. pentru
colaborare in domeniul transporturilor
SOFIA 25 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc ședința a 80-a a Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul transporturilor. De
legația română a fost condusă de
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Pavel Aron.
Comisia a adoptat o serie de mă
suri 1 de colaborare multilaterală,
care vizează îndeplinirea în dome
niul transporturilor a hotăririlor șe
dinței a 44-a a Sesiunii C.A.E.R. și

ale ședințelor Comitetului Executiv
ale C.A.E.R. care au urmat.
De asemenea, au fost examinate
probleme privind pregătirea pro
iectului de program de dezvoltare a
legăturilor de transport ale țărilor
membre ale C.A.E.R. pină în anuî
2005, perfecționarea prestațiilor i
transportul feroviar de călători. Tot
odată, a fost aprobat planul de lu
cru al Comisiei pe anii 1989 și 1990.

Economia sovietică în primele nouă luni ale anului
MOSCOVA 25 (Agerpres). — în
primele nouă luni ale anului curent,
producția industrială în U.R.S.S. a
crescut cu 4,3 la sută, iar venitul na
țional — cu 4,7 la sută în compara
ție cu perioada de referință a anu
lui trecut. Productivitatea muncii so
ciale a sporit cu 5,2 la sută. ■
In comunicatul statistic difuzat Ia

Moscova se relevă, totodată, că ve
nitul național crește într-un ritm mai
scăzut decît cel prevăzut de plan,
veniturile bănești ale populației nu
sint acoperite integral cu mărfuri și
prestări de servicii, o problemă acu
tă fiind satisfacerea cererii de pro
duse ieftine, a căror producție s-a
redus — relatează agenția T.A.S.S.

Acțiuni sub semnul Săptămînii
mondiale a dezarmării
HELSINKI 25 (Agerpres). — Zeci
de mii de persoane au luat parte la
un marș al păcii organizat in ca
drul Săptămînii mondiale a dezar
mării, care se desfășoară sub egida
O.N.U. Au participat reprezentanți
ai partidelor politice, ai organizații
lor obștești, de femei și tineret, ai
sindicatelor. In luările de cuvint s-a
relevat necesitatea unor eforturi sus
ținute pentru menținerea păcii, preîntîmpinarea unui cataclism nuclear,
acordarea de ajutor țărilor în curs
de dezvoltare.
Pe parcursul unei săptămîni. în
întreaga tară vor fi organizate adu
nări. seminarii si întUniri pe aceas
tă temă.

Ciprului, G. Vassiliou, în cuvlntul de
salut rostit la începerea lucrărilor
reuniunii Secretariatului permanent
al Organizației partidelor socialiste
și progresiste din țările meditera
neene.
Participanții la aceasită reur.
apreciază că a sosit timpul pent. .
transformarea bazinului Mediteranei
într-o zonă a păcii, dar obstacolul
principal in calea atingerii acestui
obiectiv îl constituie, in primul rînd,
bazele militare și flotele străine exis
tente în zonă. Pe de altă parte, o
influență negativă asupra situației
din regiune o au conflictul din Orien
tul Mijlociu, precum și divizarea Ci
prului.

TOKIO 25 (Agerpres). — La Tokio
a avut loc marți o demonstrație antimilitaristă de masă, în sprijinul ce
lor trei principii nenucleare ale
Japoniei. Demonstrația a făcut parte
din ciclul de acțiuni antirăzboinice
care se desfășoară în Japonia îp
cadrul Săptăminii de acțiuni pentru
dezarmare.

BONN 25 (Agerpres). — Intr-un
apel adoptat de participant!! la cel
de-al 7-lea Forum al „Inițiativei de
la Krefeld", ale cărui lucrări s-au
încheiat recent, guvernele! statelor
N.A.T.O. sint chemate să răspundă
la propunerile de dezarmare ale Tra
tatului de la Varșovia printr-un con
cept de dezarmare, și nu prin reînarmarea deghizată sub așa-numita
modernizare a armelor nucleare. Asigurarea păcii și soluționarea pro
blemelor
umanității
sint
de
neconceput în condițiile menținerii
descurajării nucleare, se spune in
document.

NICOSIA 25 (Agerpres). — Trans
formarea Mării Mediterane dintr-o
regiune a conflictelor și a unor fo
care de război într-o zonă a păcii
trebuie să devină sarcina noastră
principală, a declarat președintele

Apel la soluționarea pe cale pașnică a situației

din America
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager
pres). — Intr-un raport referitor la
situația din America Centrală, dat
publicității la Națiunile Unite, se
cretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, a cerut țărilor din
regiune să-și intensifice eforturile
menite să ducă la instaurarea păcii
și a oferit întregul său sprijin in
vederea găsirii de soluții adecvate.
Secretarul general al O.N.U. a che
mat toate țările centro-americane,
alte țări să-și reia acțiunile colec
tive pentru soluționarea crizei din
regiune.

Centrală

Amintind suocesele Înregistrate
după semnarea acordului „Esquipolas II". Javier Perez de Cuellar a
relevat că acestea nu au antre’v-.t
angajamentul de a se renunța la ă?țiuni agresive lansate de pe terito
riul unui stat din regiune împotriva
altuia. De asemenea, nu s-a pus ca
păt ajutorului acordat forțelor con
trarevoluționare din alte țări. Nerealizarea acestor obiective — a re
levat secretarul general al O.N.U. —
compromite strategia inițiată prin
acordul de pace „Esquipolas II".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demers al Libanului la O.N.U. • Convorbiri la Amman și
Ankara
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
Malul vestic al Iordanului șl din
— Reprezentantul permanent al Li
Gaza, situația populației locale și
banului la Națiunile Unite a adresat
căile de creștere a sprijinului acor
secretarului general al O.N.U. o nouă
dat revoltei palestiniene, informează
scrisoare in care se atrage atenția
agenția M.E.N.A.
asupra perpetuării actelor agresive
ale Israelului împotriva țării sale,
Potrivit unui studiu publicat la
relatează agenția T.A.S.S. In docu
Amman, populația palestiniană din
ment se cere Națiunilor Unite și
întreaga lume numără,
astăzi,
5 068 000 persoane, față de 4 390 000
Consiliului de Securitate să ia măsu
în 1983.
rile necesare pentru a preveni noi
acțiuni care încalcă suveranitatea na
Dintre acestea 961 000 trăiesc pe
țională a Libanului, prevederile Car
Malul vestic al Iordanului și 445 000
tei O.N.U. și normele dreptului in
în Gaza, teritorii ocupate de Israel
ternațional.
în 1967.
AMMAN 25 (Agerpres). La Am
man s-au desfășurat lucrările Comi
tetului comun iordaniano-palestinian
de sprijinire a populației arabe din
teritoriile ocupate de Israel. Au fost
examinate ultimele evoluții de pe

ANKARA 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei, Kenan Evren, a
avut convorbiri cu președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser Ara
fat, aflat în vizită la Ankara.
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