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PRIMIRI UI lOVARfiSUL MCOLAE MHSCII
Tovarășul Georges Haoui,

secretar general al C. C. al Partidului Comunist Libanez

IN spiritul sarcinilor subliniate la ședința

COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ~ 
PUSE IN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
Activitatea de pe șantierele de in

vestiții productive atinge în acest 
ultim trimestru al anului un maxi
mum de intensitate. Este un fapt cit 
se poate de firesc, deoarece un mare 
număr de obiective noi, in special 
din sectorul energetic — pe a că
ror producție economia națională 
contează ferm — sînt programate 
să intre curind în funcțiune. In 
spiritul prevederilor recentului de
cret al Consiliului de Stat, pentru 
asigurarea producției de energie ca
pătă o importantă deosebită reali
zarea in termene cit mai scurte a 
noilor capacități din domeniul ener
getic. Așadar, lucrătorilor de pe 
șantiere le revin, în lumina sar
cinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. sarcini deosebit de 
mobilizatoare, amplificate și de fap
tul că la lucrările planificate a se 
executa în această perioadă se a- 
daugă o serie de alte capacități res
tante din lunile anterioare.

Desigur, rolul hotăritor in activita
tea de pe șantiere îl au acum con
structorii și montorii, capacitatea lor 
de a acționa cu energie și înaltă res
ponsabilitate pentru realizarea rit
mică și de calitate ireproșabilă a lu
crărilor planificate. Context în care 
se detașează cîteva cerințe esențiale: 
organizarea exemplară a întregii ac
tivități desfășurate de colectivele de 
oameni ai muncii, aprovizionarea rit
mică a locurilor de muncă cu mate
rialele necesare, gospodărirea lor cu 
grijă, folosirea cu randament deplin 
a utilajelor de construcții, precum 
șl dirijarea lor operativă acolo unde 
este nevoie. în mod special, reclamă 
capacitățile planificate din cadrul 
Combinatului chimic Giurgiu, între
prinderilor de rulmenți din Slatina 
și Suceava, combinatelor siderurgice 
din Călărași, Reșița și Hunedoara 
etc., unde a mai rămas de executat 
un volum important de lucrări de 
construcții si montaj. Preocupări de

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE
- ÎNCHEIATE NEÎNTÎRZIAT!

în ultimele zile. în cea mai mare parte a tă
rii. temperatura a scăzut simțitor. înregistrin- 
du-se brume Si chiar îngheț la sol. în aceste 
condiții se impune să se acționeze cu si mai 
multă consecventă pentru a incheia. pină la 
sfirșitul acestei săptămini. strîngerea. transpor
tul și depozitarea întregii recolte. Este o sarci
nă de mare răspundere, de îndeplinirea căreia 
trebuie să se ocupe toti oamenii muncii din 
agricultură, organele agricole, consiliile popu
lare. organele si organizațiile de partid.

La indicația conducerii partidului s-a acțio
nat mai energic pentru mobilizarea unui număr 
mai mare de oameni la cules și au fost reparti
zate mijloace suplimentare la transportul pro
duselor din cîmp. Ca atare, lucrările au intrat 
în stadiul final. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, oină în seara zilei de 26 
octombrie, porumbul a fost strins in proporție 
de 88 la sută, soia — 99 la sută, iar sfecla de 
zahăr — 81 la sută. în ce privește porumbul, 
proportional cu suprafețele cultivate, cele mai 
mari restante la recoltare se înregistrează în ju
dețele Brașov. Sălaj. Bistrita-Năsăud. Satu 
Mare. Sibiu. Caraș-Severin. unde realizările la

efectuarea acestei lucrări se situează sub 75 la 
sută.

Dacă pină nu de mult, recoltarea sfeclei de 
zahăr s-a făcut pe baza graficelor întocmite în
tre unitățile agricole si fabricile prelucrătoare, 
acum trebuie strinsă întreaga producție. De a- 
ceea. concomitent cu asigurarea stocurilor nece
sare fabricilor pentru prelucrarea curentă, sfecla 
de zahăr trebuie să fie insilozată. lucrare ce se 
impune a fi efectuată cu cea mai mare răspun
dere spre a se evita orice pierderi. Este necesar 
ca îndeosebi în județele Călărași. Galati. Buzău. 
Prahova. Satu Mare, Vrancea și Harghita să 
fie mai mult intebsificat ritmul de efectuare a 
acestei lucrări. De asemenea. în județele Arad, 
Timiș, Călărași. Mureș. Botoșani și altele să fie 
urgentat transportul din cimp al sfeclei.

Avindu-se in vedere că si la această dată se

află pe cîmp. în grămezi, unele cantități de po
rumb și sfeclă de zahăr, se impune să se acțio
neze. în continuare, cu toate forțele, cu toate 
mijloacele pentru urgentarea transportului și 
depozitării în cele mai bune condiții a întregii 
recolte. Aceasta presupune să fie luate măsuri 
pentru întărirea ordinii si disciplinei in folosi
rea mijloacee'or auto și respectarea graficelor 
de lucru stabilite în fiecare zi. Organizarea 
exemplară a activității in cimp — la încărcarea 
produselor, și în bazele de recepție — la descăr
care, este hotărîtoare pentru folosirea cu ran
dament maxim a fiecărui miiloc de transport și 
efectuarea numărului de curse stabilit in fieca
re zi prin program. Comitetele județene de 
partid au' datoria să acționeze energic ca pină 
la sfirșitul acestei săptămîni întreaga recoltă 
de porumb și alte roade ale toamnei, aflate încă 
pe cimp, să fie transportate și puse la adăpost.

în pagina a lll-a a ziarului — relatări din județe 
despre efectuarea lucrărilor agricole

TIMIȘ : Producție 
suplimentara cu consumuri 

reduse
Prin aplicarea măsurilor cuprinse 

in programele de perfecționare a 
organizării și modernizare a pro
ceselor de producție, vizînd obține
rea unui volum sporit de produse 
pe calea valorificării mai eficiente 
a materiilor prime, materialelor și 
reducerii continue a consumurilor 
specifice normate, colectivele mun
citorești din unitățile economice ale 
județului Timiș raportează înregis
trarea unor realizări de prestigiu în 
îndeplinirea planului la producția 
industrială și economisirea resurse
lor materiale și energetice. Cu cele 
mai importante sporuri de produc
ție obținute cu consumuri materiale 
și energetice reduse se prezintă 
unitățile din industriile construc
toare de mașini, electrotehnică, 
energiei electrice. din ramura 
transporturilor și telecomunicații
lor și cele aparținînd de Ministeru 
Agriculturii și consiliului popular 
județean. La nivelul județului, va
loarea producției suplimentare obți
nute in acest an se ridică la 955 mi
lioane lei. in condițiile economisirii 
a 11 000 tone metal. 31 000 tone 
combustibil convențional. 63 000 
MWh energie electrică, a altor ma
terii prime si materiale. (Cezar 
Ioana). 

osebite solicită, de asemenea, noile 
grupuri energetice programate să 
intre în funcțiune în acest an. Așa 
cum s-a subliniat si la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., producția lor este 
extrem de importantă pentru asi
gurarea în întregime a energiei e- 
lectrice necesare desfășurării norma
le a activității economice și so
ciale. La toate aceste capacități 
trebuie să se aibă în vedere :
1) stabilirea unor programe de mon
taj cu răspunderi clare pentru 
fiecare dintre factorii implicați ;
2) concentrarea mijloacelor teh
nice pe platformele cu „vîrfuri" 
de montaj și termene apropiate de 
punere în funcțiune ; 3) promovarea 
unor metode de execuție rapide, me
nite să determine scurtarea conside
rabilă a ciclurilor de lucru.

Dincolo de aceste măsuri tehnice 
și organizatorice. întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare punct de lucru, 
în rîndul tuturor echipelor si mun
citorilor, reprezintă, fără îndoială, 
condiția esențială pentru reușita e- 
forturilor depuse acum de construc
tori și montori. Pentru respectarea 
riguroasă a sarcinilor pe zile si ca
tegorii de lucrări, eforturile trebuie 
orientate spre realizarea integrală a 
stadiilor fizice prevăzute, acordîn- 
du-se prioritate lărgirii fronturilor 
de lucru și. in special, a celor de 
montaj. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit pe numeroase șantiere nivelul 
actual al stocurilor de utilaje tehno
logica este ridicat. Se impune prin 
urmare ca, ținindu-se seama de po
tențialul uman și tehnic existent, 
să se ia toate măsurile necesare pen
tru urgentarea montării tuturor uti
lajelor aflate în stoc pe șantiere.

Afirmînd că rolul esențial în fina
lizarea noilor investiții revine acum, 
constructorilor și montorilor, efortu
rile acestora nu pot fi însă nici un 
moment separate de aportul unități
lor furnizoare de utilaje tehnologice 
sau producătoare de materiale de 
construcții, de participarea activă a

într-o frumoasă zi de 
toamnă, cînd cerul era 
limpede și curat, brăzdat 
de acei „nori" curgători, 
de acele stoluri de păsări, 
„se înnorează cu păsări" 
— cum spunea Nichita 
Stănescu — eram la Poia
na Codrului, la „Victoria 
muncii", reprezentativă în
treprindere de sticlă. La 
această unitate economică
din Transilvania, devenită 
emblematică in peisajul 
industriei din județul Satu 
Mare. Mai intîi o simplă 
precizare : a luat ființă în 
anul 1801, datorită poziției 
sale geografice avanta
joase —, lemnul codrilor 
seculari încălzind cuptoa
rele pentru prepararea sti
clei. Și — culmea ! — ca 
un paradox, deși are o ve
chime apreciabilă, între
prinderea de sticlărie iși 
împlinește o tradiție bine 
fundamentată, in domeniu, 
pentru că produsele care 
reprezintă marca fabricii 
s-au realizat doar în a- 
cești ani. începînd cu anul 
1972, cînd s-au înscris 
definitiv in industria com
petitivă pe plan națio
nal și internațional. Ani, 
decenii la rind, la Po
iana Codrului se execu
tau damigene, despre care, 
ce-i drept, veteranii își 

, amintesc că ar fi ex- 

beneficiarilor la solutionarea proble
melor existente și la accelerarea rit
mului de montaj tehnologic cu e- 
chipe proprii de muncitori și specia
liști. Fiecare dintre acești factori are 
un rol bine definit, sarcini precis 
stabilite în desfășurarea lucrărilor 
și orice „verigă" slăbită în acest 
„lanț" de responsabilități poate com
promite eforturile consacrate pune
rii în funcțiune a obiectivelor de in
vestiții prevăzute. Iată de ce, acum, 
cînd fiecare zi. cînd fiecare ceas 
bun de lucru au o valoare deosebită, 
efortul susținut pentru comprimarea 
duratelor de execuție a lucrărilor 
impune corelarea strinsă a eforturi
lor depuse. întărirea spiritului de 
echipă — pe scurt, întronarea unei 
ferme discipline de plan. Și în pri
mul rînd în ce privește livrarea ra
pidă a tuturor utilajelor tehnologice 
contractate. Pentru că ritmul de 
montaj nu poate fi sporit decît cu 
contribuția nemijlocită a unor fur
nizori. Se știe, de altfel, că unele 
obiective productive n-au intrat în 
funcțiune, cu toate că scadenta lor 
a expirat, tocmai datorită lipsei unui 
important volum de utilaje și echi
pamente, Argumente temeinice pen
tru ca toți furnizorii, fără excepție 
— și amintim, dintre cei care sînt 
cel mai mult solicitați în aceste zile, 
întreprinderile „Vulcan" și de mașini 
grele din București, întreprinderile 
de utilaj tehnologic din Bistrița șl 
Buzău, întreprinderea de utilaj chi
mic Ploiești, combinatele de utilaj 
greu din Iași și Cluj-Napoca — să 
acționeze cu maximum de energie 
și receptivitate pentru a expedia 
toate comenzile către șantiere, cu 
rapiditate și în cele mai bune con
diții de calitate.

Perioada care a mai rămas din 
acest an este hotărîtoare atit pentru 
îndeplinirea riguroasă a planului 
de investiții și de puneri în funcțiu
ne pe 1988. cît și pentru asigurarea 
unei bune legături cu activitatea din 
anul viitor. Mai cu seamă că. la ora 
actuală, există destule lucrări de
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portat cîteva zeci de aces
te produse în Cipru — și 
cam atit. Pentru necesită
țile casnice se produceau 
și diferite borcane, căuta
te de gospodine, utile, de
sigur, pentru cămările 
iernii.

Dar adevăratul reviri
ment în istoria acestei lo
calități, care fabrică ser-

străini — vor să cunoască 
întreprinderea, fluxul teh
nologic, capacitatea aces
tor sticlari de a da forme 
utilului și frumosului, de 
a imagina în această ma
terie — fragilă — a sticlei. 
Intr-o vitrină cu produse 
reprezentative ale între
prinderii am admirat for
mele elegante ale pahare-

Porțile măiestriei
vicii de pahare, vaze de 
flori, articole diverse de 
sticlărie, s-a produs în a- 
cești ani, cînd oamenii 
și-au propus să realizeze 
mai mult și mai bine, in- 
cercîndu-și calitățile de 
buni meseriași și artiști in 
formele nebănuite pe care 
Ie poate lua sticla. O com
parație cu grosierele da
migene de altădată și ser
viciile elegante de astăzi 
are o valoare doar... di
dactică pentru cei care 
sînt oaspeți la Poiana Co
drului. Și aceștia nu sînt 
puțini — de la tineri din 
județ și pînă la partenerii

lor, spiralele care le mar
chează suprafețele, dese
nele fine și inspirate, mă
iestria desăvirșită a exe
cuției. Și m-am întrebat 
acum, ca și altădată, dacă 
acești oameni cu simțul 
înnăscut al frumosului, 
dar și harnici sînt execu
tori ireproșabdi ai unui 
model, ori sint pur și sim
plu artiști, pentru că ei 
creează o operă în sticlă 
— adeseori unică, după 
imaginația lor ? Cînd în
cetează, cînd dispare „te
ritoriul" lucrului bine fă
cut, lăsînd spații — nemă
surate — pentru expresii-

investiții încă neaprobate sau care 
nu au proiectele de execuție elabo
rate. La altele, se pune cu acuitate 
problema asigurării din timp și în 
întregime a tuturor condițiilor ceru
te de desfășurarea lucrului pe timpul 
iernii, in primul rind prin asigura
rea fronturilor de lucru prevăzute 
și amenajarea spațiilor interioare.

Constructorii și montorii. furnizo
rii de, utilaje și beneficiarii de in
vestiții nu trebuie să piardă nici o 
clipă din vedere marea lor respon
sabilitate politică, faptul că Îndepli
nirea integrală. în condiții de înal
tă eficiență economică a prevederilor 
planului de investiții condiționează 
în cel mai înalt grad înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite în toate ramuri
le și sectoarele economiei naționale, 
realizarea ritmului de creștere a 
producției materiale pe anul 1988 și 
pe întregul cincinal.

Cu certitudine, realizarea planului 
de investiții cere eforturi mari, efor
turi susținute, dar în deplină con
cordanță cu potențialul uman și teh
nic care acționează in acest impor
tant sector de activitate. Punerea 
lui deplină în valoare depinde in
tr-o mare măsură de munca politică 
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid, chemate să spriji
ne generalizarea aplicării inițiative
lor valoroase, a experienței bune 
acumulate de numeroase colective 
de constructori și montori. să con
tribuie activ la soluționarea tuturor 
problemelor existente intr-un mo
ment sau altul pe șantiere.

Numai actionindu-se in acest mod. 
în spiritul orientărilor și indicațiilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, sînt posibile intrarea ne- 
întirziată în funcțiune a noilor obiec
tive și capacități productive, crește
rea hbtărită a eficienței economice 
a investițiilor, /ădică, înfăptuirea u- 
nor cerințe decisive pentru dezvol
tarea în ritm susținut a economiei 
naționale.

Cristian ANTONESCU

le artei ? Poate că fiecare 
vrem să fim — acolo unde 
ne desfășurăm activitatea 
— un fel de artiști, un fel 
de oameni care doresc și 
reușesc să treacă invizibi
lele ștachete ale comunu
lui, obișnuitului. Cită 
dreptate avea Gorki cind 
afirma : „Prin însăși firea 
sa, omul este un artist. El 
caută să aducă pretutin
deni în viața sa, într-un 
fel sau altul, frumosul". 
Am încercat să găsesc, să 
dibui acești artiști, acești 
oameni minunați, prezenți 
în orice colectivitate unde 
se făurește, unde se creea
ză, unde materia ia nebă
nuitele forme ale frumo
sului.

Cine n-a văzut o echipă 
de suflători, de sticlari 
și-i poate închipui ca pe 
niște tulnicari care ridică 
țevile spre înălțimi, slobo- 
zmd aerul din plăminii lor, 
dînd forme 
incandescent de 800 grade 
Celsius, ori melodiei, in 
cazul celălalt, care stră
bate văile și dealurile. Cu 
aceste țevi, în capătul că
rora materia incandescen
tă poate lua orice forme, 
sticlarii își dau măsura ta-

materialului

Griqore SCARLAT
(Continuare în pag, a Il-a)^

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, pe 
Georges Haoui, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Libanez, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. a efectuat o vizită 
în țară noastră.

Oaspetele a exprimat satisfacția 
deosebită pentru posibilitatea de a 
se reintîlni cu secretarul general,al 
Partidului Comunist Român, de a 
avea un schimb de vederi in pro
bleme de interes comun. Secretarul 
general al C.C. al P.C. Libanez a 
dat o inaltă apreciere politicii ex
terne a României, activității pe plan 
internațional, inițiatvelor și demer
surilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru reglementarea politică a si
tuației din Orientul Mijlociu, pentru

Ambasadorul Republicii
cu prilejul

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe
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Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind rolul istoriei în educarea 

revoluționar-patriotică a oamenilor 
muncii, în formarea omului nou

Viața politică, economi
că. social-culturală a țării, 
toate sferele operei de 
construcție socialistă cu
nosc în această perioadă 
reverberații dimensionale, 
calitative și de profunzime 
sub amprenta definitorie a 
monumentalei expuneri a 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, expunere ale 
cărei teze de excepțională substanță 
valorică, teoretică și acționată dina
mizează efortul constructiv al în
tregii națiuni în realizarea obiecti
vului strategic fundamental al ac
tualei etape — trecerea României la 
stadiul de țară socialistă mediu dez
voltată.

Viziunea complexă, de largă cu
prindere a secretarului general al 
partidului asupra problematicii am
ple a continuității procesului revo
luționar în actuala etapă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării spre 
comunism pune în lumină o dată 
mai mult rolul tot mai important pe 
care îl au patriotismul, cunoașterea 
istoriei poporului nostru, ca valori 
primordiale ale normelor noastre 
morale, ca expresie a demnității și 
identității noastre naționale, în for
marea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, a mîn- 
driei de a face parte dintr-un popor 
liber, suveran și independent.

In concepția originală, novatoare 
a secretarului general al partidului 
nostru, patriotismul socialist con
stituie expresia cea mai elocventă a 
conștiinței revoluționare, a dragostei 
față de patrie și partid, a răspun
derii față de popor, a voinței de a 
lupta și munci pentru înflorirea pa
triei, pentru apărarea independenței 
și suveranității naționale, a anga
jării plenare în înfăptuirea politicii 
ihterne și internaționale a partidului 
și statului nostru de făurire a unei 
Românii socialiste prospere, tot mai 
puternice, cu un loc de înalt presti
giu în rîndul țărilor lumii. în con
știința contemporaneității. Din locul 
central pe care îl ocupă patriotismul 
în conținutul conștiinței revoluționa
re socialiste derivă și necesitatea 
subliniată în repetate rînduri de că
tre ilustrul gînditor, revoluționar, 
strategul strălucit si ctitorul genial 
al României socialiste moderne — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
intensifica continuu activitatea poli- 
*ico-idco1ogică de educare a oameni- 
'or muncii in soiritul patriotismului 
socialist, al ina'tei prețuiri a glorioa
sei istorii a patriei noastre.

Orientarea stabilită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca la baza Pro
gramului ideologic al partidului, a 
întregii activități de educație socia
listă să fie așezată cunoașterea isto
riei patriei, a gloriosului trecut de 
luptă al poporului nostru pentru li
bertate, independență și suveranitate 
reprezintă un izvor de permanentă 
efervescență în devenirea socialistă 
și comunistă a patriei. Căci faptele 
istoriei sînt imuabile argumente și 

restabilirea păcii si normalizarea 
vieții politice si economico-sociaie 
din Liban.

In timpul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Li
banez și a fost reafirmată hotărîrea 
comună de a extinde si în viitor 
conlucrarea pe multiple planuri din
tre cele două partide, dintre Româ
nia si Liban. în interesul popoarelor 
român și libanez.

Au fost abordate unele aspecte ale 
vieții internaționale actuale și. în
deosebi, cele referitoare la Orientul 
Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția consecventă a ță
rii noastre privind soluționarea 
globală, justă și durabilă a proble
melor din zonă și organizarea, în

prezentării scrisorilor de
Ildephonse Nkeramihigo, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar si 

Miu DOBRESCU
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Consiliului Central al Uniunii Generale 
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motivații pentru educarea maselor 
în spiritul muncii devotate pen
tru prezentul și viitorul socia
list și comunist al patriei. Este 
meritul de excepție al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi redat 
imaginea reală a istoriei patriei 
noastre din străvechile timpuri și 
pînă in epoca marilor prefaceri inau
gurate de Congresul al IX-lea al 
partidului. îi sîntem datori cu recu
noștință nemărginită ilustrului nos
tru conducător că ne-a redat conști
ința și demnitatea națională, înțele
gerea deplină a ceea ce a fost și 
este acest neam în configurația po
poarelor lumii.

A ști și a înțelege ce a însemnat 
în drumul nostru în istoria omenirii 
crearea statului centralizat dac sub 
conducerea lui Burebista, jertfa lui 
Decebal, procesul de formare a po
porului român, luptele lui sub marii 
voievozi și domnitori pentru neatîr- 
nare, apoi pentru prima mare Unire 
â țărilor române sub Mihai Viteazul, 
marile răscoale conduse de bărbați 
luminați ai neamului din toate pro
vinciile românești, unirea țărilor ro
mâne din 1859 și crearea statului na
țional unitar român din 1918, reali- 
zîndu-se astfel voința fierbinte de a 
se uni laolaltă tot ce-i suflare româ
nească, înseamnă a avea conștiința 
propriei istorii, iar Istoria înseamnă, 
așa cum spune cel ce a dat 
o nouă istorie țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conștiința de 
sine a neamului, conștiință care, 
pusă pe făgașul el adevărat, înseam
nă forța motrice a dezvoltării social- 
istorice a «poporului român.

în cadrul procesului evoluției isto
rice a României, un rol de cea mai 
mare importanță pentru viitorul na
țiunii l-a avut apariția clasei mun
citoare și a partidului său revoluțio
nar. Făurit ca forță politică revolu
ționară a clasei noastre muncitoare, 
Partidul Comunist Român a ridicat 
pe o treaptă superioară glorioasele 
tradiții ale luptei de eliberare so
cială și națională, a organizat și con
dus lupta pentru libertatea, demni
tatea și propășirea țării. Așa cum 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul clasei muncitoare a repre
zentat un minunat exemplu de dra
goste și devotament față de patrie, 
situindu-se în fruntea poporului ro
mân pentru transformarea revolu
ționară a societății, pentru con
struirea noii orînduiri sociale. Este 
meritul istoric al Partidului Comu
nist Român de a fi demascat, încă 
de la început, primejdia extrem de 
gravă pe care fascismul o reprezen
ta pentru independența patriei, pen
tru însăși ființa poporului român, de 
a fi îndeplinit cu cinste rolul de 
principal organizator al luptei anti

acest scop, a unei conferințe inter
naționale. sub egida O.N.U.. la care 
să participe membrii permanent! ai 
Consiliului de Securitate, toate păr
țile interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, precum 
și Israelul.

Totodată, secretarul general al 
P.C.R. a reliefat necesitatea inten
sificării eforturilor pentru a se a- 
junge cit mai curind la depășirea ac
tualei situații din Liban, pentru â se 
găsi modalitățile care să ducă la o 
largă colaborare intre toate forțele 
politice, pentru asigurarea uhîtătii 
poporului libanez, a independentei 
și integrității tării.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Burundi,
acreditare
plenipotențiar al Republicii Burundi 
in țara noastră, (Continuare în pagi
na a V-a).

fasciste a celor mai largi 
mase populare. Sub faldu
rile steagului roșu și ale 
celui tricolor sra acționat 
cu eroism în marile bătă
lii de clasă din anii 1929— 
1933, în ampla demonstra
ție antifascistă și an
tirăzboinică din 1939 — in 

organizarea și conducerea căreia 
un rol determinant au avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Petrescu (Ceaușescu) 
—. în perioada de rezistență anti- 
hitleristă din anii celui de-al doilea 
război mondial. Partidul comuniști
lor a organizat și condus la victorie 
revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă din August 1944, care a însemnat 
o piatră de hotar in istoria Româ
niei, deschizînd calea eliberării de
finitive a țării de sub dominația im
perialistă, a dobîndirii totalei Inde
pendențe și suveranități naționale. 
Sub conducerea partidului comunist, 
cartea de istorie și de căpătîi a 
neamului s-a îmbogățit cu noi file 
de epopee, înfăptuindu-șe idealurile 
de libertate națională și socială, 
pentru care au luptat generații ne
numărate de înaintași.

Studiată cu pasiune, istoria po
porului român, istoria patriei con
tribuie plenar la formarea omului 
nou, la dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, a unui nou mod de 
gindire, simțire și comportare, la în
nobilarea personalității umane. In 
concepția secretarului general al 
partidului, contactul stimulator cu 
tradițiile progresiste făurite de îna
intași, cunoașterea cărții de căpătii 
a neamului, care este istoria, dez
voltă la inalte dimensiuni sentimen
tele patriotice, spiritul de responsa
bilitate civică, în centrul căreia se 
situează preocuparea permanentă 
pentru progresul și prosperitatea 
patriei. Profundul respect față de 
trecutul glorios, cunoașterea și în
țelegerea mobilurilor care au însu
flețit pe predecesori în munca și 
lupta lor constituie elemente esen
țiale în angajarea plenară a gene
rațiilor de azi, la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare multilaterală a 
patriei, la transpunerea în viață a 
marilor obiective trasate de Congre
sul al XIH-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, la înfăptuirea o- 
biectivelor fundamentale ale cincina
lului actual.

Cultivarea patriotismului socialist, 
revoluționar, a dragostei și respec
tului față de lupta și jertfa maselor 
pentru păstrarea ființei neamului 
nostru, dezvoltarea conștiinței pa
triotice a oamenilor muncii se cir
cumscriu ca o parte componentă a 
muncii politico-educative care, așa 
cum rezultă atît de grăitor din Te
zele din aprilie, trebuie ridicată la o 
nouă calitate, contribuind plenar la 
creșterea conștiinței socialiste, la si
tuarea ei la nivelul dezvoltării for-

(Continuare in pag. a IV-a)
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Moment de bilanț în perfecționarea 
activității social-obștești a comisiilor 

și comitetelor de femei
Zilele acestea a început desfășu

rarea adunărilor de dări de seamă 
și alegeri ale comisiilor de femei din 
unitățile industriale și agricole, din 
institutele de cercetare științifică, 
din instituțiile social-culturale. din 
cartierele orașelor si de la sate. 
Organizate sub directa conduce
re si îndrumare a organizațiilor de 
partid, adunările constituie un prilej 
de evaluare a realizărilor obținute de 
femei în traducerea in viată a hotă- 
ririlotr Congresului al XIII-lea si 
Conferinței Naționale ale partidului, 
a orientărilor și indicațiilor, de cea 
mai mare însemnătate teoreti
că și practică, ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretarul general 
al partidului. Totodată, se analizea
ză aprofundat, cu exigentă și răs
pundere, modul în care se acționea
ză pentru înfăptuirea ideilor cuprin
se în Tezele din aprilie, pentru ridi
carea întregii activități ce o depun 
comisiile de femei pe noi trepte ca
litative.

Atît în dările de seamă prezen
tate. cit și în cuvintul participantelor 
la discuții este exprimată adeziunea 
deplină a milioanelor de femei din 
tara noastră fată de politica internă 
si externă a partidului, promo
vată cu străluci
re de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu 
al națiunii, mili
tant neobosit pen
tru libertatea 
și independența 
României socialiste, pentru progresul 
ei multilateral. In același timp, 
participantele la adunări dau glas 
sentimentelor de înaltă stimă și pre
țuire ce le nutresc fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru contribuția ine
stimabilă adusă la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a tării, la 
înflorirea științei și culturii româ
nești.

Este bine cunoscut că femeile din 
România socialistă au un rol de cea 
mai mare însemnătate in asigurarea 
progresului multilateral al patriei. 
Partidul nostru dă o înaltă aprecie
re spiritului de dăruire si abnegație 
al femeilor, contribuției lor deosebi
te la realizarea sarcinilor din dome
niul producției materiale, al vieții 
sociale Si spirituale, la educarea ti
nerei generații, la conducerea între
gii societăți. Evidențiind că. îndeo
sebi în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, fe
meile s-au afirmat ca o puternică 
forță socială a orânduirii noastre, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Femeile — ear,e reprezin
tă mai mult de jumătate din popu
lația tării — aduc o contribuție de 
cea mai mare importantă la întreaga 
viată economică si socială a tării, la 
înflorirea continuă a națiunii noas
tre socialiste, la creșterea si edu
carea tinerei generații — și. de »- 
ceea. ele trebuie să se bucure de cea 
mai mare atenție din partea parti
dului și statului nostru".

' Desigur. adunările de dări de sea
mă și alegeri ale comisiilor de fe
mei prilejuiesc milioanelor de femei 
din tara noastră să participe activ 
la dezbaterea si soluționarea proble
melor care privesc mersul înainte al 
patriei pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Aceste adunări, care au loc oină 
la 15 noiembrie, au un pronunțat 
caracter de lucru, de analiză exigen
tă și responsabilă a realizărilor și

Radioreceptoare portabile și pentru autoturisme
Printre cele mai solicitate tipuri 

de radioreceptoare portabile lan
sate de „Tehnoton" — Iași, care se 
recomandă printr-un design mo
dern, printr-o înaltă fiabilitate, 
printr-o selectivitate si audiție cla
ră, se numără: SONG, IRIS, SOLO 
100 cu două game de undă și ali
mentare la două baterii R 6. GLO
RIA — radioreceptor portabil tran
zistorizat (14 tranzistori, 9 diode, 
un termistor) cu dublă alimentare 
la baterie si la rețea și cu cinci 
lungimi de undă. SOLO 500 cu patru

Capitala noastră s-a dezvoltat im
petuos devenind ceea ce vedem cu 
mindrie — cel mai mare și mai 
frumos oraș al țării, cu o mare pon
dere industrială, cu circa două mi
lioane de locuitori. In cane activita
tea economică și socială nu cunoaște 
răgaz, pe ale cărei străzi și magistra
le circulația este neîntreruptă. Fireș
te, toată această tumultuoasă activi
tate afectează, intr-o anumită măsură, 
liniștea locuitorilor, mai ales din anu
mite zone, mai expuse din acest 
punct de vedere. Dar lucrurile nu 
sînt lăsate la voia înliruplărli. Exis
tă un colectiv de specialiști, din do
menii diverse, la nivel de municipiu, 
a cărui misiune este tocmai aceea 
de a depista și acționa pentru com
baterea surselor de poluare sortoră.

Depistarea surselor poluante. De 
fapt, care sînt sursele de zgomot ? 
Iată întrebarea pe care am adresat-o 
pentru început unor specialiști în 
materie.

— în preocupările noastre din sfe
ra cercetării intră și cele referitoare 
la poluarea sonoră, ne răspunde 
Doina Lupulescu. medic principal la 
Institutul de igienă și sănătate pu
blică. Se fac măsurători după o me
todologie proprie : iarna și vara, di
ferențiat în funcție de traficul ru
tier. în diverse zile ale săptă- 
minil — luni, miercuri și sim- 
bătă, dimineața și seara după 
ora 22 — astfel incit să sur
prindem curba exactă a intensi
tății zgomotului, ca și sursele din 
care provin. Cit este de necesar 
să luptăm pentru a le combate, ba, 
mai mult, pentru a le preveni o do
vedesc investigațiile pe care le-am 
întreprins în numeroase cazuri. 
Chiar și cel care declară că pot dor
mi „buștean" în orice condiții sînt 
afectați de zgomot. Encefalograful 
la care i-am conectat a demonstrat 
că somnul lor este superficial, ne
odihnitor.

Din măsurătorile efectuate de 
specialiști rezultă că. în orașe, 
poluantul sonor cel mai redutabil 
este traficul. Diferența in decibeli 
de la o arteră foarte circulată la o 
alee oarecare este frapanlă. Cum nu 
se poate pretinde reducerea traficu
lui, ceea ce ar Însemna stagnarea 

neajunsurilor înregistrate in perioa
da ce a trecut de la alegerile pre
cedente și pină in prezent. Astfel, 
in industrie, muncitoarele, inginerele 
și tehnicienele dezbat, pe bază de 
fapte, stilul și metodele de muncă 
ale comisiilor de femei, acțiunile în
treprinse în producție, pe plan edu
cativ pentru sporirea contribuției 
femeilor la realizarea sarcinilor de 
plan, îndeosebi a exportului, la mo
dernizarea proceselor de producție, 
creșterea răspunderii fiecăreia pen
tru prestigiul unității economice în 
care lucrează. Cu spiritul gospodă
resc ce le este caracteristic, femeile 
pun în discuție creșterea aportului 
lor la valorificarea superioară a ma
teriilor prime, folosirea economicoa
să a tuturor resurselor materiale si 
energetice, întărirea ordinii și disci
plinei. Totodată, adunările constituie 
cadrul propice pentru manifestarea 
unor initiative. pentru extinderea 
experienței valoroase și imprimarea 
unui suflu nou. dinamizator In ac
tivitatea comisiilor de femei, spori
rea eficientei acesteia.

In institutele de cercetare și pro
iectare. adunările de dări de seamă 
și- alegeri evidențiază aportul femei
lor la promovarea progresului teh

Adunări de dări de seamă și alegeri

nic. a noului în toate domeniile vie
ții economico-sociale. examinează 
acțiunile de stimulare a creativității 
în rîndul femeilor, de creștere a 
contribuției lor — în raport cu pon
derea pe care ele o reprezintă in 
acest sector — la înfăptuirea neabă
tută a programelor de modernizare 
din unitățile economice, prin legarea 
mai strînsă a ceroetării cu produc
ția. la elaborarea si aplicarea solu
țiilor tehnico-stiintifice moderne, la 
rezolvarea problemelor majore ale 
dezvoltării intensive a economiei na
ționale.

Adunările de dări de ' seamă șl 
alegeri ce au loc in cooperativele 
agricole, in întreprinderile agricole 
de stat, făcind bilanțul activității 
privind mobilizarea tuturor femeilor 
de la sate pentru folosirea integrală 
si cu eficientă sporită a fondului 
funciar, pentru efectuarea la timp a 
lucrărilor agricole, pentru creșterea 
producțiilor vegetale și animale și 
dezvoltarea de noi sectoare aducă
toare de venituri, analizează totodată 
posibilitățile de a îmbunătăți munca 
femeilor din această importantă ra
mură a economiei naționale, acțiu
nile ce se cer organizate pentru ridi
carea nivelului de cunoștințe agro
zootehnice. pentru sporirea răspun
derii femeilor de la sate fată de în
deplinirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, a programelor, de autocon- 
ducere și autoaprovizionare;

Probleme importante se află și pe 
prdinpa..de zi a adunărilor de dări
de seafriă și alegeri ăle comisiilor de 
femei în instituțiile de învățămint, 
de ocrotire a sănătății, din comerț 
și prestările de servicii — domenii 
în care femeile dețin o pondere 
mare. îmbunătățirea activității în 
fiecare dintre aceste sectoare este 
deci strîns legată de munca femei
lor. de ridicarea conștiinței lor pro
fesionale. In cartiere, mai buna gos
podărire șt înfrumusețare a tuturor 
străzilor, a blocurilor de locuințe stau 

lungimi de undă, COSMOS cu trei. 
DUO și MILCOV cu două lungimi 
de undă — toate cu sisteme de 
alimentare combinată și, în sfîrșit, 
TOP .cu o lungime de undă, minus
cul. tipul specific de aparat de bu
zunar.

Pentru automobiliști, radiocase- 
tofoanele RALLY și STELA permit 
o bună receptionare a emisiunilor 
radio in orice colt de tară.

Aflate la vinzare în unitățile 
specializate pe produse' electronice 
din întreaga tară, cit și în raioanele 

oricărei activități, rămine de văzut 
cum ne putem apăra împotriva zgo
motului și vibrațiilor produse de 
mulțimea mijloacelor de transport, 
de toate felurile, ce străbat Bucu- 
reștiul, pentru încadrarea in prevede
rile standardului 10 009 din 1987, care 
stabilește limitele admisibile pentru 
zgomotul urban. Ne răspunde dr. ing. 
Mariana Stan, cercetător științific la 
I.N.C.E.R.C. (Institutul național de 
cercetări și economia construcțiilor).

— Ca și în medicină, e mai ușor 
să previi decit să tratezi. Construc
țiile de locuințe trebuie să fie astfel 0 componentă a protecției mediului ambiant: protecția fonică
proiectate, incit să posede un „scut" 
împotriva zgomotului. Avem la în- 
demină prevederi care indică limpe
de cum se poate realiza acest lucru, 
în acest sens, poate nu este lipsită 
de interes propunerea ca in colecti
vele de proiectanți să se afle și un 
specialist în materie de insonorizare. 
Opinia lui ar fi de un real folos Din 
nefericire, uneori, aceste prevederi 
sint date uitării. Mă gindesc la cîteva 
soluții : folosirea anumitor elemente 
de fațadă, care să preia o parte din 
decibelii străzii, orientarea dublă a 
apartamentelor, în care una din în
căperi să fie așezată in partea li
niștită a blocului, crearea unor pa
ravane vegetale ș.a. Desigur, sint 
prevederi cunoscute si aplicate de 
proiectanți. dar nu totdeauna și de 
constructori.

Silentiozitatea zgomotoaselor tram
vaie. Am consemnat, in acest 
sens, afirmațiile inginerului Ion 
Dumitrescu. Șeful colectivului de 
sistematizare' a circulației de la 
„Proiect“-București: „Institutul nos
tru. in proiectele pe care le reali
zează, are in vedere această cerință. 

in atenția comisiilor de femei care, 
acum, la ora bilanțului, au ce rapor
ta. Sute de mii de femei, alături de 
ceilalți locuitori ai comunelor și o- 
rașelor, sînt cuprinse în acțiunile 
proprii sau inițiate de consiliile 
populare, de organizațiile de masă 
și obștești in vederea stringerii unor 
apreciabile cantități de materiale re
cuperabile și a întreținerii curățe
niei localităților.

Pretutindeni, in toate adunările, 
fie că au loc în unități industriale 
sau agricole. în institute de cerceta
re sau instituții social-culturale. 
în cartierele orașelor sau la sate, 
alături de problematica economică și 
de cea socială, in dezbatere se află 
o temă de mare importantă, aceea a 
îndatoririi ce revine femeii în cali
tatea ei de mamă. A naște și a creș
te copii, a asigura. în acest fel, vi
itorul patriei este o chestiune de 
mare răspundere socială. Evidențiin- 
du-se condițiile deosebite create de 
stat, sprijinul de care se bucură fa
miliile cu copii, în adunări se pune 
un accent deosebit pe rolul ce re
vine mamei în educarea tinerei ge
nerații in spiritul dragostei față de 
patrie și popor, al atașamentului ne
clintit față de partid și conducătorul 

său înțelept și 
iubit. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. 
Un punct im

portant pe ordi
nea de zi a a- 
dunărilor îl con
stituie alegerea 

noilor comisii și comitete ale 
femeilor. Sînt alese, in aceste or
ganisme de conducere, cele mai har
nice și mai destoinice membre ale 
colectivelor — muncitoare, țărănci, 
intelectuale, care se bucură de res
pectul și încrederea celor în rîndul 
cărora muncesc. Este demn de re
marcat faptul că. în cadrul proce
sului de adincire a democrației mun- 
citorești-revoluționare, la actualele, 
alegeri numărul candidatelor va fi 
cu o treime mai mare decît al ace
lora ce urmează să fie alese efectiv, 
dînd astfel posibilitatea unei reale 
opțiuni.

începînd de la 15 noiembrie și 
pină ia 5 decembrie, în cadrul con
ferințelor de dare de seamă și ale
geri comunale, orășenești, de sec
tor si municipale ale femeilor, ace
eași tematică amplă, cuprinzătoare, 
reflectînd complexitatea activității 
femeilor ‘.va constitui punctul 
principal, alături de alegerea 
organelor de conducere, a) dez
baterilor ce vor avea loc, în vede
rea elaborării unor programe de ac
țiune bine ancorate în problemati
ca economico-socială, al căror scop 
va fi acela de îndeplinire exempla
ră a sarcinilor și obiectivelor pe care 
conducerea partidului. personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. le pune 
în fata mișcării de femei din tara 
noastră.

în ansamblu, dezbaterile din adu
nări și conferințe, ca si planurile de 
măsuri ce sînt adoptate cu acest pri
lej âu în vedere mobilizarea largă <ț 
femeilor la înfăptuirea neabătută în 
practică’ a orientărilor și sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului in Tezele din aprilie, ob
ținerea de rezultate cit. mai bune in 
toate domeniile vieții economico-so
ciale. rezultate demne de cinstirea 
marilor evenimente politice ce vor 
avea loc anul viitor — Congresul al 
XIV-lea al partidului si sărbătorirea 
a 45 de ani de la înfăptuirea actu
lui istoric de la 23 August 1944.

de profil ale magazinelor comerțu
lui de stat.. aparatele amintite pot 
fi o companie agreabilă în orice 
moment, avînd o longevitate garan
tată. Cu condiția ca proprietarul 
unui astfel de aparat, după cum ne 
preciza Florian Boboș, șeful raio
nului electrice de la magazinul 
„Favorit" din Drumul Taberei. ..să 
nu-și uite aparatul intr-un mediu 
cu o temperatură mai ridicată de 
45 de grade, să fie atent la monta
rea bateriilor și să apeleze in pe
rioadele de garanție și post-garan- 
ție, dacă, firește, e cazul, Ia repre
zentantele județene ale întreprinde
rii „Tehnoton". (M. Cuibuș).

Au fost croite artere largi, pe care 
blocurile de locuințe sînt așezate 
mai departe de trotuar, de partea 
carosabilă, oferind astfel spațiu pen
tru perdele de protecție din arbori ; 
acolo unde sînt tramvaie, liniile trec 
prin mijlocul străzii. Dar pentru că 
orice am face pentru a pline surdină 
traficului puternicele motoare ale 
basculantelor sau ale autocamioane
lor de mare tonaj tot se vor face 
auzite și simțite in locuințele pe lin
gă care trec, soluția radicală este 
scoaterea transportului greu din zo
nele dens populate. Este o măsură

in curs de aplicare : a început con
struirea unor artere care leagă di
feritele platforme industriale între 
ele, fără a mai fi nevoie ca vehi
culele grele să străbată orașul. 
Avem în vedere, de asemenea, ex
tinderea dispecerizării circulației, 
acea „undă verde", care scutește 
auzul de scrișnetul frînelor. Tot în 
această ordine de idei proiectantii se 
gindesc la realizarea unor artere 
pietonale, a altora cu trafic ușor, 
astfel îneît zgomotul si trepidațiile 
traficului să se restrîngă. să se în
depărteze de zonele de locuit".

Sigur, intensitatea traficului nu ar 
fi atît, de supărătoare dacă poseso
rii de autovehicule grele — I.T.B., 
antreprizele de construcții și altele. 
— ar manifesta mai multă grijă față 
de starea tehnică a mașinilor, tram
vaielor. autobuzelor si troleibuzelor 
ce ies din propriile garaje și de- 
pouri. Unde sint acele tramvaie si
lențioase. ale căror articulații nu se 
fac auzite ?

Uneori, sursa este chiar în apar
tament. Așa cum arătam la început, 
nu toate zgomotele vin pe fereastră.

Conținut mai bogat muncii politico-educative, 
printr-o mai bună coordonare și îndrumare

Să fie o simplă coincidență ? Fi
sele celor 138 de biblioteci din BAIA 
MARE consemnează că peste 80 000 
de locuitori ai orașului își petrec o 
parte din timpul lor liber în uni
versul de idei și de simțire al căr
ților. La rîndul lor, cele 73 de aso
ciații sportive cuprind, de asemenea, 
peste 80 000 de persoane care își că
iesc trupul și voința pe terenurile 
de sport. în bazinele de înot și în 
ascensiunile de pe munții Gutîiulul 
și ai Țibleșului, aflați în apropiere. 
Concordanta aceasta oglindește doar 
cîteva din activitățile complexe, 
multilaterale din sfera organizării 
timpului liber, care, ca orice altă 
acțiune cu caracter social, educativ 
și instructiv, trebuie să preocupe în 
mod corespunzător organele și or
ganizațiile de partid.

însușirea aprofundată a idei
lor formulate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, în Tezele din apri
lie, care pun un accent deosebit pe 
activitatea de dezvoltare a conștiin
ței revoluționare, de formare a omu
lui nou, a determinat comitetul mu
nicipal de partid să analizeze și să 
redimensioneze preocupările pentru 
folosirea eficientă, cu un mal ridi
cat randament educativ-instructiv a 
timpului liber al oamenilor muncii, 
în acest scop, așa cum ne infor
mează tovarășa Ana Ardusătan, se
cretar al comitetului municipal de 
partid, pe lingă analizele întreprin
se la nivel de municipiu, precum și 
în organizațiile de partid din între
prinderi și instituții, recent a fost 
organizată o amplă anchetă sociolo
gică de masă care a cuprins, prac
tic, oameni din toate sferele activi
tății economico-sociale. de toate 
virstele și toate categoriile de ocu
pație și pregătire profesională. Con
cluziile tuturor acestor acțiuni au 
dus lâ conturarea unor programe! de 
activități a căror primă expresie' de 
amploare, o constituie bogatele ma
nifestări politico-educative și cultu
ral-instructive desfășurate sub gene
ricul „Toamna băimăreână".

Investigind, la rinduil nostru, pre
ocupările organelor și organizațiilor 
de partid pentru buna organizare a 
timpului liber am selectat numeroa
se aspecte, păreri și propuneri care 
converg către necesitatea asigurării 
unui conținut de substanță acestei 
activități, înlăturarea unor aspecte 
de superficialitate și formalism, re- 
orientarea unor acțiuni in lumina 
cerințelor formulate în Tezele din 
aprilie. De pildă, unii activiști de 
partid din sectorul minier, , pornind 
de la faptul că multe formații de 
lucru sint „brigăzi de muncă, și edu
cație socialistă", au propus ca in ca
drul întrecerii pentru cucerirea tro
feului „Diamantul de Maramureș" 
să fie lărgită sfera obiectivelor și cu 
preocupări privind munca politico- 
educativă din timpul liber, organi
zarea de dezbateri, spectacole și alte 
manifestări. Asemenea propuneri 
sint cu atît mai bine venite cu cit 
in unele unități miniere timpul liber 
reprezintă, in mod nepermis, un... 
„spațiu alb" in preocupările organi
zațiilor de partid. Cu niște acțiuni 
încropite sporadic în sala de apel 
sau la cantină, așa cum se întimplă 
la Mina Nistru, intre ieșirea din 
schimb și plecarea autobuzului, nu 
se poate face mare lucru. Asta în 

de afară. Multe, se află în bloc : hi- 
drofoare, pompe de apă, instalații 
frigorifice ale unităților comerciale 
de la parter, alte instalații care, fi
ind montate necorespunzător, strică 
somnul locatarilor. Sînt, apoi, așa- 
zisele „orgi" din perete — țevile de 
apă ale vecinilor, neglijent! față de 
starea instalațiilor din propriul a- 
partament. Inginerul Ion Benghiuș, 
membru in colectivul amintit, a ținut 
să adauge că multe din aceste ..de
ficiențe sonore" s-ar remedia dacă 
I.C.R.A.L.-urile ar fi mai receptive 
la sesizările locatarilor. Ca să nu mai 
vorbim că există si locatari care 
nu „gustă" muzica decit dacă des
chid radioul sau radiocasetofonul la 
maximum. Ba îl mai pun și pe fe
reastră sau pe balcon, ca să se „de
lecteze" nu numai blocul, ci strada 
întreagă, indiferent de oră. Această 
categorie de „melomani" ar trebui 
să știe că muzica ascultată la mare 
intensitate, acasă, la discotecă ori la 
cască, le provoacă lor înșile mult 
rău. Interlocutorii noștri au arătat, 
pe bază de studii și exemple, că 
mulți tineri prezintă nefirești feno
mene de hipoacuzie. Nu este o glu
mă. Observația specialiștilor se cere 
luată în serios. Instituțiile culturale 
care au discoteci, chiar restaurantele 
unde există orchestre ar trebui să 
țină seama de faptul că publicul nu 
este format numai din oameni „tari 
de ureche" și că toți cei ce intră în- 
tr-un asemenea local o fac pentru a 
se destinde, pentru a schimba o vor
bă, o idee, lucru imposibil de rea
lizat la concurentă cu stațiile de 
amplificare.

Așadar, multe din dezagrementele 
sonore ale vieții cotidiene ar putea 
fi înlăturate dacă s-ar' respecta le
gile. Liniștea, odihna recuoerato- 
rie sînt absolut necesare. Ele în
seamnă sănătate, putere de muncă. 
Considerăm, de aceea, că organisme
le de specialitate, consiliile popu
lare — municipal și ale sectoarelor 
— trebuie să acționeze mai ferm 
pentru a scoate combaterea poluării 
sonore de sub imperiul facultativu
lui, de vreme ce există legi clare in 
această direcție.

Rodica ȘERBAN 

vreme ce în sala de spectacole se 
organizează foarte rar manifestări 
culturale, artistice și, la fel de rar, 
„balul de simbătă seara". în legătu
ră cu această situație, tovarășa Vio- 
nela Manciu, secretar-adjunct cu 
probleme de propagandă al comite
tului de partid al minei, afirmă că, 
datorită numărului mare, de nave
tiști, „nu vede" cind s-ar putea or
ganiza acțiunile educativ-instructive. 
De fapt i-ar fi și greu „să vadă" 
în vreme ce la începutul lui octom
brie consiliul de educație politică și 
cultură socialistă al comitetului de 
partid nu-și întocmise încă planul 
de muncă pe ultimul trimestru, co
mitetul sindicatului și-a slăbit în 
ultimul timp preocupările în acest 
domeniu in care are răspunderi spe

VIAȚA DE PARTID

cifice. iar organizația U.T.C. acțio
nează numai cind este „îndemnată", 
limitindu-se la unele acțiuni super
ficiale, sporadice, care nu au „pri
ză" în masa tinerilor.

însăși formularea „organizarea 
timpului liber" arată că această ac
tivitate nu poate rămine în sfera 
improvizației, a încropelii de mo
ment, Un asemenea „stil de muncă" 
este străin activistului de partid. 
Programul ideologic al partidului. 
Tezele din aprilie, conturînd o am
plă strategie a acțiunilor „pentru 
înaintarea omului spre un aseme
nea nivel de cultură și conștiință 
care să-l facă cu adevărat liber, 
dar și ștăpin, cu adevărat, pe, desti
nele sale", solicită folosirea deplină 
a mijloacelor educativ-formative. de 
care dispun organizațiile de partid, 
de masă și obștești, instituțiile ști
ințifice și cultural-artistice. întrea
ga noastră societate. Așa cum re
levă și experiența unor organizații 
de partid din municipiul Baia Mare, 
organizarea judicioasă a timpului 
liber duce Ia o mai bună integrare 
socială, îndeosebi a tineretului. . la 
formarea și afirmarea personalității 
multilaterale și — implicit — la un 
mai bun randament in muncă, în 
creația tehnico-științifică. Tocmai 
pornind de la aceste considerente, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea metalurgică da 
metale neferoase, subinginerul Gavril 
Șerban. subliniază că cele 43 de or
ganizații de partid din această pu
ternică unitate au fost îndemnate să 
țină permanent „la ordinea zilei" 
conținutul activității politico-edu
cative și cultural-artistice desfășu-

SIBIU : Noi unități 
comerciale și prestatoare 

de servicii
Preocupările Uniunii județene a 

cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor din 
județul Sibiu se concretizează și în 
continua dezvoltare și modernizare 
a bazei materiale, prin înființarea 
și reprofilarea unor unități comer
ciale și prestatoare de servicii. în 
cadrul acestor preocupări se în
scrie și supermagazinul dat in fo
losință, cu puțin timp în urmă, în 
localitatea SIimnic. Numai în acest 
an s-au deschis noi unități, secții, 
ateliere și laboratoare de diverse 
profiluri, cofetărie-patiserie, îmbu
teliat răcoritoare, service-auto, în
călțăminte, croitorie, prelucrări 
metalice, tricotaje, împletituri din 
nuiele și altele în localitățile Bra-

PORȚILE MĂIESTRIEI
(Urmare din pag. I)
lentului și preciziei. Pen
tru că — la modul obiș
nuit — oricine poate sufla 
prin aceste țevi, dar în loc 
de forma suplă și elegan
tă a paharului, a spiralei, 
a piciorului acestuia care, 
privit în vitrină, seamănă 
cu un cocostîrc, ar ieși un 
balon voluminos, imposibil 
de a-1 readuce la forma 
anterioară. Interesant mi 
se pare faptul că înșiși 
chinezii s-au interesat de 
arta sticlăriei noastre, ei, 
marii maeștri in porțelan. 
Dar — se vede din capul 
locului — materia in
candescentă a sticlei este 
mai dificilă, mai „neascul
tătoare", forma pe care o 
ia rămine definitivă.

Privind u-i pe acești sti
clari, mi se părea că „fură" 
para focului, dîndu-i apoi 
forma artistică. Ceea ce ni 
s-ar părea lesne de tăcut 
și de alții, nu se confir
mă in discuțiile cu direc
torul acestei întreprinderi, 
economistul Mihai Buțes- 
cu, om in amiaza vieții, 
pasionat, capabil să-ți ex
plice și să-ți detalieze a- 
cest flux tehnologic care 
nu este atît de simplu pe 
cit li s-ar părea unora. 

rate în timpul liber. Printre altele, 
numeroasele formații artistice ale 
întreprinderii se deplasează săptă- 
mînal in localități ca Șomcuta 
Mare. Varai, Săcălășeni. Remetea 
Chiuarului, Fărcașa, Sălsig, unde 
domiciliază navetiștii, oferind pro
grame substanțiale, mereu înnoite.

Pe cit de diferiți sint, în mod fi
resc, oamenii, pe atît de diferite 
sint modalitățile de a petrece tim
pul liber la Baia Mare : de Ia cercu
rile de creație tehnică șl artistică 
la sălile de sport, unde s-au for
mat protagoniști de frunte ai jocu
rilor olimpice, campionatelor mon
diale și europene, de la universită
țile cultural-științifice, simpozioane 
și dezbateri — la filme, muzică și 
dans, de la muzee și galerii de artă

IN MUNICIPIUL 
BAIA MARE

— la teatrul de dramă și la com
plexul astronomic popular. Existen
ta și folosirea tot mai deplină a 
acestor multiple posibilități pun și 
mai mult in relief monotonia unor 
manifestări șablonarde, care nu mal 
atrag pe nimeni. Conducerile cen
trelor de cultură și creație „Cîn- 
tarea României" ale sindicatelor și 
tineretului — care dispun de impu
nătoare edificii — constată cu amă
răciune reducerea substanțială a nu
mărului de tineri participanți la di
feritele manifestări, atribuind aceas
ta unor cauze exterioare activității 
lor. Dar tocmai stereotipia, pină la 
„calchiere", a unor acțiuni, lipsa 
lor de substanță și atractivitate 
constituie cauzele reale 1 Aceleași 
efecte are, așa cum ne mărturisește 
compozitorul băimărean Liviu Bor- 
lan, lipsa de preocupare pentru în
noirea repertorillor. Cine ascultă un 
cor, o brigadă artistică sau vizio
nează un spectacol care Se repetă 
ani de zile in .șir, degajînd un aer 
prăfuit , și monoton ?

Din păcate sînt destule cazurile 
cind analiza activității cultural-ar
tistice. educative, instructive, spor
tive etc. nu este suficient de exi
gentă, la obiect. La o recentă ședin
ță a consiliului județean de educa
ție politică șl cultură socialistă am 
putut constata accentul exagerat pus 
pe laturile cantitative ale muncii, in 
dauna celor calitative, de conținut 
și eficiență. Tot așa după cum in 
cadrul unei plenare a comitetului 
municipal de partid, atît raportul, cit 
și discuțiile s-au limitat mai mult la 
înșiruirea de cifre și date cu pri
vire la activitatea de formare a 

tei, Racovița, Arpașu de Jos, Baz- 
na. Alțîna. Apoldu de Jos. Bruiu, 
Miercurea și altele. în prezent, re

Pentru că — afirmă înso
țitorul nostru — sint oa
meni care ies la pensie și 
nu sînt în stare să execu
te modelul cerut. In 
schimb, acești băieți — 
Dumitru Pusta, Gheorghe 
Pețric, Florian Miclăuș, 
Gavril Praje, Vaier Tămî- 
ian, loan Oșan — au de
venit experți, profesioniști 
de primă mină, oameni 
care gindesc și realizează 
felurite modele.

Se știe prea bine, dru
mul sticlei nu se oprește 
aici : la atelierele de pic
tură și gravură, ea își con
tinuă Înaintarea spre fru
mosul deplin. Pictorițele 
— de ce nu le-am numi 
astfel ? — Matilda Petrie, 
Maria Cosma, Marta Oșan, 
Rodica Vaida, gravorii 
Florica Oșan, Florica Pe
trie, Iosif Robei, Radu 
Savu — își exprimă dis
ponibilitățile artistice, ha
rul lor ce se întruchipează 
în aceste servicii de pa
hare, vaze de flori, pe 
care ie putem procura de 
Ia magazinele specializate 
„Stirex", ori devenind 
competitive Ia mii și mii 
de kilometri de Poiana 
Codrului — in Japonia, 
Elveția, Canada. Statele 
Unite ale Americii, Belgia,

R.F. Germania!.. Și chiar 
cind directorul întreprin
derii, Mihai Buțescu, ne 
dădea explicațiile de ri
goare, aici se afla o dele
gație din Norvegia, venită 
să contracteze produse ale 
acestei reprezentative uni
tăți economice.

Iată ce înseamnă pro
gres, detentă economică, 
competiție cu alți parte
neri care au, oricum, o se
rioasă tradiție, pe cind tu 
ai doar vechime, și — in
tr-un timp record — reu
șești să te impui în așa 
fel incit aceștia să vină 
și să se intereseze de mun
ca, de capacitatea, de ta
lentul de a da materiei 
amorfe formele pe care 
omul și le-a dorit din tot
deauna. în timp ce tre
ceam prin aceste ateliere, 
privirea ne-a fost atrasă 
de numeroși tineri, elevi 
cărora de abia le-au mijit 
tuleiele : sint elevi în 
practică, trimiși de aici Ia 
Turda să învețe meserie. 
Acum ei își fac practica 
alături de părinții lor, de 
colectivul acesta unit, unde 
numele de Oșan, PetriC, 
Crișan pot fi întîlnite la 
tot pasul. Pentru a nu se 
face de rușine, vor fi cel 
puțin la fel de buni ca

omului nou, fără a se întreprinde o 
analiză asupra conținutului și me
todelor muncii de partid și fără a 
situa evaluările la nivelul critic și 
autocritic așteptat. Ilustrativ în a- 
ceastă privință este cuvintul tova
rășului Teofil Mureșan, membru al 
biroului comitetului municipal de 
partid, președintele consiliului mu
nicipal al sindicatelor, care s-a măr
ginit să-și facă o autocritică forma
lă pentru faptul că „sindicatele din 
marile unități economice întreprind 
acțiuni sporadice in organizarea 
timpului liber", fără a arăta ce se 
va face de acum înainte, fără a veni 
cu idei și propuneri constructive în 
acest domeniu in care sindicatele 
au îndatoriri deosebite.

Nu este de admis nici faptul că 
centrele de cultură și creație de ni
vel municipal și județean situate în 
Baia Mare, ca și unele așezăminte 
de cultură și artă cu importante mi
siuni educative sînt constrinse să-și 
bazeze activitatea doar pe eforturi
le proprii, singulare, oricum limi
tate. fără a fi organizată de către 
comitetul municipal de partid, de 
către consiliul municipal de educa
ție politică și cultură socialistă o 
conlucrare multilaterală cu comite
tele de partid și conducerile între
prinderilor și instituțiilor, colabora
re care s-ar putea solda cu multi
ple efecte benefice. Fără îndoială, 
în această privință, ca si în aceea a 
coordonării unitare a tuturor acțiu
nilor educativ-instructive, este ne
cesar să crească substanțial rolul 
organizatoric al comitetului munici
pal de partid.

Dacă e firesc ca locul activistului 
de partid să fie in mijlocul oame
nilor,. aceasta trebuie să se întîm- 
ple și în muncă, dar și în petrecerea 
timpului liber. In investigația noas
tră din municipiul Baia Mare am 
constatat că în unei o cazuri așa se 
și petrec lucrurile, dar că mai sînt 
și destule zone neacoperite. Preocu
parea, în mod normal preponderen
tă, pentru problemele de producție 
nu poate constitui o „motivare" 
pentru absentele din alte domenii, 
cum sînt petrecerea timpului liber, 
atitudinea în farriilie și societate, 
grija pentru creșterea și educarea 
copiilor, conținutul unor manifestări 
care marchează momente impor
tante ale vieții oamenilor : căsătorii, 
nașteri, aniversări, întîlnirea pro
moțiilor, ieșirea la pensie etc. Ne- 
fiindu-i străin „nimic din ceea ce 
este omenesc", activistul de partid 
trebuie să se afle împreună cu oa
menii și in eforturile lor, adeseori 
eroice, și in clipele de răgaz, dînd 
plinătate și bogăție tuturor clipelor 
de viață.

Gh. ATANASIU 
Gh. PARJA

țeaua unităților prestatoare de 
servicii din județ numără peste 700 
de secții. (Ion Onuc Nemeș).

părinții lor, ca rudele și 
cunoștințele pe care le au 
aici. Poate în prima fază, 
pentru că mai tirziu ii vor 
întrece profesional, o nouă 
generație de sticlari va 
duce, mai departe, faima 
acestei localități din Româ
nia.

...Un alt schimb de su
flători se pregătea să-și 
înlocuiască ortacii. I-am 
văzut plecînd liniștiți și 
împăcați, unii vor trece pe 
la cantină, alții vor da o 
fugă pină acasă, odihnin- 
du-se cîteva ore. Unii se 
vor îndrepta spre club, 
imprumutind cărți de la 
bibliotecă, alții — loan 
Rus, Vasile Ciocean, loan 
Ionuț, loan Savu — vor 
bate mingea pe terenul de 
fotbal, cochet, consumin- 
du-și energia tinerească. 
Pentru a se destinde și el, 
Mihai Buțescu, directorul 
întreprinderii, va „bate" și 
el mingea cu băieții. „Pu
țină mișcare nu strică — 
ne spunea dinsul. Decît să 
meargă la crîșmă, mai 
bine să vină pe stadion". 
Cine l-ar putea contrazice 
că nu are dreptate ? La el, 
mai bine zis la ei, dictonul 
latin : „Mens Sana in cor
pora sano" este la mare 
cinste. Spre cinstea lor I
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Tun terârile agricole de loamnă-incheiate nelntnat!
Recolta: transportată mai repede, 

operativ
Bilanțul „la zi" al eforturilor lu

crătorilor ogoarelor din județul Că
lărași in actuala campanie agricolă 
de toamnă este, fără îndoială. îm
bucurător atît datorită producțiilor 
realizate, cit și perioadei în care 
roadele cîmpului sînt strînse și puse 
la adăpost. Astfel, porumbul care. în 
județul Călărași, a ocupat aproape 
90 000 hectare, pînă în seara zilei de 
26 octombrie a fost recoltat de pe 
mai bine de 78 000 hectare ; sfecla de 
zahăr — de pe 7 450 hectare din cele 
aproape 12 000 hectare cultivate.

Problema principală care a stat și 
continuă să stea in centrul preocu
părilor organelor județene și al ca
drelor de conducere din unitățile 
agricole este transportul în timpul 
cel mai scurt al întregii recolte. Mo
bilizarea și concentrarea unor masive 
forțe mecanice și manuale a făcut 
posibilă depășirea ritmului zilnic pla
nificat la recoltat, ceea ce însă a dus 
la un anumit decalaj între volumul 
producțiilor recoltate și transportate 
în bazele de recepție. Numai cu cîte- 
va zile în urmă, mal exact în ziua de 
22 octombrie, se aflau in cîmp peste 
80 000 tone porumb, peste 40 000 tone 
sfeclă de zahăr și alte produse. De
sigur, acestea sînt așezate în grămezi 
mari, bine asigurate împotriva intem
periilor. dar. oricum, in cimp. Față 
de această situație, comandamentul 
județean al agriculturii a luat măsuri 
de redistribuire operativă a mijloa
celor de transport de la unitățile 
agricole de stat în mod special, unde 
această lucrare a fost încheiată, in 
unitățile care mai au încă cantități 
mari de produse în cimp. Printr-un 
sistem informațional bine pus la 
punct, prin care se cunoaște exact 
sttilația din teren, capacitățile de 
transport, însumind p.este 2 000 tone, 
Sînt redistribuite zilnic către unită
țile agricole din consiliile agroindus
triale Fundeni. Dragoș Vodă. Lehliu, 
Borcea. unde sînt încă mari cantități 
de porumb și sfeclă de zahăr netrans- 
portațe. Totodată, în aceste zile, la 
dispoziția unităților agricole au fost 
puse aproape 100 de autobasculante 
din alte sectoare de activitate, ceea

învățămintul agrozootehnic de masă — în sprijinul 
generalizării progresului tehnic în agricultură

Popularizarea experienței înaintate 
impune modalități superioare de acțiune

Cu cei 74 500 cursanți — membri 
cooperatori, lucrători din stațiunile 
de mecanizare și întreprinderile a- 
gricole de stat, din stațiunile de cer
cetare și țărani din zona necoopera- 
tivizață — județul Mureș s-a situat 
între primele cinci județe în privința 
gradului de cuprindere a lucrătorilor 
din agricultură in invățămintul agro
zootehnic de masă din anul 1987—
1988. Totodată, cercurile de studiu 
(peste 1 500) au fost structurate pe 
sectoarele de bază ale agriculturii 
din această zonă, ponderea deținin- 
d-o, întii de toate, cele vizind cul
tura cerealelor, plantelor tehnice și 
furajelor (cu 31 800 cursanți), ur
mînd in ordinea numerică zootehnia, 
mecanizarea agriculturii, horticultu
ra și activitățile specifice ale agri
culturii din zona necooperativizată. 
Firește, organele agricole județene 
și-au propus ca în noul an, cercurile 
de invățămint să-i cuprindă pe toți 
cei care lucrează în agricultură, în 
condițiile îmbunătățirii tematicii de 
studiu. Și este demn de remarcat că 
pregătirile făcute pînă- acum atestă 
acest lucru.

Dacă sub aspect Strict cantitativ, 
lucrurile stau, în general, bine, se 
ridică o întrebare : ce a fost bun și 
merită a fi generalizat, ce trebuie 
făcut, în continuare, pentru ca in 
noul an de invățămint pregătirea 
lucrătorilor agricoli să se ridice la 
nivelul exigențelor pe care le recla
mă înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare ?

„Este un lucru cert — aprecia Ion 
Râceanu, economist principal la di
recția agricolă județeană, și, totoda
tă. responsabil cu pregătirea și per
fecționarea cadrelor din agricultură 
— că de modul in care decurge pre
gătirea lectorilor depinde in fapt 
calitatea pregătirii lucrătorilor agri
coli. Or. pentru a înlătura chiar din 
„start" unele manifestări de forma
lism in instruirea lectorilor, în noul 
an ne-am propus ca această acțiune 
s-o realizăm nu în ședințe plenare, 
cum se proceda pînă acum, ci pe di
ferite domenii de activitate, la care, 
alături de cadrele de specialitate de 
la nivelul direcției agricole, să invi
tăm specialiști din cercetare, inclu
siv din alte zone ale Transilvaniei. 
Față de anii precedenți, vom pune 
accent pe utilizarea materialelor edi
tate nu numai de Ministerul Agri
culturii. de alte organisme centrale, 
cit și cele elaborate de organele a- 
gricole județene, cuprinzind expe
riența unităților agricole fruntașe, 
studii comparative pe unități, planșe, 
grafice etc. La acestea se adaugă 
prezentarea filmelor, a diapozitive
lor care pînă acum au ocupat, in 
mod nejustificat, un snațiu mic în 
cadrul lecțiilor agrozootehnice. De 
asemenea periodic (la două-trei săp- 
tămîni) vom organiza diferite schim
buri de experiență la nivelul consi
liilor agroindustriale".

în legătură cu acțiunile întreprin
se pentru generalizarea experienței 
înaintate, discuțiile avute cu nu
meroși specialiști din județ au rele
vat un aspect deosebit de important, 
și anume că este necesar ca mate
rialele valoroase elaborate de Direc
ția pentru introducerea progresului 
tehnic din cadrul Ministerului Agri
culturii, cum este bunăoară „Bule
tinul de informare tehnică și econo
mică" — să fie editate într-un tiraj

în magazii
ce a mărit considerabil volumul de 
transport zilnic. Toate aceste măsuri 
au făcut ca. în ultimele zile., canti
tățile de produse agricole transporta
te la bazele de recepție să sporească 
de la 5 000 tone planificate pe zi la 
8 000—9 000 tone.

Rezultate bune la transportul pro
duselor agricole are I.A.S. Chirnogi, 
unitate care deține mari suprafețe cu 
porumb și sfeclă de zahăr. „Recol
tăm și transportăm zilnic peste 1 000 
tone porumb — ne-a spus inginerul 
Ion Munteanu, directorul întreprin
derii. Ca atare, in cimp nu avem 
nici o tonă de produse netransporta
te. Deși bazele de recepție sînt la 
peste 20 km distanță, cu fiecare uti
laj se efectuează 4—5 curse pe zi. 
Acest rezultat se datorează reducerii 
la minimum a timpului de stațio
nare atît la încărcarea, cît si la des
cărcarea mașinilor. Dispunem și folo
sim din plin diferite utilaje mecanice 
de încărcat, iar peste 300 de oameni 
lucrează la strîngerea știuleților ce 
rămîn în urma combinelor sau încăr
carea produselor. Activitatea la baze-

Sfecla de zahăr: livrată in ritm 
cu cerințele fabricilor prelucrătoare

în ultimele zile, ca urmare a mă
surilor întreprinse de comandamen
tul județean pentru agricultură, în 
unitățile cooperatiste cultivatoare de 
sfeclă de zahăr din județul Bacău 
ritmul de lucru s-a intensificat atit 
la recoltare, cît și la transport. In 
ajutorul cooperatorilor au venit nu
meroși oameni ai muncii, precum și 
mijloace de transport din unitățile 
economice de la orașe. Ca urmare, 
pînă miercuri, 26 octombrie, recolta 
a fost strînsă și transportată la fa
bricile de zahăr din Sascut și Ro
man sau la bazele de recepție de 
pe o suprafață de 3 358 hectare, ceea 
ce reprezintă 68 la sută din supra- 

corespunzător, încit ele să ajungă pe 
masa de lucru a fiecărui specialist, 
adevărații propagatori ai noului în 
rindul mecanizatorilor, cooperatori
lor sau șefilor de ferme, oameni 
care nu au. totuși acces la noutățile 
de ultim moment din domeniul agri
culturii. precum și prezentarea noi
lor soiuri si hibrizi. „Propunem, de 
asemenea, sublinia Valentin Catarig, 
inginerul-șef al consiliului agroindus
trial iernut — ca la apariția unor 
lucrări valoroase, cum este „Cartea 
tehnică a agricultorului", editată de 
Ministerul Agriculturii și Academia 
de științe agricole și silvice (Bucu
rești 1987) — și care a ajuns, de fapt, 
in toate unitățile agricole — să fie 
inclusă și o fascicolă cu privire la 
caracteristicile principalelor soiuri 
de plante cultivate, pentru a fi mai 
bine cunoscute, in primul rind de 
specialiști, și apoi transmise cursan- 
ților în cadrul lecțiilor agrotehnice".

Desigur, cărți de specialitate pre
cum cele citate (și multe altele) sînt 
indispensabile pentru a asigura o 
bună informare a specialiștilor și a 
realiza un nivel ridicat al cursurilor 
agrotehnice. .întrebarea este însă 
alta: direcția agricolă fiind, in fapt, 
răspunzătoare direct de propagarea 
noului in agricultura județului, ce a 
intreprins pentru generalizarea ex
perienței înaintate, care să ducă, in 
final, la creșterea producțiilor agri
cole ? „în ultimii ani — ne spune 
inginerul Teodor Ardeleanu. direc
tor adjunct la direcția agricolă ju
dețeană — am trecut /Ta înființa
rea de loturi demonstrative în 
fiecare unitate agricolă in care 
se experimentează soiurile și hi
brizii cei mai valoroși. Pe aceste 
loturi am aplicat metode si tehnici 
moderne de lucru, spre a le de
monstra cursantilor si. bineînțeles, 
specialiștilor ce influentă mare au 
asupra producțiilor. Ulterior. la 
nivelul consiliilor agroindustriale, 
am inițiat schimburi de experiență 
cu specialiștii, șefii de ferme și de 
formații de lucru, care, in urma vi
zitării loturilor experimentale, au 
purtat discuții în cunoștință de cau
ză. Acest mod de lucru ne-a ară
tat tuturor care sînt soiurile, hibrizii 
ce se pretează cel mai bine a fi 
cultivate Intr-o anume zonă clima
tică".

Și — adăugăm noi — nu numai în 
sectorul vegetal, ci și in cel zooteh
nic, unde in fiecare consiliu agro
industrial au fost organizate ferme 
zootehnice model, la lecțiile progra
mate în acest domeniu au fost pre- 
zenți cercetători de la stațiunile zo
nale din țară și din Tirgu Mureș, de 
la Iernut, Blaj, Gornești și altele, 
ceea ce contribuie Ia( asigurarea unui 
nivel tehnic ridicat al dezbaterilor. 
Aceasta nu înseamnă însă că totul 
merge ca pe roate. Dimpotrivă. Pen
tru o mai bună corelare a cunoștin
țelor teoretice cu cele practice mai 
sînt încă multe lucruri de făcut. „In 
urmă cu cîțiva ani — ne spune Ilie 
Șanta, inginerul-șef al I.A.S. Iernut 
— Departamentul Agriculturii de 
Stat ne punea la dispoziție o tema
tică orientativă care ne ajuta să în
tocmim in timp util temele pentru 
învățămintul agrozootehnic din anul 
respectiv. Or, in prezent, din lipsa 
acesteia, programarea temelor rămî- 
ne exclusiv la latitudinea noastră. 
Rău este însă că adeseori la sfîrși- 
tul lunii decembrie, forurile tutela

le de recepție din Oltenița a fost 
organizată de așa natură încît nu se 
irosește nici un minut, mașinile 
basculînd imediat produsele pe piste 
special amenajate". La față lo
cului l-am întîlnit și pe Nicolae 
Andrei, șeful coloanei de mașini 
I.T.S.A.I.A.. care ne-a spus că au 
fost organizate schimburi de noapte 
pentru efectuarea lucrărilor de re
parații și întreținere a parcului de 
mașini. Ca urmare, în timpul zilei, 
toate funcționează din plin.

Munca la transportul produselor 
este bine organizată și în alte uni
tăți agricole de stat și cooperatiste. 
După cum rezultă însă din situația 
operativă întocmită zilnic de direcția 
județeană a agriculturii, continuă să 
se afle pe cîmp cantități apreciabile 
de porumb. Astfel, in unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Dragoș Vodă există 10 900 tone; Fun
deni — 5 128 tone ; Lehliu — 5 377 
tone ; Borcea — 4 892 tone. De remar
cat este faptul că tot în aceleași con
silii agroindustriale se află și cele 
mai mari cantități de sfeclă de zahăr 
netransportate la bazele volante sau 
la fabricile prelucrătoare. Trebuie 
acționat ferm pentru ca. în cel mai 
scurt timp, toate roadele acestei 
toamne să fie puse la adăpost.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii" 

fața cultivată. Cooperativele agrico
le din consiliul agroindustrial Hele- 
giu au încheiat recoltarea și trans
portul sfeclei de pe întreaga supra
față cultivată, iar în cele din consi
liile agroindustriale Hemeiuși, Moi- 
nești si Gheorghe Gheorghiu-Dej se 
lucrează pe ultimele suprafețe.

Am urmărit cum se muncește pe 
ogoarele cîtorva din cele aproape 50 
de cooperative agricole cultivatoare 
de sfeclă din raza de activitate a 
fabricii de zahăr Sascut. La C.A.P. 
Nicolae Bălceșcu. unitate fruntașă 
in agricultura județului, lucrau pe 
cîmp peste 300 de cooperatori, care 
recoltau sfecla, o curățau de frunze 

re ne recomandă alte teme cu alte 
indicații, ceea ce poate avea efecte 
negative asupra continuității învăță- 
mintului agrozootehnic. Oare „noută
țile" tehnice trimise mai tîrziu nu 
erau cunoscute și la începutul lunii 
octombrie ? Un alt neajuns ține de 
asigurarea materialului didactic. Si
gur, reușita lecției depinde îri mod 
hotăritor de specialistul care o susți
ne. Dar și de posibilitatea de a ilus
tra plastic temele. Or. deși avem o 
bună dotare tehnică și un punct de 
documentare model, ne lipsesc dia
pozitivele și filmele de specialita
te cu care să ilustrăm teoria expusă 
in cadrul lecției".

Constantin Pop, inginerul-șef al 
C.A.P. Mureșeni, adaugă : „Prin 
producțiile realizate la unele culturi, 
noi, cei din Mureșeni, ne situăm in
tre unitățile fruntașe din județ. Și 
chiar din țară. La aceasta a avut 
un rol determinant pregătirea profe
sională a cooperatorilor, care s-a 
realizat și in cadrul învățămintului 
agrozootehnic. Ceea ce nu înseamnă 
că sîntem pe deplin mulțumiți. Ca 
specialist, simt că am nevoie de o 
mai bună documentare. Noi citim 
adesea în presă că anumite unități 
agricole din țară obțin, bunăoară, 27 
tone porumb la hectar. Consider că 
pentru a împărtăși și altora expe
riența unităților fruntașe, una din 
modalitățile pe care ar trebui să se 
pună un accent mai mare in cadrul 
învățămintului agrozootehnic, ar tre
bui să o constituie proiecția filme
lor documentare".

întrucît observații similare au fă
cut și alți specialiști cu care am stat 
de vorbă, nu vom insista asupra lor. 
Ce am aflat insă la întreprinderea 
cinematografică a județului cu pri
vire la utilizarea filmului in învă- 
țămîntul agrozootehnic de masă 1 Că 
unitatea dispune in prezent de 99 
titluri de filme din toate sectoarele 
agriculturii. Adevărul este că unele 
sint vechi, iar altele — chiar depă
șite, cum aprecia Romeo Morari, șe
ful biroului difuzare. Fapt este că 
ritmul înnoirii acestui fond de filme 
este lent. Așa, de exemplu, în, 1987, 
întreprinderea cinematografică a pri
mit doar patru filme de actualitate 
agricolă, iar în 1988 — nici unul. 
Tot atît de adevărat este însă că 
nici fondul de filme existent nu este 
utilizat pe măsura posibilităților. Do
vada : în anul de invățămint agro
zootehnic 1987—1988, doar cinci co
operative agricole din județ au soli
citat întreprinderii de resort filme pe 
teme agricole. Este limpede de ce 
atît direcția agricolă județeană, cit 
și întreprinderea cinematografică tre
buie să facă mai mult pentru ca în 
viitorul an de invățămint fondul de 
filme existent să fie mai bine cu
noscut și popularizat. Observația 
este valabilă șl in ce privește orga
nizarea în unități a punctelor de in
formare și documentare politico- 
ideologică și tehnică, care, cu excep
ția unor cooperative agricole — Mu
reșeni, Reghin, Voivodeni și altele 
— sau a unor întreprinderi agricole 
de stat nu peste tot se ridică la ni
velul exigențelor pe care le presu
pune realizarea unei agriculturi in
tensive. de înalt randament și efi
ciență economică.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii" 

și de pămînt, apoi o încărcau în ate
laje pentru a fi transportată la mar
ginea locului, în grămezi mari. „Pro
cedăm așa pentru ca autocamioa
nele să nu mai staționeze în cîmp 
lingă fiecare grămăjoară de sfeclă 
— ne spune ing. Nicolae Leuștean, 
președintele unității, aflat la fața 
locului. S-ar pierde timp și s-ar 
bătători în zadar pămîntul. In felul 
acesta, reușim să transportăm zilnic 
la baza de recepție din Valea Seacă 
cîte 300—350 tone de sfeclă. După 
felul cum am organizat munca, cred 
că în cel mult 4—5 zile încheiem re
coltarea și, o dată cu aceasta, și 
transportul". Pînă în ziua raidului 
se strînsese recolta de pe 100 hec
tare din cele 140 hectare cultivate. 
De notat că aici tot ce se recoltează 
se transportă la baza de recepție 
în aceeași zi. Seara se încarcă în 
căruțe și frunzele de sfeclă pentru 
a fi transportate la siloz, terenul ră- 
minind curat, tocmai bun pentru a 
fi arat.

Bine și cu spor se lucra și in 
cooperativele agricole Fărăoani, Cle- 
ja, Parava din consiliul agroindus
trial Răcăciuni, ca și în unitățile din 
consiliul agroindustrial Sascut. Coo
peratorii, organizați pe echipe, par
ticipă la recoltat din zori și pînă 
seara, încarcă sfecla în autocami
oane și curăță pămîntul de resturile 
vegetale. Inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial Sascut. Cornel Lazăr. 
ne spunea că la Corbasca, Valea 
Seacă și Urechești recoltatul sfeclei 
s-a încheiat, întreaga producție fiind 
transportată la fabrică. O suprafață 
mai mare a rămas • de recoltat la 
cooperativa agricolă din Sascut, unde 
prin măsurile luate de mobilizare 
a tuturor forțelor satului producția 
urmează să fie adunată în cîteva 
zile.

Măsuri speciale pentru preluarea 
operativă a întregii producții de sfe
clă au fost întreprinse și la fabrica 
de prelucrare din Sascut. Aici au 
fost aduse îmbunătățiri la sistemele 
de descărcare și la Instalațiile de 
pregătire și prelucrare, datorită că
rora capacitatea zilnică a crescut 
cu aproape 10 la sută. Stocul de 
sfeclă existent in fabrică, ca și can
titățile depozitate la bazele de recep
ție asigură funcționarea instalații
lor la întreaga capacitate cel puțin 
o săptămînă. Directorul fabricii, ing. 
Mihai Rîpeanu, ne spunea că recol
tarea și transportul trebuie impul
sionate îndeosebi în unitățile din 
consiliile agroindustriale Dealu Mo
rii, Podu Turcului șl Parincea, care 
au sfecla pe terenuri în pantă, greu 
accesibile, unde, in țirțmul ploilor, nu 
Se poate pătrunde nici eu autoca
mioanele, nici cu atelajele. Pentru 
că și la Ora actuală în unitățile res- 
pective transportul nu ține păsul cti 
recoltarea. însemnate cantități de 
sfeclă rămîn pe cîmp de la o zi la 
alta. Bine ar fi ca exemplul frun
tașilor să fie urmat de toate unită
țile din județ pentru ca producția 
de sfeclă să fie strînsă și transpor
tată Ia fabrică sau la bazele de re
cepție în cel mai scurt timp posibil.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

De ce se risipesc pe calea ferată 
concentratele neferoase?

PRIMA PARTE A ANCHETEI, publicată in nr. 14 366 al ziarului, a în
fățișat punctele de vedere ale furnizorilor și beneficiarilor de concentrate 
neferoase asupra cauzelor care generează pierderea unor cantități din 
această valoroasă materie primă, cît și deprecierea calității ei in timpul 
transportului pe calea ferată. Confruntarea punctelor de vedere ale furni
zorilor și beneficiarilor a evidențiat concluzia că remedierea acestei situa
ții angajează importante responsabilități din partea Ministerului Minelor 
si Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Rindurile de fată 
le consacrăm prezentării opiniilor factorilor de răspundere din cele două 
organe economice centrale.

La Ministerul Minelor avem pen
tru, început o scurtă convorbire cu 
ing. Irimie Catargiu, adjunct al mi
nistrului. Apreciind ca intolerabilă 
risipa concentratelor neferoase — 
această materie primă extrem de 
prețioasă, a cărei valoare variază 
intre 12 000—20 000 lei tona — inter
locutorul a precizat că, din păcate, 
deocamdată, există un sistem defec
tuos de< transport de la întreprinde
rile miniere Ia cele de prelucrare. 
Conteinerizarea transportului ar fi 
o soluție pentru evitarea acestui fe
nomen.

La Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor discuția cu tova
rășul ing. Mihai Munteanu. director 
al direcției mișcare și comercial, a 
pornit de la remarca făcută de be
neficiarii vagoanelor, precum că a- 
cestea adeseori se prezintă in stare 
tehnică nesatisfăcătoare.

— Intr-adevăr, starea multor vagoa
ne este nesatisfăcătoare, a recunoscut 
interlocutorul. Vinovați de acest lu
cru sînt cei ce le exploatează în mod 
necorespunzător. Desigur, nu sîntem 
nici noi absolviți de răspundere, pen
tru că le preluăm in această stare. 
Așa s-a ajuns ca expeditorii concen
tratelor de neferoase să preia o parte 
din sarcinile privind pregătirea vagoa
nelor. In ce privește actualul sistem 
de transport al concentratelor nefe
roase consider că el este total nepo
trivit. Normal ar fi ca aceste ma
terii prime cu o granulație foarte 
fină să fie transportate în contei- 
nere sau în vagoane speciale cu 
etanșeitate deosebită, așa cum exis
tă, de exemplu, pentru cereale, fos
fați. anatite sau nisip foarte fin. 
E adevărat că cele două sisteme 
puse în discuție sînt costisitoare, 
dar dacă facem o balanță intre ceea 
ce se pierde și ceea ce trebuie in
vestit pentru realizarea acestor va
goane sau conteinere, cred că rezul
tă clar avantajul soluției preconiza
te. Nu-i deloc un secret că acum se 
pierde destul de mult concentrat în 
timpul transportului, și nu numai pe 
calea ferată. De aceea vagoanele tre
buie foarte bine pregătite, etanșei- 
zate înainte de încărcare.

— Etanșeizarea vagoanelor este 
doar un aspect al discuției. Al doi
lea vizează protejarea concentrate
lor cu prelate, aspect ce reclamă de 
asemenea o intervenție mai consis
tentă din partea cărăușului.

— Situația este foarte asemănă
toare. din păcate, cu cea a vagoane
lor, După ce s-a luat hotărîrea de a

Practica dovedește: producția planificată
- realizată cu consumuri energetice reduse

în unități economice. întreprinderi 
și instituții din județul Constanta s-a 
trecut cu exigentă la acțiuni ferme 
pentru aplicarea prevederilor Decre
tului Consiliului de Stat privind asi
gurarea producției de energie, folo
sirea rațională a energiei electrice, 
termice si gaze naturale si regimul 
de lucru al unităților economice si 
sociale be perioada de iarnă 1988— 
1989. Sub directa coordonare a co
mitetului iudetean de partid, la ni
velul tuturor unităților economice. în 
toate celeialte sectoare de activitate 
noile reglementări legale au fost 
analizate cu spirit de răspundere, 
trecîndu-se în timpul cel mai scurt 
la îndeplinirea obiectivelor prevă
zute. Astfel. ,s-au dispus urgentarea 
tuturor reparațiilor în centralele 
electrice si punctele termice potrivit 
programelor elaborate si asigurarea 
cantităților necesare de combustibili 
solizi si lichizi, piese de schimb si 
materiale. Au fost stabilite, la nive
lul tuturor unităților economice, pro
grame proprii de funcționare, urmă- 
ripdu-se încadrarea strictă în pute
rile medii orare aprobate, organiza
rea lucrului. în special. în schim
burile I si III. planificarea activi
tății marilor consumatoare de ener
gie electrică (sectoare calde, maca
rale mari s.a.) în perioada din afara 
virfului de consum. efectuarea jn 
timpul iernii a reviziilor curente si 
capitale la utilajele mari consuma
toare de energie, diminuarea consu
murilor netehnologice ș.a.

Desigur, cu maximă atentie au 
fost analizate cauzele care au con
dus în unele unități la depășirea 
consumurilor energetice normate, la 
folosirea neratională a resurselor 
energetice pe care le au la dispo
ziție. Majoritatea acțiunilor si iniția
tivelor întreprinse în această direc
ție vizează, printre altele, evitarea 
funcționării în gol si sub capacitățile 
proiectate a utilajelor si instalațiilor, 
eliminarea operativă a pierderilor de 
fluide energetice din instalații. în 

Imagine a Combinatului petrochimic Midia — Năvodari
Foto : S. Cristian

acoperi cu prelate toate vagoanele, 
situația s-a ameliorat o anumită pe
rioadă, pentru ca apoi să se dete
rioreze simțitor din lipsa prelatelor. 
Dacă acum avem foarte puține pre
late, aceasta nu se datorează uzurii 

întrebare adresată factorilor de răspundere 
din Ministerul Minelor și Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor

lor normale, ci exploatării lor total 
necorespunzătoare. Avem foarte 
multe exemple în care prelatele, in 
loc să fie desfăcute din dispozitivele 
de prindere, au fost pur și simplu 
spintecate. Desigur, am anchetat 
asemenea cazuri, am luat măsuri de 
sancționare a celor vinovați, dar nu 
acesta-i esențialul, ci faptul că la 
ora actuală sintem lipsiți de un mij
loc auxiliar de transport de impor
tanță deosebită. Am fost ajutați să 
înființăm ateliere speciale pentru 
reparat prelate, practic în fiecare 
regională. Am luat măsuri deosebite 
pentru a repara un număr cit mai 
mare de prelate. De asemenea, s-au 
luat măsuri pe linia urmăririi aces
tor prelate atît la descărcare, unde 
se produc oele mai dese deteriorări, 
cît și în ce privește modul lor de 
păstrare. Trebuie să subliniez că, 
decadal. conducerea ministerului 
analizează modul de folosire și sta
rea tehnică a vagoanelor. Din păca
te, nu am reușit să eliminăm în to
talitate comportările agresive . ale 
unor beneficiari față de mijloacele 
de transport.

Elemente importante a adus în 
discuție tovarășul Ion Hader, șeful 
serviciului programare și optimi
zare din M.T.Tc. Interlocutorul a 
arătat că Ministerul Transporturilor 
și Ministerul Aprovizionării și Gos
podăririi Fondurilor Fixe au adop
tat în urmă cu 4 ani un normativ 
care stabilește modul de prezentare 
la transportul pe calea ferată a măr
furilor destinate consumatorilor in
terni și exportului. în ce privește 
grupa minereurilor, la poziția 28 se 
prevede că concentratele neferoase 
se prezintă Ia transport în vrac, iar 
manipularea mecanizată va fi făcută 
în conteinere, 'vagoane specializate 
sau vagoane cu prelată. Deocamda
tă se folosește cea mai neeconomică 

special abur si aer comprimat, asi
gurarea izolațiilor termice corespun
zătoare. recuperarea întîrzierilor in 
executarea lucrărilor de modernizare 
a proceselor tehnologice, utilajelor si 
instalațiilor.

Pentru solutionarea unor aseme
nea probleme de maximă importanță 
s-a acționat cu maximă operativitate 
mai ales în acele unităti în care 
există rămîneri în urmă în finaliza
rea unor lucrări menite să contri
buie la mai buna funcționare a uti
lajelor sau la modernizarea unor in-

în unități industriale 
din județul Constanța

stalatii pentru reducerea consumului 
energetic. De exemplu, la fabrica de 
ciment II. unitate a Combinatului de 
lianți si azbociment Medgidia, n-au 
fost încă puse în funcțiune instala
țiile de filtrare-compensare. ceea ce 
face ca aici să se înregistreze pier
deri de energie. Pe lista urgentelor 
mai sînt trecute si obiective de mo
dernizare de la alte unități eco
nomice : întreprinderea de condițio
nare si livrare a produselor chimice 
petroliere „Chimpex" Constanta. în
treprinderea mecanică de utilaje 
Medgidia. IMAIA Năvodari s.a.

în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului, s-a stabilit ca în această 
perioadă în centrul preocupărilor or
ganelor si organizațiilor de partid 
din unitățile economice trebuie să se 
situeze desfășurarea unei intense 
activități politico-educative, astfel ca 
fiecare membru al colectivului de 
oameni ai muncii să înțeleagă faptul 
că gospodărirea judicioasă a ener
giei. reducerea consumurilor nepro
ductive si eliminarea risipei repre
zintă o sarcină prioritară, o condi
ție esențială pentru desfășurarea 

soluție — transportul în vagoane cu 
prelată. Nu a fost adoptată varianta 
conteinerelor pentru că nu sînt încă 
soluționate o seamă de probleme 
privind descărcarea acestora. Inter
locutorul a făcut o argumentată 
pledoarie in favoarea conteinerizării 
transportului de concentrate nefe
roase subliniind că, datorită actualu
lui sistem de transport prin vehicu
lări repetate, pierderile la această 
materie primă sînt nepermis de 
mari. în acest sens el a evocat ava
tarurile pe care le suportă, de exem
plu, concentratele expediate de la 
Întreprinderea Moldovă Nouă la 
Baia Mare. Mai întîi are loc încăr

carea acestora în basculante, apoi 
descărcarea din basculante și încăr
carea materialului în barje. Ajunse 
la Orșova, concentratele sînt des
cărcate din barje și încărcate în va
goane, în fiecare din aceste mo
mente ale transportului se iroseș
te o apreciabilă cantitate de con
centrate. Valoarea lor superioa
ră impune să fie încărcate direct 
de la flotație în conteinere ermetic 
închise. Orice manipulare ulterioară 
a acestora nu ar mai genera nici un 
fel de risipă.

Continuăm discuția la secția de 
proiectări obiective mari — unitate 

în încheierea anchetei, cîteva elemente concluzive se impun atenției. 
Toți cei care au răspuns la ancheta noastră au fost unanimi în părerea 
că în prezent se irosește o importantă cantitate de concentrate în timpul 
transportului, apreciind acest fapt ca o realitate intolerabilă ; diferențele 
de opinii s-au rezumat doar la evaluarea cuantumului acestor pierderi, 
care, după aceste aprecieri, variază intre 0,5—2,5 la sută din cantitatea 
totală vehiculată intre unitățile producătoare de concentrate neferoase 
și cele prelucrătoare. De asemenea, s-a apreciat ca total nesatisfăcător 
actualul mod de transport, nu numai pe calea ferată, ci pe întregul 
traseu, de la flotații pînă la întreprinderile metalurgice de metale ne
feroase, traseu pe parcursul căruia adeseori intervin mai multe operații 
de încărcare-descărdare, momente în care se produc cele mai impor
tante pierderi.

O soluție de fond se Întrezărește în sfirșit, prin realizarea acelui tip 
de conteiner care evită lipirea materialului de pereții săi și favorizează 
descărcarea prin efect gravitațional. Desigur, pină la conteinerizarea 
transportului întregii cantități de concentrate neferoase va mai trece 
destul timp, știut fiind că realizarea întregului necesar de conteinere pre
supune un important efort de investiții.

Pină atunci, continuă să rămînă de extremă actualitate realizarea 
exemplară a măsurilor prevăzute pentru etanșeizarea vagoanelor și aco
perirea lor cu prelate. în acest sens, nici o justificare nu-și are rostuL 
Preocuparea esențială a cărăușului, cît și a furnizorului de concentrate 
neferoase trebuie să fie diminuarea la maximum a pierderilor, cit și evi
tarea deprecierii calității acestor materii prime foarte prețioase. în 
acest sens este absolut necesar ca unitățile de transport pe calea fe
rată să aplice cu fermitate, in toate împrejurările, prevederile legilor 
care obligă unitățile beneficiare să asigure o exploatare corectă, normală 
a vagoanelor, cît și a celorlalte mijloace auxiliare de transport.

Ioan ERHAN

normală a activității productive 
Deosebit de aceasta, programele spe
ciale întocmite la nivelul județului 
prevăd măsuri concrete. corelate, 
pentru urmărirea încadrării stricte a 
consumatorilor în repartițiile dt 
energie si putere, medie stabilite si 
sporirea gradului de recuperare si 
valorificare a resurselor energeticr 
refolosibile atit prin asigurarea 
funcționării Instalațiilor existente la 
capacitățile proiectate, cît si prin 
urgentarea realizării noilor obiective 
prevăzute în planul de investiții.

Iată si cîteva preocupări concrete 
în această direcție, care dovedesc cu 
prisosință responsabilitatea, griia. 
spiritul de inițiativă cu care se ac
ționează pentru cît mai buna gospo
dărire a resurselor energetice. La 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
Năvodari s-au înregistrat de la în
ceputul anului consumuri energetice 
mai mici cu 7 la sută față de norme. 
Si în continuare, după cum ne spu
nea tovarășul Teodor Constantinescu. 
directorul tehnic al combinatului, 
s-au luat măsuri pentru menținerea 
permanentă în stare de funcționare 
a cazanelor de abur recuperatoare 
de la cele trei linii de acid sulfuric 
si livrarea aburului la parametrii no
minali. funcționarea continuă si la 
capacitate a tuturor instalațiilor, mai 
buna organizare a activității in toate 
cele trei schimburi. în zonele de 
lucru de Pe platforma portuară ne
cesarul de energie a fost repartizat 
judicios pentru fiecare dană sau chei 
unde se execută operațiuni de încăr- 
care-descărcare ; transformatorii de 
forță sînt scosi de sub tensiune si 
recuplati doar în funcție de necesi
tăți iar echipe speciale de inter
venție sînt gata să acționeze în orice 
moment pentru remedierea eventua
lelor defecțiuni. La întreprinderea 
..Energia" din Constanta se urmă
rește îndeaproape buna funcționare a 
utilaielor. Aici instalațiile care nu 
sînt strict necesare, cum ar fi. de 
exemplu, ventilatorul de aer de la 
turnul de răcire, au fost oprite. De 
asemenea, toate liniile tehnologice au 
fost revizuite. eliminîndu-se orice 
risipă energetică.

Răspunzînd exigentelor tot mal 
sporite ale economiei naționale, ac- 
tionind în spiritul ideilor si sarcini
lor reieșite din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu la ședința Comi
tetului Poliție Executiv al C.C. al 

SP.C.R. din 3 ,octombrie a.c,, oamenii 
țntfncji din județul Constanta'depun 
eforturi susținute pentru ca. în con
dițiile respejțțării cu strictețe ,$ mă
surilor privind mai buna gospodărire 
a resurselor energetice, să realizeze 
cu Succes toate sarcinile de plan a- 
sumate. aducîndu-și o contribuție tot 
mai mare la creșterea producției, a 
exportului. în condițiile reducerii 
substanțiale a cheltuielilor materiale 
și a creșterii productivității muncit

Lucian CRISTEA
corespondentul „Scinteii"

aparținind de institutul din Deva, 
mai sus amintit — cu ing. Gheor
ghe Ionescu. specialistul* care se 
ocupă de finalizarea programului de 
conteinerizare. Reținem că în 1973, 
cînd s-a declanșat pe ansamblul e- 
conomiei acțiunea de conteineriza
re, au fost avute în vedere și 
unitățile din minerit. Pe baza 
acestei acțiuni s-a întocmit un 
program în care se prevedea și con
teinerizarea concentratelor neferoa
se. Cu participarea M.T.Tc., prin in
stitutul său de specialitate, s-a pro
iectat. omologat și realizat un tip 
de conteiner care, în timpul experi
mentărilor, nu a dat satisfacție. 
După mai mulți ani de tergiversări, 
problema a fost reluată spre studiu 
de institutul din Deva în colaborare 
cu ÎNCERC București. S-a elaborat 
o nouă variantă de conteiner care 
să evite neajunsurile anterioare. La 
sfîrșitul acestui an ÎNCERC va fi
naliza prototipul, urmînd ca în pri
mul trimestru din anul viitor să fie 
experimentat și omologat. „Avem 
convingerea că cel puțin acum va fi 
adoptată soluția cea mai bună" — 
a subliniat interlocutorul.

La ÎNCERC aflăm că impasul a 
fost, într-adevăr, deoășit. Ing. Va- 
sile Antohe, specialistul care se 
ocupă de finalizarea acestei proble
me, ne spune că încercările făcute 
pe modele experimentale au dat sa
tisfacție. în prezent conteinerul se 
află în curs de execuție la o unitate 
aparținind de centrala minereurilor 
din Deva, urmînd să intre în ex
ploatare experimentală pină la sfîr
șitul anului. Actualul model, realizat 
după standardele internaționale, 
reușește să evite toate impedimen
tele care au existat pină acum.
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Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind 
rolul istoriei în educarea revoluționar-patriotică

Viața culturala - sub semnul calității

Funcțiile

a oamenilor muncii, în formarea omului nou
(Urmare din pag. I) în mod deosebit Tezele din

țelor de producție din societatea ro
mânească contemporană. în acest 
context, înțelegerea esenței si sensu
lui prefacerilor revoluționare. care 
s-au produs in epoca socialistă a is
toriei, mai ales după Congresul al 
IX-lea al partidului — moment de 
referință în dimensionarea funcției 
istoriei și așezarea ei la fundamen
tul întregii activități ideologice, de 
educare patriotică a maselor — are 
un rol determinant în educarea 
tuturor celor ce muncesc in spi
ritul dragostei și devotamentului 
nețărmurit față de patrie, ai hotări- 
rii de a nu precupeți nimic 
apărarea cuceririlor noastre revolu
ționare, a independenței și suvera
nității tării, pentru înflorirea conti
nuă a României socialiste. în concep
ția 
„A 
nă 
(ia

pentru

tovarășului Nicolae Ceaușescu 1 
fi patriot, a-ți iubi țara inscam- 
a face totul pentru a spori avu- 
națională. proprietatea socialistă, 

a nu precupeți nimic pentru înfăp
tuirea politicii partidului comunist, 
ce corespunde pe deplin intereselor 
vitale aie întregii națiuni. A fi pa
triot înseamnă a fi gata oriei nd să 
faci totul, mergind pină la sacrifi
ciul suprem, pentru a apăra liberta
tea. independenta si integritatea țâ
rii. pentru a salvgarda marile cuce
riri revoluționare ale poporului. Pa
triotismul, dragostea și devotamentul 
față de țară sint o expresie a con
științei revoluționare comuniste, ex
presia îndatoririi de onoare a fiecă
rui comunist, a fiecărui om al mun
cii față de glia strămoșească si 
față de noua societate. A fi patriot 
înseamnă * milita permanent împo
triva oricăror discriminări naționale, 
împotriva șovinismului, a concepții
lor și manifestărilor rasiale, pentru 
deplina egalitate in drepturi. fără 
deosebire de naționalitate, pentru 
frăție in munca si lupta comună. A 
fi patriot inseamnă a milita activ 
pentru prietenie eu toate popoarele 
țărilor socialiste, cu popoarele state
lor in curs de dezvoltare, cu toate 
popoarele lumii, pentru cauza păcii 
și colaborării".

Bogăția și profunzimea conținutu
lui ideatic al patriotismului socialist, 
revoluționar include cele mai Înalte 
sentimente și valori ale unui popor. 
In acest sens, pornind de la exigen
tele actuale ale dezvoltării conștiin
ței socialiste, ale formării omului 
nou. Programul ideologic al parti
dului, documentele Congresului al 
XlII-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului, ale Congresului al III-lea 
al educației politice și culturii socia-

liste și
aprilie jalonează direcțiile principale 
ale activității de educație patriotică, 
avînd la bază cunoașterea profundă 
a istoriei patriei, a realităților 
cial-istorice de astăzi, 
prefaceri care au avut 
Nicolae Ceaușescu", 
pe harta României au 
fele ctitorii ce vor 
veacuri, vorbind viitorimii de acest 
incandescent timp istoric.

Ideile • și tezele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rezultate din 
analiza științifică, materialist-dialec- 
tică a specificului și particularități
lor dezvoltării României pe coordo
natele socialismului și comunismului, 
constituie contribuții de seamă la 
îmbogățirea și dezvoltarea teoriei și 
practicii revoluționare, privind con
tinuitatea procesului revoluționar, 
definirea etapelor construcției socia
liste, a conceptului privind făurirea 
noii orînduirl cu poporul și pentru 
popor.

în procesul de sădire a înaltelor 
virtuți ale poporului român, de for
mare a 
ționare, 
zont al 
revine 
tehnico-științîfice, domenii 
și îndrumate cu înaltă 
de tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. personalitate 
de frunte a conducerii partidului și 
statului nostru, proeminent om de 
știință de largă recunoaștere inter
națională, domenii ce sint astăzi ac
cesibile tuturor celor cane, prin vo
cație și muncă, pot să adauge va
lențe noi tezaurului tot mai bogat 
de împliniri materiale și spirituale 
al patriei.

în eforturile de ridicare pe trepte 
superioare a muncii de educare pa
triotică. revoluționară, prin folosirea 
optimă a valențelor educative ale is
toriei. un rol deosebit revine orga
nizațiilor de masă și obștești și, in 
cadrul acestora, sindicatelor — cea 
mai largă organizație de masă a 
proprietarilor, producătorilor și be
neficiarilor avuției naționale.

însușindu-și ca program de muncă 
și luptă ideile, tezele si orientările 
de inestimabilă valoare teoretică Si 
practică cuprinse în magistrala ex
punere prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv din 29 apri
lie a.c„ sindicatele sint pe deplin 
conștiente da marile îndatoriri ce le ■ 
stau in față, de necesitatea de a-și 
Îmbunătăți activitatea in mod ra
dical.

întregul nostru demers pentru cul
tivarea și dezvoltarea sentimentului

so- 
a profundelor 
loc în „Epoca 
epocă in care 
apărut măre- 
dăinui peste

conștiinței socialiste, revolu- 
a unui om cu un larg ori- 
cunoașterii. un rol deosebit 
creației literar-artistice și 

conduse 
competență

patriotic iși are sorgintea și direc
țiile cardinale de acțiune în concep
ția secretarului general al partidului 
că această activitate ‘ se cere reali
zată în strînsă legătură cu cerințele 
participării active, responsabile a 
fiecărui om al muncii la efortul ge
neral pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, la întreaga viață so- 
cial-politică a patriei.

Aceste cerințe sint cu atit mai 
imperioase cu cit patria noastră se 
află intr-o etapă nouă a dezvoltării 
sale socialiste, în care accentul este 
pus pe factorii intensivi, calitativi și 
de eficiență ai activității econo
mico-sociale, pe aplicarea in viață 
a cuceririlor noii revoluții tehnico- 
științifice, a 
Iuții agrare, 
tor orientări 
tea noastră 
tru dezvoltarea conștiinței patriotice, 
revoluționare poate dobîndi aprecie
re și valoare numai in măsura in 
care ea determină atitudini Înain
tate față de muncă, mobilizarea 
eforturilor și capacităților creatoare 
ale maselor pentru 
piară a sarcinilor 
gramelor prioritare 
ducerea partidului 
voltărit economice 
creșterea contribuției fiecărui om al 
muncii la sporirea avuției naționale, 
ipostaza esențială a patriotismului 
socialist. . .dovada faptică cea mai 
elocventă a înaltei prețuiri a isto
riei mai îndepărtate ori mai apro
piate a patriei.

Ne sint călăuză luminoasă în în
treaga noastră activitate pe plan 
educativ chemările și îndemnurile 
înflăcărate ale marelui patriot și 
revoluționar, eroul intre eroii nea
mului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, ca 
„fiecare uzină, fiecare șantier, fie
care școală sau instituție culturală 
•trebuie să devină o cetate a mun
cii. dar și a educației patriotice, de 
formare a revoluționarului, militant 
pentru cauza partidului nostru, a 
socialismului".

în centrul preocupărilor actuale 
ale muncii politico-educative situăm 
organizarea și desfășurarea la cote 
cit. mai inalte de eficiență a între
cerii socialiste, generalizarea iniția
tivelor muncitorești, mobilizarea 
energiilor creatoare ale oamenilor 
muncii la realizarea ritmică, la toate 
sortimentele, a planului producției 
fizice și a producției pentru export, 
reducerea consumurilor, a cheltuie
lilor de producție, creșterea produc
tivității muncii, ridicarea nivelului 
calitativ al produselor, aplicarea 
fermă a principiilor mecanismului 
economico-financiar, aceasta fiind

obiectivelor noii revo- 
Privită în lumina aces- 
fundamentale, activita- 
politico-educativă pen-

realizarea exem- 
de plan, a pro- 
stabilite de con- 
in vederea dez- 
intensive, pentru

Cunoaștere științifică și

în fapt o expresie grăitoare a ma
nifestării patriotice, a conștiinței so
cialiste, revoluționare.

Un rol important în procesul de 
formare a omului nou revine cen
trelor de cultură și educație „Cîn
tarea României" ale sindicatelor. Ne 
străduim ca, prin întreaga lor acti
vitate, acestea să devină adevărate 
focare de educație patriotică, socia
listă, revoluționară, realizînd bogate 
și complexe acțiuni politico-educa
tive, în forme variate și atractive, 
in centrul cărora să stea cunoaș
terea istoriei patriei, trecutul ei glo
rios. prezentul luminos atît de 
bogat în realizări in toate dome
niile vieții economico-sociale. Prin- 
tr-o multitudine de forme și moda
lități artistice inspirate din trecutul
glorios al neamului, al luptei clasei

în frunte cu gloriosul
urmărim să

muncitoare, 
său partid comunist, 
înrîurim conștiința maselor, să dez
voltăm spiritul de abnegație și 
eroism pentru materializarea noi
lor și mărețelor ctitorii ale socia
lismului.

în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", organele și 
organizațiile sindicale stimulează și 
sprijină dezvoltarea creației artistice 
de masă care, așa cum sublinia 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, trebuie să se con
stituie in factor de cultivare a mîn- 
driei patriotice față de noua istorie 
a patriei, făurită în anii eroici ce 
au urmat Congresului al IX-lea al 
partidului.

Dezvoltarea dragostei de țaTă, a 
mindriei naționale stau si în centrul 
muncii politico-educative, desfășu
rată de sindicate intr-o îmbinare 
armonioasă cu respectul față de va
lorile și realizările altor popoare, 
promovînd consecvent spiritul de 
solidaritate internațională militantă 
în lupta pentru colaborare. înțele
gere și pace, pentru socialism.

Conștiente de rolul pe care îl au 
în sistemul democrației muncito- 
rești-revoluționare, urmind neabătut 
orientările, ideile și tezele, gindirea 
mereu novatoare, cu inegalabile va
lori teoretice și practice ale secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sindicatele vor 
acționa neabătut pentru întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunderii la 
fiecare loc de muncă, pentru ridi
carea întregii activități politico- 
educative la o nouă calitate, într-o 
permanentă concordanță cu cerințele 
și exigențele noii etape a procesului 
construcției socialiste ' ~
valorificînd puternicele 
native ale glorioasei și nepieritoarei 

, istorii a patriei noastre străbune.

Ridicat cu adevărat la condiția de 
oraș modern in anii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, vechiul centru minier Comă- 
nești se constituie în prezent ca cea 
mai importantă cetate industrială și 
spirituală de pe cursul superior al 
Trotușului. Primarul orașului. Du
mitru Potoroacă. unul • dintre ani
matorii vieții spirituale a acestui 
vechi centru minier, ne spunea că 
după vizita de lucru făcută in 1980 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
înălțate pentru mineri, petroliști, 
energeticieni și ceilalți oameni ai 
muncii de aici blocuri de locuințe 
care însumează peste 3 000 de apar
tamente, spații comerciale, un spital 
modern, unități școlare. între care un 
liceu. In același 
viața spirituală 
mănești au loc 
ale Teatrului 
precum și ale teatrelor populare din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și orașul Slănic-Moldova. Universi
tatea cultural-științifică a orașului 
cuprinde peste 1 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții. 
S-a creat o bază materială puterni
că pentru dezvoltarea activităților 
cultural-artistice : centre de cultură 
și creație tehnică „Cîntarea Româ
niei" pentru mineri, forestieri și pe
troliști, biblioteci, cinematografe. In 
curind va fi deschis aici și un mu
zeu de arheologie și etnografie.

— Toate aceste instituții atrag la 
activitățile cultural-științifice și ar
tistice pe toți cei 22 000 de oameni 
ai muncii din orașul nostru, ne spu
nea tovarășul Gheorghe Darie, secre
tar al comitetului orășenesc de partid. 
Numai in faza de masă a actualei 
ediții a Festivalului muncii și creației 

• /

educative ale creației
„Cîntarea României" participă peste 
200 de formații artistice, cuprinzmd 
aproape 5 000 de artiști amatori. In
tre aceștia se numără ansamblul 
folcloric „Stejărelul" și fanfara în
treprinderii miniere, corul sindica
tului învățămînt, ansamblul de es
tradă și formația de dansuri de la 
combinatul de prelucrare a lemnului, 
toate laureate ale edițiilor prece
dente ale festivalului. Au avut loc 
pină acum circa 1 000 de spectacole, 
la care au luat parte toți locuitorii

artistice

în România, 
valențe edu-
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timp s-a dezvoltat și 
a orașului. La Co- 
astăzi microstagiuni 
dramatic „Bacovia",

orașului. întilnlrile cu scriitorii și 
colaboratorii revistei „Ateneu", ex
pozițiile de artă plastică, activită
țile educative organizate pentru co
pii și tineret constituie tot atîtea 
prilejuri de atracție pentru oamenii 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile orașului.

Profesorul Constantin Țăranu, pre
ședintele Consiliului orășenesc de 
educație politică și cultură socialistă, 
ne spunea că aproape întreaga viață 
spirituală a orașului se desfășoară 
de fapt în centrul de cultură și 
creație „Cîntarea României" al mi
nerilor. în programele curente ale 
acestei instituții de cultură figurea
ză acțiuni precum : „Azi scena vă 
aparține", „Joia tineretului", „Dia
log pe aceeași scenă", emisiunile 
studioului de radio local și multe 
altele la care sint antrenați un mare 
număr de muncitori, ingineri și teh
nicieni din unitățile economice pen
tru a expune cele mai noi realizări 
ale creației tehnico-știihțifice, acțiu-

nile și rezultatele privind moderni
zarea producției și a muncii, redu
cerea cheltuielilor materiale, creș
terea productivității muncii, reduce
rea consumurilor de materii prime, 
energie și combustibil etc. Progra
mul acestui centru de cultură, ca și 
ale celor din alte întreprinderi prevăd 
po zile acțiuni educative și cultu
ral-artistice pentru copii și tineret, 
pentru gospodine, filme documenta
re și artistice, spectacole pentru oa
meni de toate virstele. Două acțiuni 
cultural-educative de mare audien
ță sint țele intitulate „La gura mi
nei" și „Acasă la navetiști". Ținînd 
seama de specificul muncii mineri
lor și petroliștilor, unde oamenii s« 
află mai tot timpul săptăminii în 
subteran sau în munți la sonde, co
mitetul orășenesc de cultură și artă 
a luat inițiativa de a deplasa perio
dic la locurile de muncă și in satele 
vecine brigăzi complexe, științifice 
și artistice, care prezintă expuneri, 
dau răspunsuri la întrebări și susțin 
spectacole artistice adecvate. Toata 
aceste manifestări sint precedate de 
expoziții de artă plastică sau de car
te, informări politice, recitaluri da 
poezie etc. Merită, de asemenea, 
evidențiat faptul că la biblioteci și 
librării se organizează expoziții, se 
prezintă recenzii, au loc recitaluri, 
întilniri cu scriitorii etc. Toate a- 
cestea fac parte din programul uni
tar al Consiliului orășenesc de edu
cație politică și cultură socialistă și 
configurează o viață cultural-artisti- 
că multilaterală, de care beneficiază 
toți oamenii muncii din acest vechi 
dar modern centru minier de pe 
Valea Trotușului.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii

Programele interesante - garanția unei largi participări

Marile radiotelescoape ale lumii 
ascultă cu perseverență și interes 
„strigătul" Soarelui. Adică acea su- 
praactivitate a astrului zilei ce de
termină apariția faimoaselor pete 
solare, cînd coroana sa strălucitoare 
formată din elemente grele, trans
formate In vapori, pare să se întin
dă dincolo de Pluton și inundă toate 
planetele cu o adevărată avalanșă 
de particule. Pe Terra radioul tace 
brusc, clima devine capricioasă, ar
borii iși încetinesc creșterea, iar oa
menii — simplificînd — acuză lan
sarea rachetelor și zborul avioanelor 
supersonice. Care este adevărul 7

Progresele deosebite ale astrofizi
cii Înregistrate în ultimele două de- 
decenii ne-au pus în fața unei reali
tăți paradoxale : credeam, pină nu 
de mult, că trăim exclusiv pe Pâ- 
mînt ; de fapt 'trăim și in Soare, in
fluenta lui manifestindu-se in între
gul nostru sistem planetar. Astrul- 
mamă emite o uriașă energie sub 
formă de radiații electromagnetice, 
datorate reacțiilor termonucleare din 
centrul său care. în 
transformă în heliu 
de hidrogen.

— Soarele — sau .
G2. cum este Înregistrat în catalogul 
galactic al stelelor — este singura 
stea care, datorită apropierii de noi. 
ne permite să observăm multitudi
nea fenomenelor ce se desfășoară in 
atmosfera sa : pete, erupții, protu
berante. Toate aceste fenomene, de
numite intr-un cuvint „activitate" 
solară, prezintă o variație ciclică de 
aproximativ 11 ani. O asemenea va
riație trebuie înțeleasă ca o creștere 
treptată atît a numărului de feno
mene, cit și a intensității lor intr-un 
interval de 2—3 ani (faza ascendentă 
a unui ciclu), urmată de o perioadă 
cu activitate maximă, de aproxima
tiv 2 ani (fază de maxim), după care 
numărul și. mai lent, complexitatea 
fenomenelor se diminuează din nou 
(fază descendentă, aproximativ 4 
ani), și, în final, o fază de activitate 
minimă, de 2 ani. cu fenomene rare 
și de mică amploare, trecînd uneori 
săptâminl fără nici o pată pe su
prafața Soarelui. într-un sistem de 
numărare convențional, ne aflăm 
acum în cel de al 22-lea ciclu ce a 
început in septembrie 1986. Maximul 
său este prognozat in perioada 
1990—1991, evoluția sa încadrindu-sa 
în parametrii generali ai fazelor ci
clurilor anterioare. Notăm câ maxi
me de activitate solară s-au Înregis
trat, in ordine inversă, in anii : 1979, 
1968, 1957, 1947 ș.a.m.d, cu cel mai
ridicat nivel al activității în 1957. A- 
ceastă „activitate". într-un fel simi
lară activității meteorologice teres
tre. este provocată de cimpul mag
netic solar, care „regizează" întregul 
spectacol atmosferic.

Fără a intra în amănunte, notăm 
că Pămintul, împreună cu celelalte 
planete ale sistemului solar, se miș
că intr-un spațiu influențat de un 
flux continuu de particule solare 
(protoni, electroni, nuclee de heliu) 
numit vînt solar. Adică o plasmă 
magnetizată care traversează tot sis
temul planetar cu o viteză de 500 
km/h. Peste acest flux continuu de 
plasmă se suprapun curenți de par
ticule mult mai energetice emise in 
timpul erupțiilor solare — adevărate 
explozii in plasma magnetică a at
mosferei Soarelui. în timpul unei e- 
rupții solare sint emise fluxuri de 
radiații crescute in întreg spectrul 
electromagnetic : de la radiații gama, 
X, ultraviolete și din domeniul vizi
bil pină la unde radio, plus curențil 
corpuscular! amintiți anterior.

încă de la prima observare a unei 
erupții solare, făcută în condiții spe-

fiecare secundă.
4 milioane tone

pitica galbenă

cătreciale. la 1 septembrie 1859. de
R. Carrington, au fost remarcate 
două dire strălucitoare în zona unor 
pete, urmate, la citeva zeci de mi
nute. de o puternică perturbație geo
magnetică, iar î.n dimineața 
toare. 
tă de 
de pe 
emisă 
tinge niciodată suprafața Pămintului. 
Atmosfera terestră blochează efectiv 
aproape toate radiațiile de mare e- 
nergie : gama. X. ultraviolete, lăsind 
să treacă numai radiația vizibilă și 
undele radio. în același timp, cimpul 
magnetic terestru acționează ca un 
„scut" în fata fluxului de particule 
energetice (protoni, electroni, nuclee 
de heliu etc.), puține dintre ele reu
șind să penetreze acest scut magne
tic. ajungind la nivelul solului doar 
in zonele polare. Impactul dintre ra
diațiile solare emise de erupții in 
atmosfera, respectiv, magnetosfera 
Pămintului se resimte in perturba- 
țiile ionosferice care determirfă in-

urmă- 
de o auroră polară inregistrar 
mai multe stații de observare 
glob. Mare parte din radiația 
în timpul unei erupții nu a-

Activitatea

si fenomenele»
biologice

conveniențe ale transmisiilor radio 
terestre și, respectiv, în furtunile 
geomagnetice.

în acest fel. activitatea solară poa
te determina fenomene vitale, cu 
consecințe perturbatoare de anver
gură pentru Terra. De pildă, ozonul, 
varietate alotropică a oxigenului, 
condiționînd încălzirea straturilor 
joase ale atmosferei, pare să atingă 
un maximum în perioada de intensă 
activitate solară. Consecința : în
tinse suprafețe continentale încep să 
sufere de .secetă. Relația pete sola
re — modificări ale concentrației de 
ozon antrenează variații considera
bile ale temperaturilor straturilor 
superioare și ale densităților lor. re
percusiunea acestor ' formidabile 
schimbări asupra presiunii interne a 
globului terestru fiind bănuită a fi 
și la originea... unor cutremure ele 
pămînt. De asemenea, apariția pete
lor solare face să se ..șteargă" co- , 
municațiile la mari distante, dar și 
să bruieze emisiunile radar, produ- 
cind paraziți în aparatele' de comu
nicații, precum și in legăturile radio 
dintre avioane și aerodrumuri. Tot
odată. s-a constatat o dereglare Si la 
unii sateliți circumtereștrl, care au 
început, fără motiv aparent, să „dan
seze" pe orbită, nedumerind pe teh
nicieni.

Influențele radiațiilor solare nu se 
limitează doar la consecințe geofizi
ce. fiind afectate chiar unele feno
mene chimice și biologice. Proble
matica legată de modul în care bio
sfera, în general, este influențată de 
asemenea variații constituie obiectul 
unei interesante ramuri științifice — 
heliobiologia. Dar. de la bun înce
put. trebuie să subliniem că influen
ta activității solare asupra biosferei 
este relativ semnificativă doar dacă 
organismul studiat se află intr-un 
echilibru instabil. Cercetările făcute 
pină în prezent în diverse țări ale 
lumii au urmărit starea organismu
lui uman în perioade de cîmp geo
magnetic calm sau perturbat ; s-au

făcut testări de laborator în cimpuri 
electromagnetice variabile similare 
celor de după o erupție solară ; 
au fost studiate efectele imediate 
sau întîrziate ale unor .erupții deo
sebite (de exemplu cele din 23 fe
bruarie 1956. 'și 7 august 1972). S-a 
constatat, de pildă, că in timpul 
unor asemenea erupții se produc im
portante variații energetice ale or
ganismului uman, dar care nu sint 
mai mari decît cele provocate, de 
exemplu, de sosirea gerului.
/Un alt mod de a reacționa la creș

terea nivelului activității solare se 
reflectă in starea sistemului nervos. 
Astfel s-a observat o creștere a po
tențialelor electrice ale pielii și o 
asimetrie a distribuției lor in pe
rioade cu perturbații geomagnetice. 
De asemenea, s-au înregistrat mai 
multe răspunsuri eronate la anumite 
teste psihomotorii cerute în unele 
profesiuni,. în zilele in care Pămîn- 
tul traversează o graniță magnetică 
sectorială interplanetară.

Solicitările electromagnetice la 
care este supus un bolnav in pe
rioade de perturbații produc un 
„răspuns" al organismului manifes
tat uneori in modificări ale siste
mului de coagulare a singelui. ur
mate de o reacție de apărare a or
ganismului — activarea sistemului 
de anticoagulare. care pot provoca 
tromboze ale vaselor de singe sau, 
respectiv, hemoragii.

într-adevăr. inima, ca și sistemul 
nervos par a fi cele mai receptive la 
modificările ce intervin în perioade
le de vîrf ale activității solare. Se 
pare, de asemenea, că marile cicluri 
epidemice ale unor boii nu sint 
străine de perioadele de activitate 
solară crescută și, implicit, de ex
ploziile solare mai intense și mai 
frecvente. Tot atit de sensibil la per
turbările geomagnetice pare a fi, a- 
lături de inimă, sistemul nervos și 
sîngeie. Cercetări efectuate pe â- 
ceastă linie, in cadrul Anului geofi- 
zic internațional (1957—1958) și vi- 
zind zeci de mii 
sangvine, au 
bulelor albe, 
conduce la 
organismului

Rezultatele 
dese cu certitudine că datele de mai 
sus se referă la oameni bolnavi și 
alte persoane cu capacitate de adap
tare a organismului semnificativ 
scăzută. Pentru oamenii sănătoși 
testele efectuate au condus la rezul
tate nesemnificative. Creșterea nive
lului activității solare poate fi soco
tită cel mult ca un factor de risc, și 
în acest sens persoanele vizate mai 
sus trebuie să adopte rrțăsuri profi
lactice adecvate. Factorii de risc „lo
cali", cum ar fi poluarea, stressul, 
variațiile bruște de presiune sau 
temperatură, au influențe mult mal 
mari asupra organismului uman, dar 
omul „a invătat" să ia măsurile a- 
decvate de contracarare.

Cu toate „exploziile" sale, cu toată 
activitatea sa „furtunoasă" din 11 in 
11 ani. Soarele rămine astrul nostru 
binefăcător, fără a cărui energie 
inepuizabilă („cel puțin" in următo
rii 4.7 miliarde de ani), Pămîntul ar 
fi doar o rocă rece si moartă. Fireș- 

' te, studierea sa rămine și in conti
nuare o problemă importantă a as
tronomiei. tocmai pentru a putea în
țelege cit mai corect atit fenomenele 
care ii sint proprii, cit și pe cele in
duse pe Pămînt.

de determinări 
indicat diminuarea glo- 
fapt care. în mod logic, 
o scădere a rezistenței 
la diferite infecții.
clinice statistice dove-

Georqeta MARIS
cercetător științific,
Centrul de astronomie și științe 
spațiale

20.00
20.20
20.33
20,50

Telejurnal
Priorități în economie 
Ctitorii ale Epocii de Aur, (color) 
Cadran mondial (color). “ ’
socialistă — contribuții 
bile la edificarea unei 
păcii și colaborării 
Serial științific (color), 
materie, viață. \
imagini din Turcia. Documentar 
Concert simfonic al orchestrei 
Radiotelevlziunil române dedicat 
Zilei Națiunilor Unite (color) 

21.50 Telejurnal

România 
inestlma- 

lumi a

21.03

21,25
21,35

Univers,

Climatul exigentei superioare, so
licitat acum in școala românească 
de toate gradele, ca urmare a sarci
nilor si exigentelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. condu
cătorul partidului și statului nostru, 
la inaugurarea anului de învățămînt 
1988—1989. impune, intre altele, un 
efort sistematic de analiză retrospec
tivă si prospectivă, cu valorificarea 
pe mai departe a învățămintelor ce
lor mai inseminate din experiența 
anilor precedent).

Aceasta cu atît mai mult în actua
la etapă, cind, in orizontul invățămin- 
tului nostru superior, obiectivele 
propuse sint mai cuprinzătoare, dar 
și mai nobile, cu evoluții și interfe
rențe accentuate, legate mai strîns 
de exigentele sociale. Tocmai de 
aceea, practica 
activității univer
sitare ne-a obiș
nuit cu analize 
periodice, cuprin
zătoare și temei
nic elaborate, ca 
tot atîtea etape 
de referință por
nind de la nive
lul colectivului de 
catedră pină la 
cel al ministeru
lui de resort. 
Evaluat din a- 
ceastă perspecti
vă, este de pri
sos, așadar, să 
vorbim despre 
însușirile de sinteză și de analiză ale 
Raportului de integrare, întocmit 
anual de Direcția învățămintului su
perior și a cercetării științifice. Ne 
rezumăm la a aminti că ultima din
tre aceste lucrări de referință pri
vește activitatea de integrare a învă- 
țămîntului superior cu cercetarea și 
producția, contribuția cadrelor didac
tice și a studenților la dezvoltarea 
cercetării științifice și a producției 
în principalele domenii ale econo
miei, științei și culturii în anul 1987.

Cum este și firesc, cea mai mare 
parte a raportului amintit, și anu
me capitolul I. cuprinde rezultatele 
concrete obținute in activitatea de 
integrare a învățămintului superior 
cu cercetarea si producția în anul 
1987. Dar succesele de acest gen sint 
astfel înfățișate incit reliefează im
plicit o seamă de concluzii cu vala
bilitate mai îndelungată asupra acti
vității universitare si tocmai din 
acest unghi iese în evidentă actua
litatea lor acum, la înceoutul anuiui 
de învățămînt 1988—1989. Să reți
nem, de pildă, că prin mai buna 
organizare a întregii activități de 
cercetare. proiectare si micropro- 
ductie pe bază de contract economic, 
potențialul universitar de creație a 
fost. in etapa analizată, superior 
valorificat pe direcții de fond, prio
ritare ale economiei naționale : în 
anul 1987, unitățile de învățămînt 
superior au contribuit astfel ta so
luționarea unor importante obiec
tive din Planul național unic de

în cele două decenii de cînd a 
devenit oraș, Topoloveni de Argeș 
a dobindit nu numai o deosebită 
dezvoltare economică, ci și o înflo
ritoare viață spirituală. S-au dat în 
folosință 1 432 apartamente, un edifi
ciu cultural cu 500 locuri, o bază spor
tivă și un hotel turistic. Pentru a ne 
referi la domeniul mișcării artistice 
de amatori, am aminti existența la 
nivelul orașului a 40 formații, unele 
de frunte pe plan național, cu peste 
1 000 interpreți și creatori talentați 
din rindul oamenilor muncii din în
treprinderi industriale, unități agri
cole, instituții. Tinăra brigadă artis
tică a întreprinderii de supape și 
bolțuri a devenit laureată la ultimele 
trei ediții ale Festivalului național 
„Cîntarea României", în vreme ce 
corul centrului de cultură și creație, 
aflat la respectabila virstă de 80 ani, 
la toate cele șase ediții. Astăzi, in 
oraș au loc microstagiuni ale Teatru
lui „Al. Davila" și celui de copii din 
Pitești, spectacole de’ținută ale unor 
apreciata formații din țară și de peste 
hotare. Universitatea cultural-științi
fică din localitate cuprinde 500 de oa
meni ai muncii.

— în toate instituțiile de cultură 
vin și participă practic la activități 
cultural-științifice toți cei 10 000 oa
meni ai muncii din oraș, ne spune 
cu mîndrie tovarășul Nicolae Stoica, 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid. La fazele actualei ediții a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei" participă toate formațiile, cu pes
te 400 interpreți. Lor li s-au adăugat 
și noi genuri de creație artistică, 
precum cenaclul de creație literară 
„Ion Pillat" și ansamblul de cintece 
șl dansuri. Cele 6 formații laurea
te, și nu numai ele. se disting și 
acum prin bogate programe cu miez

dezvoltare economico-socială (144 
obiective in coordonare și 523 obiec
tive în colaborare), precum 
zolvarea a peste 3 000 de 
din 
ce.
lor 
rie 
nomice si ale altor organe centrale 
și locale. Așa se face că valoarea 
întregii activități de integrare des
fășurată in perioada amintită de 
unitățile învățămintului superior re
prezintă o creștere fată de etapa 
precedentă și o depășire a planului 
valoric pe anul 1987 cu 10.97 la sută. 
Venitul net obținut din valoarea ac
tivității de integrare acoperă 24,35 
la sută din cheltuielile instituțiilor 
de invățămint superior pe anul 1987.

și la re- 
obiective 
economi- 
institute-

planurile ministerelor 
centralelor industriale, 
de cercetare științifică si ingine- 
tehnologică. întreprinderilor eco-

artistic, educativ și interpretativ. 
Notăm că pină acum au avut loc 300 
spectacole la care au participat 
21 000 spectatori. Anual, în localitate 
se desfășoară o decadă culturală cu 
activitate politico-educativă și artis
tică, sub genericul „Toamna, Ia cu
les de vie", aflată la a X-a ediție, ce 
a intrunit. de fiecare dată, persona
lități marcante pe tărîmui științei și 
culturii. Acum, la ediția a Xl-a, ac
tivitățile se desfășoară sub generi
cul „Topoloveni — două decenii pe

TOPOLOVENI

coloanele urbanizării". Programul 
său a inclus dezbateri, simpozioane, 
mese rotunde pe tema urbanizării, 
dezvoltării industriei, învățămîntu- 
lui și culturii, pregătirii profesiona
le, folosirii instructiv-educative a 
timpului liber. Principalele activi
tăți însă au loc la centrul de cul
tura și creație „Cîntarea României". 
Aici gravitează de fapt întreaga via
tă spirituală a orașului. „Azi scena 
vă aparține !“, „Tribuna științei îna
intate" sint acțiuni ce antrenează un 
număr însemnat de muncitori, tehni
cieni și ingineri. Programele curente 
ale instituției oferă, de asemenea, ce
tățenilor colocvii juridice pentru cu
noașterea și respectarea legilor, reci
taluri de poezie și muzică tînără, ex
puneri pe teme economice si multe 
altele. Duminică dimineața, de obi
cei, are loc prezentarea de re
cenzii de cărți, iar în cadrul ce
naclului „Ion Pillat" 
tate lucrări literare 
unor autori locali.

sint prezen- 
deosebite ale
Au susținut

invătămîntului superior, ci mai cu 
seamă la nivelul fiecărei unități uni
versitare, intrucît îndeosebi pe acest 
temei pot fi delimitate optim, in 
contextul specific fiecărui institut 
și facultăți, .sursele și resursele in
tegrării. Cum bine se știe, activita
tea de integrare se definește ca un 
principiu esențial în pregătirea de 
calitate a studenților ; amploarea, 
diversitatea si mai cu seamă moder
nitatea ei intră în ecuația formării 
viitorilor specialiști pe măsura exi
gențelor actuale și de perspectivă ale 
societății românești. Și tocmai de 
aceea ponderea și ținuta 
acestei activități nu-și 
„excese de variabilitate" 
cultate la alta — și nici 
un an la altul

calitativă a 
pot îngădui 
de la o fa- 
chiar de la 

fără ca aceasta să

astfel de lucrări muncitoarea Lungu 
Mirela, juristul Mircea Bacria, mun
citorul Constantin Arsene. Bibliote
ca, cinematograful contribuie și ele 
din plin la Îmbogățirea vieții spiri
tuale a urbei. Daniela Trică, biblio
tecara, spune: „La dispoziția publi
cului se află 18 200 de volume și ne 
trec pragul mii de cetățeni anual. 
Aici iși formează și fundamentează 
ei concepțiile despre muncă și via
ță, adună idei care se regăsesc in 
tot ceea ce gîndesc, plănuiesc și în
făptuiesc. Casa pionierilor și șoimi
lor patriei organizează pe zile ac
țiuni cultural-artistice pentru copiț 
și tineret, iar cinematograful — fil
me documentare și artistice pentru 
oameni de toate vîrstele.

La centrele de cultură și creația 
„Cîntarea României",: la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei iși des
fășoară activitatea și alte cercuri 
care cuprind un mare număr, îndeo
sebi de tineri de diferite profesii, ce 
se dedică stăpînirii artei plastice, 
fotografice, însușirii de alte deprin
deri folositoare, Liceul, școlile ge
nerale contribuie din plin la dobin- 
direa cunoștințelor necesare cuprin
se în programele de învățămînt. In
teresante activități culturale sint or
ganizate prin librării și brigăzile ști
ințifice locale și județene. Cele in
serate fac parte din programul uni
tar al Consiliului orășenesc de edu
cație politică și cultură socialistă 
inițiat și condus cu competența ne
cesară de comitetul orășenesc de 
partid, care se străduiește să creeze 

■ astfel continuu o viață cultural-ar- 
tistică multilaterală de care să be
neficieze toți oamenii muncii din 
Topoloveni.

Gheorțjhe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii*

CONLUCRAREA iNVĂȚĂMlNTULUI SUPERIOR CU CERCETAREA ȘI PRODUCȚIA

alocuri și un grad insuficient de 
fundamentare și. mai cu seamă, de 
corelare a aprecierilor pe temeiul 
cărora măsurile judicioase despre 
care vorbeam să poată conduce 
nu numai la 
junsurilor semnalate, 
preintimpinarea lor. _ ....
pildă, pe baza faptului că cercetările 
științifice universitare, efectuate a- 
deseori. în climatul integrării, la 
solicitarea unităților economice, nu 
întotdeauna iși găsesc aplicarea opti
mă in procesul de producție, firesc 
ar fi fost ca raportul să opereze o 
analiză mai adincă, să delimiteze 
cauzele, precum și căile concrete de 
prein timpi nare pe viitor a unei ase
menea stări de lucruri. Pentru că 
nu întotdeauna aceasta provine, cum 

bine se știe, nu
mai din faptul că 
„nu se urmăreș
te organizat și 
planificat, pe ca
tedre și institute, 
punerea în apli
care a rezultate
lor cercetării ști
ințifice la bene
ficiari". E ade
vărat câ și intra 
cercetările știin
țifice universita
re există, ex
plicabil, grade 
nuanțate de în
semnătate eebno- 
mică și de prio

ritate socială, dar invențiile și inova
țiile, bunăoară, cumulează in acest 
sens atribute valorice dintre cele mai 
înalte. Raportul însuși amintește, pe 
de o parte, că în 1987 au fost înre
gistrate la O.S.I.M., din partea ca
drelor didactice universitare, un 
număr de 711 cereri de brevet, față 
de 566 cereri de brevet înregistrate 
în 1986. dar pe de altă parte speci
fică, intre deficiențe, „o serie de 
greutăți din partea ministerelor eco
nomice, care au început să refuze 
desemnarea unei unități din subor- 
din.ea lor ca titular pentru invenții 
provenite de la unitățile noastre de 
învățămînt". Remediul? Remediul nu 
se specifică limpede, eventual pe baza 
citorva exemple concrete, care să 
constituie puncte de orientare în 
activitatea de viitor a unităților uni
versitare. Nu facem prin aceasta 
obiecții raportului menționat. Vrem 
doar să precizăm că existenta unor 
asemenea exemplificări ar fi venit 
in sprijinul unor ulterioare investi
gări concrete, la fața locului, care 
eventual să ajute la o cit mai e- 
xactă delimitare a căilor și mijloa
celor de conlucrare optimă și în a- 
ceastă privință între învățămintul 
superior și unitățile economice. E- 
sențlală râmîne. totuși, necesitatea ca 
rigoarea și finalitatea practică să 
prezideze orice efort de analiză a 
activității universitare.

să poată
eliminarea nea- 

ci și la 
Așa, de

Climatul propice perfecționării
universitare

Este limpede, deci, că Invățămîn- 
tul superior românesc deține o pon
dere de seamă în potențialul națio
nal de creație științifică și tocmai 
această dimensiune anticipativă. de 
nivel mondial, determină în mare 
măsură, cînd este optim stimulată și 
valorificată, pregătirea de înaltă ca
litate a studenților. Dar cursul as
cendent al evoluției de ansamblu în 
conlucrarea învățămintului superior 
cu cercetarea și producția încă nu se 
regăsește in proporții corespunză
toare in activitatea tuturor unităților 
universitare, astfel incit, pe lingă in
stitute care au încheiat anul finan
ciar 1987 eu cele mai bune rezultate 
(Institutul de construcții. Politehnica 
din Iași, Politehnica bucureșteană 
ș.a.), există și unități universitare, 
tot cu profil tehnic, al căror plan a 
rămas nerealizat la data de 31 de- 

între universități, pe pri- 
Universitatea din

cembrie. 
mul loc se află 
Timișoara cu o depășire a planului 
de 14,7 la sută. Și unele institute 
agronomice au depășiri de plan, pe 
primul loc situindu-se Institutul 
agronomic din Iași, dar, din păcate, 
atit în sectorul universitar, cit si in 
cel agronomic se întîlnesc și excep
ții de la regula generală pozitivă. 
Un argument mai mult că posibilită
țile de conlucrare ale învățămintului 
superior cu unitățile de cercetare și 
de producție n-au fost nici pe de
parte epuizate și că tocmai de aceea 
eficiența eforturilor de integrare se 
cere judecată nu doar pe ansamblul

nu se răsfringă negativ asupra gra
dului de competență tehnică al viito
rilor specialiști.

Este, credem, și motivul pentru 
care, in capitolul următor, raportul 
amintit operează o analiză concretă, 
sistematică asupra principalelor de
ficiențe manifestate în activitatea de 
integrare. Pentru a ilustra caracte
rul cuprinzător al acestei analize, 
este suficient să amintim că încă de 
la primul punct se spune : „Se men
ține încă la cote reduse cercetarea 
fundamentală, fapt ce conduce la 
dispersarea forțelor de cercetare pe 
obiective mărunte și numeroase. în
dreptate mai mult spre satisfacerea 
cerințelor imediate ale unor benefi
ciari. Lipsa fondului de cercetări 
fundamentale, interdisciplinare. pe 
durate mari nu conferă stabilitate 
preocupărilor din catedre și venituri 
corespunzătoare mari. Se permanen
tizează cadrul unei perfecționări ști
ințifice limitate. înguste, atît pentru 
personalul didactic, cit și pentru 
studenți, și nu se poate crea plat
forma pregătirii largi, de profil sau 
domeniu a viitorilor specialiști". Să 
reținem că asemenea aprecieri pă
trunzătoare sint completate de mă
suri judicioase cu răsfringeri la ni
velul fiecărui colectiv de catedră, 
decanat, rectorat, consiliu și senat 
universitar, astfel Incit deficiențele 
semnalate să poată fi curind elimi
nate.

Ajunși la acest punct, riu putem, 
totuși. să nu remarcăm pe Mihai IORDANESCU
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TOVARĂȘUL
a primit pe

cu prilejul
(Urmare din pag. I)

înminihd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Ildephonse Nkeramihigo 
a arătat că îi revine plăcuta misiune 
de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Burundi, Pierre 
Buyoya, sentimentele sale de profun
dă stimă, împreună cu urări de să
nătate șl fericire, precum și un cald 
salut Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Guvernului 
Republicii Socialiste România și po
porului român. In același timp, a fost 
subliniată înalta apreciere a șefului 
statului burundez fată de marile rea
lizări obținute de poporul român in 
toate domeniile de activitate, față de 
politica externă a României socialis

NICOLAE CEAUSESCU
ambasadorul Republicii Burundi,

prezentării scrisorilor de acreditare
te, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

In cuvintarea prezentată de amba
sador se exprimă satisfacția in le
gătură cu raporturile de prietenie și 
coooerare statornicite între Burundi 
și România, precum și dorința de a 
se acționa pentru întărirea lor în 
continuare.

Primind scrisorile de acreditare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru mesajul de salut și 
a transmis președintelui Republicii 
Burundi, Pierre Buyoya, urări de 
succes, de sănătate și fericire, de 
pace, prosperitate și progres po
porului burundez prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
subliniate raporturile de prietenie și 
colaborare româno-burundeze, care

se dezvoltă continuu. în spiritul 
acordurilor și înțelegerilor convenite 
la cel mai înalt nivel. Se relevă, de 
asemenea, că există reale posibilități 
pentru extinderea raporturilor bila
terale, îndeosebi prin intensificarea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale, a cooperării în producție, în 
avantajul reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
noului ambasador succes in îndepli
nirea misiunii încredințate și l-a 
asigurat de întregul sprijin al Consi
liului de Stat, al guvernului și al său 
personal.

La solemnitate și convorbirea care 
au avut loc cu acest prilej au partici
pat loan Totu. ministrul afacerilor 
externe, și Dumitru Apostoiu, secre
tar prezidențial și al Consiliului de 
Stat.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 70-a ani

versări a creării statului independent 
oehoslovac,' ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București. Jan Papp, a 
oferit, joi. o recepție.

Au participat tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale. miniștri, adjuncți de șefi de 
sectie la C.C. al P.C.R.. reprezen
tant) ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, gene
rali și ofițeri, oameni de știință, cul
tură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Cu aceeași ocazie, la Consulatul 
R.S. Cehoslovace din Constanța a. 
avut loc o conferință de presă și 
a fost prezentată o gală de filme do
cumentare.

Au participat reprezentant! ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
conducători de instituții și întreprin
deri.

70 DE ANI DE LA CREAREA STATULUI INDEPENDENT CEHOSLOVAC
Tovarășului MILOS JAKES

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LADISLAV ADAMEC
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Vizita oficială a primului-ministru al Guvernului 
Republicii Populare Mozambic, Mario da Grapa Machungo

Joi au început la București con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Constantin Dăscălescu. prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mario da Gra
ța Machungo, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Populare Mozam- 
bic.

In cadrul convorbirilor a fost sub
liniat rolul important al intilnirilor 
la cel mai înalt nivel de la București 
și Maputo pentru extinderea și apro
fundarea pe multiple planuri a re
lațiilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre țările, partidele și 
popoarele noastre.

Pornind de la convingerea că exis
tă. în continuare, multiple posibili
tăți pentru intensificarea relațiilor 
româno-mozambicane. cei doi prim- 
miniștri au examinat pe larg noi căi 
și modalități de natură să ducă la 
dezvoltarea și mai puternică a cola
borării economice, prin promovarea 
unor metode moderne de cooperare, 
la extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale. In acest 
sens au fost convenite acțiuni 
concrete în domeniile agriculturii, 
industriei, exploatării resurselor mi
nerale, lemnului, al construcțiilor, 
pregătirii cadrelor și altele.

In timpul convorbirilor au fost pre
zentate, de asemenea, preocupările 
celor două țări și popoare pentru 
realizarea planurilor șl programelor 
lor de dezvoltare economico-socială.

In același timp, a avut loc un 
schimb de păreri în probleme actuale 
ale vieții politioe mondiale.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de caldă prietenie, parti
cipă Gheorghe David, ministrul agri
culturii, președintele părții române 
în Comisia mixtă de colaborare eco
nomică, alte persoane oficiale.

Din partea mozambicană iau par
te Alexandre Zandamela, ministrul 
agriculturii, președintele părții tării 
sale în Comisia mixtă de colaborare 
economică, alte persoane oficiale.

Participă, de asemenea, ambasado
rul României la Maputo si ambasa
dorul Mozambicului la București.

★
In cursul zilei de joi, primul-mi- 

nistru al Guvernului Republicii 
Populare Mozambic, Mario da Grața 
Machungo, împreună cu persoanele 
oficiale cane il însoțesc au vizitat 
obiective social-edilitare din Capita
lă. în cartierul Cringași. oaspeților 
le-au fost prezentate amenajările 
complexe ale riului și Jacului de a- 
cumulare Dîmbovița, dotările de 
agrement din această zonă. S-a fă
cut, de asemenea, o călătorie cu 
metroul, primul-ministru mozambi- 
can apreciind dotările tehnice și 
funcționalitatea acestui modern mij
loc de transport în comun. S-au vi
zitat apoi bulevardul „Victoria So
cialismului", alte obiective social- 
edilitare ridicate in ultimii ani în ca
drul amplului program de înnoire 
urbanistică a Bucureștiului,

în aceeași zi, primul-ministru al 
Guvernului Republicii Populare Mo
zambic a fost oaspetele Institutului 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru mașini și utilaje 
agricole Băneasa. In cadrul unei cu
prinzătoare expoziții au fost pre
zentate o gamă variată de tractoare 
și alte mașini agricole, caracteristi
cile lor tehnioe. performantele a- 
cestora.

★
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. a oferit, joi, 
un dineu oficial în onoarea tovară
șului Mario da Grața Machungo, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Populare Mozambic.

Au luat parte membri ai guvernu
lui. alte persoane oficiale române, 
precum și persoanele oficiale care 
il însoțesc pe premierul mozambi- 
can.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, cei 
doi șefi de guverne au rostit toasturi.

(Agerpres)

Industria județului 
Buzău a îndeplinit 

planul la 
producția-marfă 

industrială pe zece luni 
într-o telegramă adresată tova

rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Comi
tetul județean Buzău al P.C.R. se 
raportează că oamenii muncii din 
unitățile industriale ale acestui ju
deț au îndeplinit la 27 octombrie 
prevederile de plan la producția- 
marfâ industrială pe zece luni, ceea 
ce le va permite ca pină la sfîrși- 
tul acestei perioade să obțină o 
producție suplimentară în valoare 
de 200 milioane lei. Această depăși
re va fi concretizată, îndeosebi, in 
produse destinate exportului, între 
care sirmă din oțel trasă la rece, 
cabluri din oțel, utilaje tehnolo
gice, aparatură electronică, gea
muri trase și laminate, cherestea 
de stejar și rășinoase. confecții tex
tile, uleiuri minerale. Planul de 
producție, se menționează în tele
gramă, a fost realizat în condițiile 
depășirii sarcinilor de creștere a 
productivității muncii. înnoirii și 
modernizării produselor, ridicării 
parametrilor tehnici și calitativi ai 
acestora, reducerii consumurilor de 
metal, combustibil și energie.

în încheierea telegramei este ex
primat angajmentul comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
unitățile industriale ale județului, 
de a-și intensifica eforturile pentru 
realizarea sarcinilor de plan pe 
trimestrul patru și pe întregul an 
1988, acordînd o atenție deosebită 
pregătirii in cele mai bune condi
ții a activității din anul viitor.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Karel Dostal, 
consul general al R. S. Cehoslovace 
la Constanța. In încheiere a fost 
oferit un cocteil.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale. tovarășul Nicolae Giosan. a 
avut ioi dimineața o întrevedere cu 
delegația Comisiei pentru afaceri 
externe a Camerei Comunelor a 
Parlamentului Marii Britanii, con
dusă de Michael Jopling. deputat 
conservator, aflat in vizită în țara 
noastră.

Cu acest prileî s-a relevat contri
buția pe care o pot avea parlamen
tele si parlamentarii din cele două 
țări la extinderea si diversificarea 
relațiilor de colaborare bilaterală în 
domenii de interes comun.

A luat parte Hugh J. Arbuthnott, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

Tot joi, delegația britanică a avut 
Întrevederi cu loan Totu. ministrul 
afacerilor externe, Vasile Milea. 
ministrul apărării naționale, și loan 
Ungur, ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internațio
nale.

In aceeași zi. Biroul Marii Adunări 
Naționale a oferit un dineu în onoa
rea oaspeților.

★
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de marcarea în tara noastră a „Zilei 
Națiunilor Unite", joi a avut loc în 
Sala de concerte a Radioteleviziunii 
Române un concert simfonic.

Au asistat reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
România, membri ai corpului diplo
matic.

Programul a cuprins lucrări din 
creația muzicală românească si uni
versală.

(Agerpres)

Stimat! tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a creării statului 

independent cehoslovac, vă adresăm, in numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia. al poporului român și al nostru personal, dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste Cehoslova
ce și poporului cehoslovac prieten un cald salut tovără
șesc și cele mai sincere felicitări.

Crearea, la 28 octombrie 1918, a statului independent al 
cehilor și slovacilor a încununat lupta lor de secole pen
tru eliberare, afirmarea fiir.ței naționale, pentru o dez
voltare liberă, de sine stătătoare.

In anii construcției socialiste, poporul cehoslovac, sub 
conducerea partidului său comunist, a obținut rezultate

PRAGA
remarcabile In dezvoltarea economică șl socială a tării, 
in ridicarea nivelului de trai material și spiritual, rea
lizări pe care poporul român le urmărește cu interes și 
simpatie.

Ne exprimăm ferma convingere că prietenia tradițio
nală și colaborarea pe multiple planuri dintre partidele 
Si țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în 
spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, în interesul 
popoarelor român și cehoslovac, al cauzei generale a so
cialismului, păcii și securității în lume.

La aniversarea acestui îr.semnat eveniment, vă adresăm 
dumneavoastră, stimați tovarăși, întregului popor ceho
slovac urări de noi și tot mai mari succese în realizarea 
hotărîrilor Congresului al XVII-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, in edificarea societății socialist» 
dezvoltate in patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste RomâniaUn eveniment de însemnătate istorică în viața popoarelor Cehoslovaciei prietene

Zilele Eminescu” la Tîrgoviște»»
La Tîrgoviște au avut loc. în 

organizarea comitetului municipal 
de cultură și educație socialistă, 
Societății de științe filologice din 
România și bibliotecii județene, 
„Zilele Eminescu", manifestare 
complexă, bogată și de aleasă ți
nută. inspirată de versurile elo
gioase pe care Luoeafârul poeziei 
românești le-a dedicat, in „Epigo
nii". unor poeți „ce-au scris o 
limbă ca un fagure de miere" la 
Tîrgoviște. Timp de trei zile, in 
instituții de. cultură și învătămînt, 
în întreprinderi din municipiu au

avut loc simpozioane, medalioane 
literar-muzicale.. au fost deschise 
expoziții de carte și pictură, au 
fost prezentate filme dedicate ma
relui poet. Alături de personalități 
ale vieții noastre literare, exegeți 
ai operei eminesciene, care au con
ferențiat în legătură cu unele as
pecte ale operei poetului, la reu
șita acestor interesante acțiuni, de 
care au beneficiat un mare nu
măr de iubitori de literatură, au 
contribuit membri ai cenaclurilor 
literare și formații artistice din 
localitate. (Gheorghe Manea).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
După meciul Dundee United-Dinamo București 0-1

Dăruire și responsabilitate
în fața unui adversar cu palmares 

european, redutabil pe planul cunoș
tințelor despre fotbal, ambițios sufle
tește si adesea foarte dur. echipa Di
namo București a jucat la Dundee o 
partidă de zile mari, care îi confir
mă forma excelentă si ascensiunea 
internațională. Subliniez trăsătura 
aceasta morală care a avut un rol 
determinant in infrinqerea echipei 
scoțiene, pentru că fără ea jucătorii 
români n-ar fi reușit poate să-si im
pună nici superioritatea tehnică si 
tactică, in care desigur sint meșteri. 
Voi relata numai trei exemple despre 
abnegația de care trebuie să dea do
vadă fotbaliștii noștri pe teren străin 
dacă doresc sd obțină victorii „in 
deplasare". Mai intii. Mateuț a fost 
lovit puternic la piciorul drept. însă 
cu glezna foarte puternic umflată a 
continuat să acționeze ca un argint 
viu pe tot cimpul de joc. ba a și în
scris un asemenea gol incit a lăsat 
tribunele înlemnite. A venit apoi 
rindul foarte tinărului fon Ovidiu 
Sabău să primească o lovitură vio
lentă de cot in plină față. S-a ales 
cu o arcadă spartă, dar după ce me
dicul Gaiu a oprit hemoragia. Sabău 
s-a aruncat in joc cu aceeași dezin
voltură și plin de bărbăție, reușind 
splendide combinații împreună cu 
coechipierii. Amatorii de fotbal cred 
probabil despre Cămătaru că este un 
soi de stincă fără fisuri. Ei bine, 
ambii fundași centrali adverși l-au 
tratat pină intr-atit de fără menaja
mente incit a rămas jos, pe iarbă, 
lucru neobișnuit pentru un jucător 
care in viața lui n-a simulat efectele 
loviturilor ! Si a rămas întins pe 
gazon pină cind Ionuț Lupescu a tri
mis mingea afară pentru a permite 
intrarea medicului. Totuși, centrul 
înaintaș al echipei naționale s-a scu
lat înainte de primul ajutor. Ce s-a 
intimplat. ne-a explicat abia după 
meci — brațul ii ieșise „din umăr", 
dar el a avut tăria să... și-l pună la 
loc singur, acolo jos, pe iarbă. Nu 
am oferit aceste exemple pentru a 
evidenția un jucător sau altul, ci am 
ales numai intimplări aproape de li
mită, ca mărturie pentru dăruirea de 
sine a sportivului de performanță, tn

privința evidențierilor, preferăm să 
subscriem la soluția antrenorului 
Mircea Lucescu. care ne-a declarat : 
„Din această formație care a obținut 
o primă victorie pe teren scoțian, 
s-au remarcat toți jucătorii. Le mul
țumesc tuturor pentru abnegație, de
cizie și calitatea jocului prestat. Au 
fost o adevărată echipă...".

l-am văzut pe principalii jucători 
de la Dinamo București in trei parti
de succesive desfășurate „in deplasa
re" la Lahti, Sofia și Dundee. Con
statăm o schimbare în bine, ca atitu
dine in joc și ca mentalitate gene
rală. Ei abordează meciurile cu gin- 
dul Ia victorie și pe teren străin, se 
simt responsabili față de rezultate, 
doresc îndeplinirea obiectivelor atît 
ale echipei naționale, cit și ale echi
pei de club. Numai astfel se trans
pun pe teren calitățile tehnice și tac
tice ale fiecărui jucător si ale for
mației in ansamblul ei. Voi da un 
exemplu al spiritului de responsabi
litate față de echipa reprezentativă : 
cei sase jucători dinamoviști din lotul 
național și antrenorul Mircea Luces
cu au cerut conducerii delegației să 
se înapoieze in țară indată după în
cheierea meciului de la Dundee, spre 
a lua parte la pregătirea partidei 
România — Grecia (2 noiembrie). Ce
rerea fiind îndeplinită întocmai, au 
mers aproape două ore noaptea cu 
autocarul pină la aeroportul din 
Edinburgh și alte aproape cinci ore 
in avion. Dar Rednic, Andone. Sabău, 
Mateuț, Vaișcovici și Cămătaru erau 
ieri, la ora 7 dimineața, in București, 
gata pentru pregătirile lotului repre
zentativ...

Ar fi o mare eroare să se creadă 
cumva că meciul retur din 9 noiem
brie, cu Dundee United, va fi o sim
plă formalitate. Adversarul rămine 
foarte dificil și in cel de-al doilea 
meci, iar jucătorii bucureșteni știu 
ce-i așteaptă și ce trebuie să facă 
pentru a dobindi calificarea. Le do
rim aceeași voință de a reuși, a- 
ceeași atitudine responsabilă față de 
îndeplinirea obiectivelor de perfor
manță ale fotbalului nostru.

Valeriu MIRONESCU

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 28 octombrie 
(ora 20) — 31 octombrie (ora 20). In 
țară : După un proces de încălzire ce 
se va resimți în primele două zile, 
vremea se va răci ușor, începînd din 
nordul țării. Cerul va £1 variabil, mai 
mult senin în prima zi în regiunile 
sudice, tnnorărl mal accentuate se vor 
produce la mijlocul intervalului in ju-

mătatea de nord a țării, apoi șl In 
restul teritoriului și, pe alocuri, vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie. 
In nord-estul țării precipitațiile vor fi 
șl sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări în ultima zi în estul 
țării din sector nordic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 4 
și plus 6 grade, mai coborite în de
presiuni în prima șl ultima noapte, iar 
maximele în general între 6 șl 16 gra
de. Local se va produce brumă și în
gheț la sol, mal ales In ultima noap
te. In nord-vestul și centrul țării di
mineața se va produce ceață.

Poiana
așa cum apare în

Scriam cu cîtiva ani în urmă 
despre o interesantă preocupare : a 
conducerii Oficiului național de tu
rism „Carpați" Brașov. Despre ce 
era vorba ? Intr-un moment în care 
posesorii de bază materială de 
pretutindeni sint preocupați să 
devină tot mai câutati. să posede 
„magnetul" atragerii de cit mai 
multi turiști, conduoerea oficiului 
din Brașov și-a propus să intre in 
această „competiție" cît mai bine 
pregătită. Ca urmare, încă de la 
începutul cincinalului trecut a 
inițiat un studiu comparativ intre 
condițiile naturale și de agrement 
oferite de Poiana Brașov si renu
mitele stațiuni internaționale, cu 
același profil, din Europa. Iar re
zultatele acestui studiu sint pe 
punctul de a fi in întregime finali
zate. Dacă la data respectivă, cu 
7 ani in urmă, între „Perla Postă
varului" și alte stațiuni renumite 
europene era un anumit decalai, 
mai ales în ce privește agremen
tul. astăzi, in urma aplicării mă
surilor rezultate din studiul amin
tit. standardul de competitivitate 
este cel puțin egal.

— Ce argumente aveți cind fa
ceți o asemenea afirmație ? — îl 
întrebăm pe tovarășul Dumitru 
Burtea, directorul O.N.T. „Carpați" 
Brașov.

— Elementele comparative ale 
studiului de care am amintit. Dacă 
in urmă cu 7 ani Poiana Brașov 
înregistra unele rămineri în urmă 
la anumite dotări, cum ar fi săli 
polivalente, săli de spectacole, in
stalații de sonorizare, piscine si 
saune, terenuri de sport, pîrtii 
naturale si artificiale de schi, alte 
atracții specifice zonei, astăzi toate 
aceste dotări și multe altele 
există, la nivelul stațiunilor inter
naționale. Turiștii beneficiază de 
ele și le apreciază. Că lucrurile 
stau așa ne-o demonstrează si re
zultatele unui sondai pe care l-am 
efectuat în acest an în rî.ndurile 
unor turiști străini si unor repre
zentanți de firme. „Dacă ati face 
un jurnal al vacanțelor dv., cum 
ați defini in el — i-am întrebat 
— Poiana Brașov 7“ Oprindu-mă 
numai la 10 din calificativele date 
stațiunii noastre, și tot se poate 
contura imaginea de ansamblu cu 
care Poiana Brașov a pătruns în 
„jurnalul de inimă" al turiștilor.

— Ar fi interesant. Cum ar arăta 
acest „decalog" al impresiilor ?

— Notati-le. Cu precizarea că si 
scurtele comentarii aparțin tot 
turiștilor : Poiana soarelui (..Soa
rele parcă stă mereu deasunra 
acestui colt din Carnații Româ
niei") : Po’ana zăpezii ( .Pliantele 
turistice afirmă că aici e zărydă 
din noiembrie pină în aprilie. Ul
timii trei ani. de cind vin aici, 
mi-au confirmat această realitate"): 
Poiana pe care copiii nu o vor

Brasov
«I

imaginea turiștilor
uita niciodată („în nici o stațiune, 
ca aici, copiii nu au posibilitatea 
să învețe să schieze, pe pîrtii spe
cial amenajate pentru ei. să se dea 
pe derdelus cu săniuța sau să facă 
plimbări cu sănii mari trase de 
cai. ca in povești") ; Poiana bucu
riilor pentru toate vîrstele („De 
la copilul mic pină la octogenar. 
Poiana Brașov oferă bucurii pen
tru toate vîrstele : cum pot uita 
eu. om in vîrstă. serile folclorice 
de la Miorița, Cerbul Carpatin. 
Capra Neagră ?“) ; Poiana vacan
telor liniștite („Este o mare satis
facție să constati că într-o stațiu
ne atit de renumită există, totuși, 
o adevărată oază de liniște") : 
Poiana ospitalității românești 
(„Aici, în zilele de vacantă, 
faci cunoștință cu întreaga ospita
litate a poporului român : de la 
întimpinarea turistului la intrarea 
în hotel pină la neuitatele seri 
românești din restaurante) : Po
iana cunoașterii României („N-am 
întilnit nicăieri ca aici preocupa
rea gazdelor de a-ti face cunoștin
ță cu România. Prin programul de 
excursii, prin expozițiile fotografi
ce din hoteluri, prin filmele tu
ristice, prin contactele cu cetă
țenii români veniti si ei aici in 
vacantă") ; Poiana cu cei mai fru
moși ciobani („Cred că n-am să 
uit niciodată seara de la stîna tu
ristică cind am văzut poate cei 
mai frumoși ciobani) ; Poiana 
cunoașterii tradițiilor românești 
(„Dacă ai șansa să-ți petreci 
o vacanță de revelion aici, 
atunci poți spune că ai făcut 
cunoștință cu tradiții fără egal in 
lume") ; Poiana Perinitei („învă
țăm în timpul vacantelor din Po
iana Brașov un joc atît de frumos 
și atit de optimist și ospitalier pe 
care nu-1 poți uita niciodată").

— Un adevărat decalog despre 
ospitalitate.

— în spatele fiecăreia din apre
cierile turiștilor noștri se află 
munca celor cîteva sute de oameni 
din unitatea noastră, care au făcut 
și fac din turism o profesie a lor 
și o profesie a dragostei fată de 
țară. A fi astăzi competitiv pe pia
ța turistică externă nu e suficient 
numai să ai bază materială, să ai 
frumuseți. Trebuie să dublezi aces
te condiții cu știința de a fi gazdă, 
cu calitatea serviciilor. Noi, cei 
de la O.N.T. „Carpați" Brașov, 
pentru modul în care ne îndep’inim 
'ndatoriri’e, fost distinși ci
în-dtul titlu de „Erou al Munci’ 
Socialiste". Sîntem ferm hotăriți să 
fim și pe viitor la înălțimea misiu- 
n’i ne care o are turismul, a cinstei 
de care se bucură astăzi munca 
noastră. Rezu'tatele pe ace^t an. 
oină la această dată, ne situează 
tot in rindul unităților fruntașe.

Constantin PRIESCU

Popoarele Cehoslovaciei socialiste 
sărbătoresc, astăzi, împlinirea a șap
te decenii de la întemeierea statului 
național cehoslovac. Evenimentul 
memorabil de la 28 octombrie 1918, 
prin care era proclamată Republica 
Cehoslovacă a încununat lupta înde
lungată a celor două popoare secole 
de-a rindul oprimate de imperiul 
habsburgic, pentru cucerirea suvera
nității și independenței naționale, 
pentru o dezvoltare de sine stătă
toare.

Așa cum este știut, la sfîrșitul pri
mului război mondial, imperiul aus- 
tro-ungar s-a prăbușit, deschi- 
zîndu-se astfel perspectiva auto
determinării popoarelor asuprite, 
a formării de state indepen
dente și desăvîrșiril unității lor 
naționale, tn acest cadru inscriin- 
du-se și constituirea statului ceho
slovac. Pornind de la semnificația de 
însemnătate istorică a acestui eve
niment, Prezidiul Adunării Federale 
a R.S. Cehoslovace a adoptat, re
cent, o măsură, legislativă prin care 
ziua de 28 Octombrie este declara
tă sărbătoare națională, alături de 
9 Mai. ziua eliberării țării în 1945 
de sub ocupația fascistă.

Constituirea Republicii Cehoslova
ce a creat cadrul afirmării ființei 
naționale a cehilor și slovacilor, a 
propășirii lor economice șl sociale. 
Dar in condițiile statului burghez, in 
care clasele dominante și-au conso
lidat puterea politică și economică, 
masele populare nu au putut să-și 
înfăptuiască aspirațiile de înnoire și 
dreptate socială, să realizeze trans
formări revoluționare, să dobîndeas- 
că o reală libertate. Misiunea de a 
conduce lupta clasei muncitoare, a 
maselor pentru înlăturarea exploa
tării, a oricărei asupriri, pentru apă
rarea intereselor fundamentale ale 
poporului a revenit Partidului Co
munist din Cehoslovacia, care, creat 
în 1921, s-a afirmat ca forța politică 
cea mai înaintată a societății ceho
slovace.

Așa cum se știe, ca urmare a lup
tei pentru reîmpărțirea sferelor de 
influență dintre puterile imperialis
te, prin monstruoasa cîrdăsie de la 
Miinchen, din 1938, Cehoslovacia a 
fost sacrificată, devenind victima o- 
cupației hitleriste și dispărînd ca 
stat independent.

Redobindirea independentei de stat 
și crearea premiselor pentru mate
rializarea celor mai înaintate aspira
ții naționale și sociale ale popoarelor 
ceh și slovac au fost posibile numai 
o dată cu victoria asupra fascismului, 
eveniment care a deschis și în Ceho
slovacia perspectiva unor profunde 
transformări democratice. revolu
ționare. In februarie 1948. puterea 
politică a fost preluată de masele 
muncitoare, trecindu-se ulterior la 
naționalizarea principalelor mijloace 
de producție, la opera de construire 
a socialismului.

In dezvoltarea statului cehoslovac 
un eveniment deosebit de important 
l-a constituit adoptarea, în 1968, a 
Legii Constitutionale pentru crearea 
Federației Cehoslovace, care consa
cră principiul federalizării a două 
popoare frățești — cehii și slovacii. 
Prin acest act s-a dat expresie con
vingerii — așa cum se arată în le
gea respectivă — că unirea in cadrul 
statului federal „reprezintă cea mai 
bună garanție pentru ambele popoare 
de a-șl asigura propria înflorire, de

a-și proteja caracterul national șl 
suveranitatea lor".

In anii construcției socialiste, po
poarele Cehoslovaciei au obținut rea
lizări remarcabile în dezvoltarea for
țelor de producție, a științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai. 
Eforturile oamenilor muncii de la 
orașe șl sate, sub conducerea P.C. 
din Cehoslovacia, sînt îndreptate in 
actuala etapă spre înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului al XVII-lea și 
ale plenarelor ulterioare ale C.C. al 
partidului vizind accelerarea dezvol
tării economice și sociale pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei si 
tehnicii, sporirea eficientei în toate 
domeniile, aprofundarea democrației 
socialiste în vederea afirmării cît 
mai depline a valențelor și superio
rității noii orînduiri.

Poporul român participă la sărbă
toarea de astăzi a popoarelor ceh și 
slovac cu sentimente de caldă prie
tenie și solidaritate, sentimente pe 
care le-a nutrit dintotdeauna față de 
lupta acestora pentru realizarea nă
zuințelor lor naționale și sociale. Is
toria consemnează că la evenimente
le revoluționare care au dus în 1918 
la făurirea statului cehoslovac au 
participat și unități de ostași ro
mâni din Transilvania, care, sfidînd 
ordinele autorităților habsburgice de 
a participa la reprimarea mișcării de 
eliberare a cehilor si slovacilor, s-au 
alăturat luptei duse de aceștia pen
tru dobindirea independentei de stat. 
Crearea statului cehoslovac a fost sa
lutată cu bucurie de forțele demo
cratice din țara noastră. In anii ce 
au urmat. România și Cehoslovacia 
au colaborat strins, pronunțindu-se 
cu hotărîre împotriya politicii revi
zioniste. cu convingerea că aceasta 
reprezintă o gravă primejdie pentru 
independența și integritatea lor te
ritorială, pentru pacea și securitatea 
pe continentul european. In timpul 
Dictatului de la Miinchen, Româ- 
nia_ — cu toată situația difi
cilă in care se găsea, ea însăși 
fiind amenințată de Germania nazis
tă — și-a manifestat cu putere sim
patia și solidaritatea față de Ceho
slovacia, a condamnat dezmembrarea 
acestei țări și agresiunea hjtleristă. 
Cu deosebită vigoare s-a ridicat îm
potriva ocupării Cehoslovaciei de 
către naziști Partidul Comunist Ro
mân, ale cărui luări de poziție au 
avut un puternic ecou în rindurile 
celor mai largi pături ale poporului 
nostru.

O pagină nepieritoare in cronica 
relațiilor româno-cehoslovace a fost 
Înscrisă în anii războiului antihitle
rist, cind armata română, luptind e- 
roic alături de armata sovietică, de 
detașamentele de partizani cehi și 
slovaci, a dat grele jertfe pentru 
izgonirea cotropitorilor hitleriști, 
pentru înfrîngerea fascismului, adu- 
cîndu-și astfel contribuția de singe 
la redobindirea independentei de 
stat a Cehoslovaciei, ca și la elibe
rarea altor state din această parte a 
Europei.

Relațiile tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre România și Ce
hoslovacia s-au ridicat pe o treaptă 
superioară în anii construcției socia
liste. Puternic stimulate de comunita
tea de orinduire, de telurile luminoa
se ale socialismului și comunismului, 
aceste raporturi au cunoscut o pu
ternică și multilaterală dezvoltare — 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-știintific, cultural, ca și pe plan

International. In lupta pentru securi
tate și cooperare pe continentul nos
tru, pentru progres si pace în întrea
ga lume. Beneficiind de cadrul pro
pice pe care l-a constituit și-l con
stituie Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală din 1948. și 
noul tratat din 1968, Declarațiile co
mune semnate la nivel înalt și alte 
documente bilaterale, aceste relații 
sînt trainic întemeiate pe principiile 
socialismului, ale egalității depline in 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării to
vărășești.

Rolul motrice în dezvoltarea cola
borării româno-cehoslovace il au 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, care 
au acționat și acționează statornic in 
vederea extinderii și aprofundării 
continue a relațiilor dintre cele 
două țări. Deosebit de importante 
s-au dovedit și se dovedesc. în acest 
cadru, intîlnirile și convorbirile la 
nivel inalt, devenite tradiționale, ho- 
tăririle și înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri impulsionînd de fie
care dată ansamblul conlucrării ro
mâno-cehoslovace.

Dezvoltarea continuă a acestei co
laborări se bucură de o înaltă apre-. 
ciere din partea popoarelor noastre, 
a conducerii de partid si de stat a 
Rotnâniei și. respectiv, a Ceho
slovaciei. Astfel, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Noi apreciem stadiul inalt al aces
tor relații — întemeiate trainic pe 
deplină egalitate, stimă și respect re
ciproc, pe principiile si idealurile so
cialismului, și aprecigm că trebuie 
să facem totul pentru ca ele să se 
afirme tot mai puternic ca un exem
plu de relații intre state socialiste 
prietene care își unesc eforturile și 
conlucrează activ pentru edificarea 
noii orînduiri, pentru cauza socialis
mului și păcii in lume". La rindul 
său, tovarășul MILOS JAKES a de
clarat : „Apreciem mult faptul că, 
îndeosebi in ultimii ani, relațiile din
tre Republica Socialistă Cehoslovacă 
și Republica Socialistă România s-au 
activizat in mod simțitor, lărgin- 
du-se colaborarea în domeniul poli
tic, economic, tchnico-știintific si cul
tural, precum si in alte sfere ale 
vieții sociale diii țările noastre".

In acest spirit, convorbirile Ia ni
vel înalt desfășurate anul acesta la 
București au pus din nou în eviden
ță hotărirea comună de a extinde 
în continuare relațiile româno-ceho- 
șlovace, in ansamblul lor, de a se 
depune eforturi in vederea îndepli
nirii Programului de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-știintifice dintre 
cele două țări pină în anul 2000, un 
accent deosebit fiind pus in actuala 
etapă pe lărgirea cooperării și spe
cializării in producție. De aseme
nea, se extind legăturile intre" gu
verne, parlamente, organizații de 
masă și obștești, schimburile de ex
periență in diferite domenii ale con
strucției socialiste.

La București, ca și la Praga. este 
unanim împărtășită aprecierea că 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
prietenești româno-cehoslovace co
respunde pe deplin intereselor po
potelor celor două țări, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Al. CÂMPEANU

cinema
• Muzica e viața mea : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Bulevardul Ballerup („Zilele fil
mului danez44) : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20
• In fiecare zi mi-e dor de tine ; 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• PĂstrează-mă doar pentru tine :
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15;
17; 19
• Novă ceștii — 15, Acțiunea „Auto
buzul44 — 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 (317171)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
O Hanul dintre dealuri ; GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
CULTURAL (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; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Sclava Iubirii ; COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Singuraticul ghinionist: VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Misiune specială : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Intercepția ; MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19
• Dragonul alb : COSMOS (27 54 95)
— 9: 11,30; 14: 16,30: 19
• Miss Iugoslavia: PACEA (71 30 85)
— 11; 13; 15; 17; 19
• Locuri tn inimă t GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19*
• Agentul straniu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Program special pentru copii șt 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

simfonic. Dirijor : Yves Prin (Fran
ța). Solist : ștefan Ruha — 18: (sala 
Studio): Seară de sonate. Liviu Stan- 
ciu — vioară, Lucian Leșeanu — 
pian (Mozart, Enescu, Faure) — 17 
© Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18

Amurgul

r

Mic fi 4 09 03)

(16 64 60) 
18

(59 31 03, 
18; (sala

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Fata din Andros — 18; (sala 
Atelier) : între patru ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert

• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Silvia —„18
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18 
A Teatrul Mic (14 70 81) 
burghez — 18,30 
A Teatrul Foarte 
Lewis și Alice — 19
A Teatrul de comedie 
Acești nebuni fățarnici — 
A Teatrul „Nottara'' 
Magheru) : Scapino ■ 
dio) : Idioata — 18,30
A Teatrul Giulești (14 72 34, sala 
j estic) : Amadeus — 18;
Iești) : Milionarul sărac - 
A Teatrul satiric-muzical 
se'' ~ .
pe portativ — 18 
.<) Ansamblul artistic 
română44 (13 13 00) : Cintă, 
— 18
A Teatrul „Ton Creangă44 
David Copperfield — 9; 
— 18

sala 
Stu-

Ma- 
(sala Glu- 

• 18
_ „C. Tăna- 

(15 56 78, sala Savoy) : Varietăți

„Rapsodia 
cioclrlie !

(59 26 55) :
Pinocchio

A Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 10: Puiul — 15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18



Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-egiptene de cooperare 

economică si tehnică
9

Satisfacție reciprocă față de rezultatele 
și perspectivele relațiilor bilaterale

CAIRO 27 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
XVI-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-egiptene de 
cooperare economică si tehnică.

Protocolul sesiunii cuprinde o se
rie de acțiuni si măsuri care să asi
gure înfăptuirea in continuare a 
prevederilor Acordului pe termen 
lung privind lărgirea colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice. a 
schimburilor comerciale între Repu
blica Socialistă România si Republi
ca Arabă Egipt pînă în anul 2000, 
semnat la 25 noiembrie 1987, la 
Cairo, de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si președintele 
Republicii Arabe Egipt. Mohamed 
Hosni Mubarak, a celorlalte acorduri 
și înțelegeri convenite la nivel înalt. 
Documentul evidențiază rezultatele 
pozitive obținute pe planul lărgirii 
și diversificării raporturilor econo- 
mice-bilaterale. satisfacția pentru 
funcționarea ireproșabilă, la para
metrii contractați, a obiectivelor pre

Pentru crearea unui sistem cuprinzător de securitate
Raport al secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. a fost dat pu
blicității raportul secretarului gene
ral al Națiunilor Unite. Javier Pe
rez de Cuellar, cu privire la un sis
tem cuprinzător de pace si securita
te. elaborat în urma unei hotăriri a 
Adunării Generale. Documentul a 
fost întocmit pe baza propunerilor 
si sugestiilor statelor, ale reprezen
tanților organizațiilor internaționale,

Documente în probleme ale păcii și dezarmării 
adoptate de sesiunea Consiliului General al F.S.M.

NEW DELHI 27 (Agerpres). — La 
New Delhi s-au încheiat lucrările 
celei de-a 41-a sesiuni a Consiliului 
General al Federației Sindicale Mon
diale. Au fost adoptate o serie de 
rezoluții în problemele păcii și dezar
mării, extinderii cooperării internațio
nale în scopul dezvoltării, protecției 
mediului și ocrotirii sănătății. „De

Activitate politico-diplomatică privind situația 
din Orientul Mijlociu

• Ciocniri în sudul Libanului • Încordare în Cisiordania și 
Gaza

BEIRUT 27 (Agerpres). — în su
dul Libanului au continuat, joi, cioc
nirile intre luptătorii libanezi din re
zistență și milițiile așa-zisei „Armate 
a Libanului de Sud" — creată și fi
nanțată de Israel, informează agen
ția JLU.NiA. Vedete rapide israelîe- 
ne și-au intensificat acțiunile de 
patrulare de-a lungul, litoralului su
dic al Libanului. Patrioții libanezi, 
arată agenția, au supus unor tiruri de 
obuze concentrările de trupe israe- 
liene de la Al Rihan și Kafr din 
„zona de securitate".

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat prin consens hotărîrea de a 
organiza, la 3 noiembrie, la cererea 
grupului țărilor arabe la Națiunile 
Unite, o reuniune plenară specială 
consacrată revoltei poporului pales
tinian împotriva ocupației israeliene
— informează agențiile KUNA și 
A.P.S. Reuniunea specială a Adună
rii Generale are loc în baza ordinii 
de zi a actualei sesiuni pe care este 
înscrisă examinarea raportului Co
mitetului special pentru investigarea 
practicilor Israelului, care afectează 
drepturile umane ale populației din 
teritoriile ocupate.

Dacă ar fi să se desprindă o notă 
Comună a „convențiilor" (congrese
lor) din acest an ale partidelor poli
tice britanice — care, prin tradiție, 
au loc în fiecare toamnă, în perioa
da septembrie—octombrie — s-ar 
putea spune că ele s-au desfășurat 
sub semnul reconsiderărilor, al cău
tărilor si frămîntărilor în perspec
tiva noului deceniu, ca urmare a 
evoluțiilor înregistrate deopotrivă pe 
plan intern, ca și în viața interna
țională. ceea ce implică elaborarea 
unor strategii și tactici noi, cores
punzătoare realităților în schimbare.

Fără îndoială, procesul acestor 
căutări a fost — și este — cel mai 
evident în sinul Partidului Laburist, 
care — după ce a trecut prin trau
ma a trei infringeri succesive în tot 
atîtea consultări electorale — se află 

; în situația de neinvidiat de a se 
vedea (da mai bine de nouă ani) 
îndepărtat de la pîrghiile guvernării. 
Tocmai pentru a se pune capăt aces
tei situații și a se asigura condițiile 
unei reveniri la putere, pe ordinea 
de zi a congresului laburist, desfă
șurat la Blackpool, s-au aflat pro
blemele unei „revizuiri complete" a 
politicii de pînă acum și ale unei 
„modernizări radicale" a structuri
lor partidului. în numele unui așa- 
zis „nou realism", liderul partidului, 
Neil Kinnock, a avansat, în scopul 
vădit de a se atrage o parte din 
electoratul conservator, propuneri și 
idei care se îndepărtează net de po
zițiile tradiționale ale laburismului 
britanic în sprijinul naționalizării 
principalelor sectoare economice ale 
țării (industria carboniferă și cea si
derurgică, transporturile feroviare 
și aeriene, uzinele electrice etc.), ac- 
ceptind principiul unei economii 
mixte, în care întreprinderilor par
ticulare să le revină un rol major, 
preponderent. Cu alte cuvinte, labu
riștii se declară acum de acord cu 
o economie bazată pe „jocul liber al 
pieței". Este adevărat, caruselul na
ționalizări (cind laburiștii se aflau 
la putere) — desnaționalizări (cind 
puterea revenea conservatorilor) a 
dăunat economiei țării, dar elemen
tele laburiste de stînga, grupate în 
jurul deputaților Tony Benn și Eric 
Heffer, au apreciat că acest caru
sel s-a datorat tocmai inconsecven
tei conducerii partidului, care nu a 
mers pină la capăt în aplicarea pro

date beneficiarilor egipteni în pe
rioada care a trecut de la sesiunea 
precedentă a Comisiei mixte si mă
surile convenite pentru finalizarea 
in bune condiții a proiectelor aflate 
în execuție, angajarea de noi ac
țiuni de cooperare reciproc avanta
joase Și tranzacții comerciale de in
teres pentru economiile celor două 
țări.

★

în timpul prezentei sale la Cairo, 
tovarășul Gheorghe Oprea, prim vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în comisie, a 
avut întrevederi cu Kamal El Gan- 
zuri. viceprim-mlnistru, ministrul 
planificării. Youssef Amin Wally, 
viceprim-ministru, ministrul agricul
turii și îmbunătățirilor funciare, cu 
alți miniștri. în spiritul măsurilor 
stabilite la nivel înalt, au fost ana
lizate posibilitățile largi de dezvol
tare si mai puternică a conlucrării 
pe multiple planuri dintre România 
și Egipt.

în primul rînd ale celor din rețeaua 
Națiunilor Unite. Secretarul general 
al O.N.U. apreciază că examinarea 
constructivă a acestei probleme, cu 
participarea largă a statelor membre 
ale organizației mondiale, ar apro
pia actuala practică a relațiilor in
ternaționale de sistemul complex de 
pace Si securitate internațională pre
văzut de Carta Națiunilor Unite.

clarația în problema păcii, securității 
și dezarmării" propune proclamarea 
anului 1989 ca an al acțiunilor pen
tru interzicerea armelor nucleare, 
chimice și biologice și reducerea ar
mamentului convențional.

La lucrările sesiunii a participat și 
o delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

în teritoriile arabe de pe malul 
vestic al Iordanului si Gaza, ocupa
te de Israel, s-a menținut încorda
rea. In ultimele 24 de ore. greva ge
nerală de protest a populației pales
tiniene împotriva actelor de repre
siune israeliene a cuprins Întreaga 
regiune. Mari manifestații de masă 
au avut loc în majoritatea localită
ților de pe malul de vest al Iorda
nului și Gaza. Au fost înregistrate 
ciocniri puternice între demonstran
ții palestinieni si militarii israelieni. 
14 persoane din rîndul manifestanți- 
lor au fost rănite de soldațil forțe
lor de ocupație, informează agen
țiile T.A.S.S. și Chir.a Nouă.

KUWEIT 27 (Agerpres). — Resti
tuirea zonei Taba Egiptului. în urma 
unei proceduri de arbitrai interna
țional. poartă în sine un important 
mesaj adresat țărilor lumii privind 
posibilitatea soluționării conflictelor 
internaționale prin mijloace pașnice 
— a declarat vicepremierul si minis
trul de externe egiptean. Esmat 
Abdel Meguid. într-un interviu 
acordat, ziarului kuweitian „Al 
Anba".

CblN ĂCȚUĂlÎțĂȚeX —
priei politici, rezultatul fiind ero
darea bazei sale electorale.. Mai 
mult, stînga laburistă consideră că 
noile opțiuni ale partidului sint con
trare „fundamentelor ideologice ale 
laburismului", că ele reprezintă 
o „repudiere a ideilor socialiste", 
criticind. totodată, tendințele actua
lei conduceri spre o diminuare a in
fluenței trade-union-urilor (sindica
tele). prin tradiție unul din pilonii 
principali ai partidului.

In ciuda avertismentelor stîngii, 
documentul cuprinzind preconizatele 
reforme a fost aprobat cu o majo

MAREA BRITANIE;Reconsiderări în orientările partidelor în perspectiva anilor ’90
ritate covîrșitoare de voturi, acestor 
avertismente conducerea partidului 
opunindu-le argumentul pragmatic : 
„să-i înfrîngem pe conservatori cu 
propriile lor arme". Argument deo
sebit de vulnerabil însă sub aspectul 
principialității : Ron Todd, liderul 
puternicului sindicat al transportu
rilor. și Arthur Scargill, lider al sin
dicatului minerilor, declarau, în nu
mele celor pe care-i reprezintă, că 
nu înțeleg să renunțe la „valorile 
tradiționale ale laburismului", în 
timp ce, într-un articol pe pagina 
întii, ziarul conservator „Daily 
Mail" acuza cu vădită maliție con
ducerea laburistă de... plagiat. '

Se punea întrebarea dacă forul la
burist de la Blackpool își va da gi
rul si rezoluției propuse de condu
cerea partidului în domeniul apără
rii, prin care se abandona linia pre
conizată pină acum — de renunțare 
unilaterală la armele nucleare în fa
voarea unei abordări „mai flexibile".

Rezoluția a fost însă respinsă, ceea 
ce demonstrează că procesul recon
siderărilor și modernizărilor este 
departe de a fi unanim susținut și

Manifestări dedicate Zilei armatei 
Republicii Socialiste România

La Casa centrală a armatei din 
Fraga a fost organizată o adunare 
festivă la care au participat cadre 
și militari in termen din garnizoa
na capitalei R.S.C. Cu acest prilej 
au fost evocate semnificația eveni
mentului. participarea armatei ro
mâne la eliberarea Cehoslovaciei 
Si au fost evidențiate rezultatele 
obținute de poporul român în edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltatei poziția României 
privind principalele probleme ale 
vieții internaționale actuale, aspec
te ale relațiilor româno-ceho- 
slovace. -

Totodată, au fost prezentate o 
expoziție de fotografii privind via
ta și activitatea militarilor români, 
un film si un stand de carte.

O adunare festivă a fost organi
zată la Comandamentul trupelor de 
geniu din Hanoi, la care au parti
cipat ofițeri si soldați, precum și 
reprezentanți ai ambasadei tării 
noastre în R.S. Vietnam. De ase
menea. a fost inaugurată o expo
ziție de fotografii înfățișind aspec
te ale pregătirii de luptă si poli
tice a ostașilor români. A avut loc, 
totodată, o gală de filme româ
nești.

La Viena a fost organizată o 
festivitate. îiî cadrul căreia s-a 
evocat tradiția glorioasă de luptă a 
armatei române care, de-a lungul 
veacurilor, a adus sacrificii pentru 
apărarea gliei strămoșești, pentru

„Apartheidul trebuie eliminat, 
nu modificat prin reforme" 

Largă condamnare a farsei electorale din R.S.A.
PRETORIA 27 (Agerpres). — Ziua 

de 26 octombrie- a fost fixată de 
autoritățile rasiste de la Pretoria 
pentru desfășurarea unor „alegeri" 
municipale, la care urmau să parti
cipe și unii reprezentanți ai popu
lației de culoare și metise. Așa după 
cum se aștepta — informează agen
țiile internaționale de presă — la 
urne s-au prezentat puțini oameni 
de culoare, aceasta atestind faptul 
că scrutinul nu reprezintă nici un 
interes pentru marea majoritate a 
populației sud-africane. deoarece e- 
șafodajul politic al apartheidului 
nu a fost pus în nici un fel in 
cauză. In concepția partidului ra
sist al ..președintelui" Pieter Botha, 
farsa electorală se încadrează în se
ria încercărilor regimului de la Pre
toria de a da o tentă de legalitate 
vieții politice din Africa de Sud.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a

Convorbiri în problema Namibiei
BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 

Președintele R.P. Congo. Denis Sas- 
sou Nguesso. a avut convorbiri, la 
Brazzaville, cu președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Sam Nujoma. 
consacrate ultimelor evoluții politice 
din sudul continentului. Liderul 
S.W.A.P.O. a declarat. într-o confe
rință de presă, că sneră ca negocie
rile cvadrinartite privind reglemen
tarea situației din zona australă să

Premiera cosmică
MOSCOVA 27 (A-

gerpres). — Comuni- 
cînd amănunte in le
gătură cu racheta pur
tătoare „Energhia", 
care urmează să fie 
lansată in U.R.S.S. in 
următoarele zile, a- 
genția T.A.S.S. preci
zează că rezervoarele 
ei vor fi încărcate cu 
aproape 2 000 de tone 
de oxigen, hidrogen și 
hidrocarburi. Racheta 
poate plasa pe o orbi
tă circumterestră o în

cărcătură de peste 100 
de tone, poate să pla
seze pe o orbită geo- 
stațlonară o încărcătu
ră de 18 tone, să ducă 
spre Lună 32 de tone, 
iar spre Marte sau 
Venus 28 de tone.

Dacă la 15 mai 1987, 
cind a fost lansată de 
probă, racheta a trans
portat macheta unei 
navete cosmice, de a- 
ceastă dată ea va fi 
folosită pentru propul

că în sînul partidului continuă să 
existe deosebiri de păreri, curente 
ce se înfruntă.

Aparent, la congresul Partidului 
Conservator, organizat la Brighton 
(în condițiile unor măsuri de secu
ritate fără precedent, în același loc 
unde cu patru ani in urmă grupa
rea teroristă irlandeză IRA a pus la 
cale un atentat cu bombe, soldat, în 
mod tragic, cu mai multe victime), 
imaginea prezentată a fost, prin con
trast, cea a unității, a satisfacției 
determinate de aproape un deceniu 
de guvernare neîntreruptă. Desfășu- 

rat sub lozinca „Să conducem Marea 
Britanie (și) în anii ’90", congresul 
și-a propus să stabilească din timp 
bazele unei „noi victorii" la viitorul 
scrutin parlamentar (1992), conser
vatorii autoprezentîndu-se, în conse
cință, ca „partidul natural de guver- 
nămint". Este adevărat că în anii 
guvernării conservatoare, sub con
ducerea premierului Margaret Tha
tcher, s-au înregistrat pe plan e- 
conomlc un reviriment ce nu poate 
fi contestat, o serie de tendințe po
zitive care au făcut ca situația Ma
fii Britanii să fie considerată mai 
bună în comparație cu cea a unora 
din partenerii săi occidentali. Nu 
este insă mai puțin adevărat — și 
acest lucru și-a găsit ecou și în lu
crările congresului — că progresele 
obținute sînt fragile, că persistă nu 
puține lacune și tare, ce afectează 
un mare număr de oameni. Inflația 
a ajuns la un nivel preocupant (5.7 
la sută in luna august, rata cea mai 
înaltă din ultimii trei ani) ; șomajul 
este de circa 2,3 milioane, ceea ce 
constituie o scădere sensibilă față de 
anii anteriori (3,1 în iulie 1986), pusă 

apărarea ființei naționale. S-a sub
liniat că, prin jertfa lor de sin
ge. ostașii români au contribuit. în 
cei de-al doilea război mondial, la 
distrugerea fascismului, la elibera
rea teritoriului patriei noastre, la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei 
și a unei părți din teritoriul Aus
triei.

Cu același prilej, la cimitirul din 
Keisersteinbruch — unde sînt în- 
mormîntati ostașii români căzuți 
pe teritoriul Austriei, in 1945 — a 
fost depusă o coroană de flori.

La ambasada română din Viena 
a fost organizată o expoziție de 
fotografii dedicată evenimentului 
de la 25 octombrie.

La sediul Bibliotecii române din 
New York a fost organizată o ex
poziție de carte. în cadrul căreia, 
la loc de frunte, au fost expuse o- 
pere din gîndirea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. A fost verni
sată o expoziție de fotografii do
cumentare Si s-au prezentat ex
puneri avînd ca teme rolul arma
tei în apărarea unității și indepen
denței poporului român, precum si 
caracterul defensiv al doctrinei 
militare românești. Cu acest prilej 
s-a subliniat importanta luptei 
multiseculare a poporului român 
pentru libertate socială si națio
nală.

adoptat cu o majoritate record — 
146 de voturi pentru, 2 abțineri 
(S.U.A. și Marea Britanie) și nici 
unul împotrivă — o rezoluție în care, 
respingînd scrutinul organizat de au
toritățile de la Pretoria, miercuri, 
oere Republicii Sud-Africane să 
organizeze alegeri libere și corecte 
pe baza sufragiului universal.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate. întrunit in ședință la se
diul O.N.U. din New York, a con
damnat farsa alegerilor municipale 
din Republica Sud-Africană. subli
niind că apartheidul trebuie com
plet eliminat, și nu - modificat prin 
reforme. Participanții la ședință s-au 
pronunțat în favoarea unor sancțiuni 
eficiente împotriva R.S.A. care să 
oblige regimul de la Pretoria să re
nunțe la odiosul sistem de apart
heid.

se încheie cu succes și procesul de
colonizării Namibiei să înceapă cit 
mai repede posibil. Dacă Africa de 
Sud va respecta data de 1 noiembrie 
1988 ca punct de plecare pentru tre
cerea. Ia aplicarea rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate. S.W.A.P.O. 
va .lua parte ,1a alegerile libere Și 
democratice ce se vor desfășura sub 
auspiciile Națiunilor Unite — a ară
tat Sam Nujoma.

sarea unei navete 
cosmice reale.

Agenția T.A.S.S. re
latează că din hangar 
racheta a fost trans
portată in poziție ori
zontală, fiind tractată 
de patru locomotive 
diesel. Naveta spația
lă va fi fixată nu in 
virful rachetei, ci pe 
o latură a acesteia, fn 
premieră, naveta va 
evolua in zbor auto
mat și tot automat va 
ateriza.

Insă de opoziție și de sindicate pe 
modul necorespunzător de înregis
trare a celor ce nu au de lucru, ori
cum acest nivel reprezentînd un 
procentaj ridicat — 8,1 la sută din 
populația activă ; balanța comercială 
și cea a plăților curente continuă să 
fie deficitară. Asemenea situații au 
stirnit, chiar în incinta congresului 
de la Brighton, criticlle unor frun
tași conservatori, inclusiv membri ai 
guvernului, secretarul pentru Wales 
(Tara Galilor), de pildă, denunțînd 
inegalitățile flagrante de dezvoltare, 
„prăpastia economică" creată intre 
nordul Angliei. Scoția și Wales, 
lovite de depresiune, pe de o parte, 
și sudul țării, pe de alta.

Poate reprezenta noua formație 
politică, „Democrații", — rezultată 
din fuziunea fostului Partid Liberal 
cu o mare parte a Partidului Social- 
Democratic — acea „forță a treia" 
sau acea alternativă viabilă față de 
„imobilismul și birocrația laburis
tă", ca și de „concentrarea autocrată 
a puterii în cadrul Partidului Con
servator", cum au afirmat liderii 
săi ? Congresul noului partid nu a 
adus vreo clarificare în această pri
vință, in afară de faptul că „Demo
crații" intenționează să-și axeze, cu 
precădere, preocupările pe pro
blemele de ordin ecologic, ceea ce 
ar putea însemna că țintesc la o con
diție asemănătoare cu cea a „ver
zilor" din R.F.G. Oricum, ponderea 
lor în actualul parlament, ca și au
diența redusă (8—10 la sută din e- 
lectorat, potrivit celor mai recente 
sondaje) nu le permit să emită Pre
tenții prea mari. Cît privește Par
tidul Social-Democrat sau, mai 
exact, ceea ce a rămas din acest 
partid după desprinderea grosului 
său și fuziunea cu liberalii, acesta 
3 încetat să mai conteze ca forță po
litică, lansînd, pentru a se salva, 
baloane de încercare în direcția unei 
cooperări cu una sau alta din gru
pările mai puternice, mai ales cea 
laburistă, din care inițial s-a des
prins.

într-un cuvînt, „sezonul congrese
lor" lasă deschise multe întrebări, 
demonstrînd că .jocurile" nu sînt 
încă făcute în perspectiva viitoru
lui scrutin și a viitorului deceniu. în 
general, iar procesul reconsideră
rilor se află abia la început.

Romulus CĂPLESCU

Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
Moscova au început joi lucrările se
siunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Pe ordinea de zi a forului legislativ 
suprem se află proiectul planului de 
dezvoltare economică și socială a 
tării și bugetul de stat pentru anul
1989. Cele două documente au fost 
prezentate de Iuri Masliukov, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. și. respectiv, de Boris Gos
tev, ministrul finanțelor al U.R.S.S.

Lucrările sesiunii continuă.

Probleme majore 
ale actualității 

latino-americane 
pe aqenda reuniunii Ia nivel 

înalt de la Punta del Este
MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 

La Punta del Este (Uruguay) au 
început lucrările celei de-a doua re- 
uniur.i la nivel înalt a „Grupului 
celor opt" alcătuit din țările mem
bre ale „Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de sprijin" — Argentina, 
Brazilia. Columbia. Mexic. Panama. 
Peru, Uruguay și Venezuela. în alo
cuțiunea inaugurală, șeful statului 
Uruguayan. Julio Maria Sanguinetti, 
a făcut apel la intensificarea coope
rării intre statele latino-americane 
și caraibiene.

Pe agenda reuniunii figurează pro
bleme importante cu care se con
fruntă aceste state — datoria externă 
se ridică la aproape 400 miliarde 
dolari. solutionarea ne cale nego
ciată a situațiilor conflictuale. coo
perarea în domeniul stiintei si teh
nicii. protejării mediului, folosirii re
surselor naturale, combaterea trafi
cului de droguri.

BONN 27 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Bonn, unde a so
sit într-o vizită, vicepreședintele Re
publicii Nicaragua, Sergio .Ramirez, 
a exprimat dorința guvernului țării 
sale de reactivare a procesului de 
pace în America Centrală — 
transmite agenția Prensa Latina. în 
același timp, el a evidențiat inte
resul Nicaraguei de a realiza o a- 
meliorare a relațiilor sale cu Ad
ministrația S.U.A.

agențiile de presa 
e scurt

PRIMIRE LA BERLIN. Erich
I Honecker, secretar general al C.C. 

al P.S.U.G., președintele Consiliu-
I lui de Stat al R. D. Germane, l-a 

primit la Berlin pe ministrul afa
cerilor externe al Portugaliei, Joao 

Ide Deus Pinheiro. în cadrul con
vorbirii s-a subliniat că. în ciu
da faptului că situația internațio
nală rămîne copiplexă, in prezep.t

I începe să se întrezărească o coti
tură către destindere. Au fost, de 
asemenea, ănalizate aspecte ale

I cooperării dintre cele două țări, 
transmite agenția A.D.N.

VIZITA. La invitația conducerii 
I sovietice, joi a sosit la Moscova, 

într-o vizită de lucru. Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A.—Partidul Muncii, preșe- 

I dintele Republicii Populare Ango
la. anunță agenția T.A.S.S.

DIALOG. Ministrul afacerilor ex-

I terne al Bulgariei, Petăr Mlade- 
nov, și-a încheiat vizita oficială în 
Belgia, unde a fost primit de pri-

Imul ministru Wilfried Martens și a 
avut convorbiri cu alte persoane 
oficiale in probleme privind dez
voltarea relațiilor bilaterale, inclu- 

Lsiv pe plan economic, informează 
agenția B.T.A.

Evoluții în dialogul 
intercipriot

NICOSIA 27 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Nicosia, preșe
dintele Ciprului, Gheorghios Vassi- 
liou. a apreciat că dialogul interco- 
munitar relansat luna trecută sub 
auspiciile O.N.U. a pus in mișcare 
un proces care oferă noi speranțe 
in privința reglementării .problemei 
cipriote. Șeful statului cipriot a a- 
dăugat că partea greco-cipriotă s-a 
prezentat la masa de negocieri ani
mată de bunăvoință si hotărîtă să 
acționeze pentru realizarea unei so
luții juste si viabile, relatează Cy
prus News Agency.

Program 
de dezvoltare 
în Indonezia

JAKARTA 27 (Agerpres). — La 
încheierea lucrărilor Conferinței na
ționale a Partidului Golkar (de gu- 
vernămînt) din Indonezia a fost dat 
publicității un document prin care 
se afirmă hotărîrea partidului de a 
acționa pentru obținerea de noi rea
lizări de către poporul indonezian 
— transmite agenția China Nouă. în 
scopul realizării obiectivelor propu
se — se arată în document — se are 
in vedere impulsionarea vieții poli
tice a țării, ridicarea nivelului de 
responsabilitate al organizațiilor so- 
cial-politice, creșterea participării 
active a acestora la eforturile între
prinse de guvern pentru rezolvarea 
diferitelor probleme actuale și de 
perspectivă ale întregii națiuni.

Cercetarea științifică 
în slujba progresului

DHAKA 27 (Agerpres). — în ca
pitala R.P. Bangladesh se desfășoa
ră lucrările celei de-a șasea reu
niuni a Comitetului tehnic pentru 
știință și tehnologie al Asociației 
Asiei de Sud pentru Cooperare Re
gională (S.A.A.R.C.). Participanții au 
subliniat că dezvoltarea soclal-eco- 
nomică regională este direct legată 
de progresul înregistrat in cadrul 
programelor de cercetare științifică 
si tehnologică, impunîndu-se încu
rajarea și lărgirea acestor acțiuni, în 
vederea soluționării problemelor cu 
care se confruntă țările membre.
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Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 
a creării statului independent cehoslovac

© Ședință solemnă la Praga © Miting in Slovacia
PRAGA 27 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 70-a aniversări a 
creării statului independent ceho
slovac, la Praga a avut loc o ședință 
solemnă a C.C. al P.C.C., Prezidiului 
Adunării Federale și a Guvernului 
R. S. Cehoslovace. Au luat parte 
Milos Jakes, secretar general al C.C. 
al P.C.C., Gustav Husak, președin
tele R.S.C., Ladislav Adamec, pre
ședintele guvernului cehoslovac, alte 
persoane oficiale cehoslovace, infor
mează agenția C.T.K.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, președintele Gustav Husak a sub
liniat că proclamarea Republicii 
Cehoslovace, la 28 octombrie 1918, a 
constituit un moment ce a deschis o 
nouă pagină în istoria țării. Un alt 
moment remarcabil — a menționat 
vorbitorul — l-a constituit victoria 
din februarie 1948 a celor ce mun
cesc din Cehoslovacia asupra reac- 
țiunii, moment care a deschis dru
mul edificării socialiste a țării. Vor
bitorul s-a referit pe larg la trans
formările care s-au produs in viața 
poporului cehoslovac, gub conducerea 
partidului său comunist. în încheie
re, el a reafirmat hotărîrea Ceho
slovaciei de a extinde relațiile poli
tice, economice și culturale cu toate

Raport prezentat de secretarul 
general al C. C. al P. C. Chinez
BEIJING 27 (Agerpres). — După 

cum informează agenția China Nouă, 
la Beijing a fost dat publicității 
raportul prezentat de Zhao Ziyang,. 
secretar general al C.C. al P. C. Chi
nez. la ultima plenară a Comitetului 
Central, în care au fost relevate 
sarcinile ce revin conducerii de 
partid si de stat, organizațiilor locale 
Si obștești. în vederea întăririi or
dinii pe olan economic în toate do
meniile de activitate. în document 
se subliniază că. deși în ansamblu 
situația actuală a Chinei ne plan 
economic este bună, există încă o 
serie de dificultăți șl probleme. în

ALOCUȚIUNE. Comuniștii fran
cezi cheamă alegătorii să voteze în 
favoarea proiectului de lege care 
va constitui obiectul referendumu
lui de la 6 noiembrie privind vii
torul Noii Caledonii — a declarat 
secretarul general al P.C. Francez, 
Georges Marchais, intr-o alocuțiu
ne rostită la televiziune. în același 
timp, el a relevat că poziția P.C.F. 
fată de referendum nu înseamnă 
sprijinirea politicii guvernului.

MITING. Cu prilejul celei de-a 
70-a aniversări a creării Partidului 
Comunist din Austria, au fost orga
nizate o serie de manifestări con
sacrate acestui eveniment. La Graz. 
important centru industrial, a avut 
loc un miting la care a luat cu
vântul președintele P. C. din Aus
tria. Frantz Muhri.

APEL LA ÎNTĂRIREA VIGI
LENȚEI. într-o declarație a Prezi
diului Partidului Social-Democrat 
din R. F. Germania, ce a fost dată 
publicității la Bonn, se cere întă
rirea vigilentei opiniei publice 
pentru ca neonazismul și antisemi
tismul să nu mai dobîndească vreo
dată o influentă determinantă, 
transmite agenția A.D.N.

O tragedie veche 
în versiune nouă

Multă vreme, celebrul roman al 
lui Theodore Dreiser „O tragedie 
americană" a fost considerat ca un 
simbol deosebit de expresiv al so
cietății respective, al moralei sale...

...Zilele trecute, pe canalul de te
leviziune A.B.C. s-a transmis un 
amplu program-dezbatere presărat 
cu numeroase date și fapte despre 
o temă de arzătoare actualitate : 
„Drogurile și violența in societatea 
americană contemporană".

Dezvăluirile au fost cu adevărat 
dramatice : numai la New York, de 
la începutul anului au căzut victi
me drogurilor aproape 2 000 de 
persoane, iar in lupta împotriva 
traficanților au fost uciși mai multi 
polițiști. „Este un adevărat război" 
— comenta realizatorul emisiunii, 
care a continuat : „Acolo unde sint 
în joc profituri imense, viața iși 
pierde orice valoare". „Piața dro
gurilor — a precizat, la rîndul său, 
procurorul Rudolph Giuliano, parti
cipant la emisiune — se ridică la 
150 miliarde de dolari pe an in Sta
tele Unite", iar senatorul new- 
yorkez Alfonso D’Amato a comple
tat : „traficanții dispun de o ade
vărată armată inzestrată cu cele 
mai moderne arme".

„Ne este teamă să ieșim pe stra
dă" ; „Viața tuturor este in peri
col" ; „Milioane de tineri, incepind 
cu cei mai mici, din clasele ele
mentare, cad victime drogurilor" ; 
„Zeci de mii de persoane sint atra
se, din cauza cîștigurilor mari, în 
rețelele de distribuire a narcotice
lor" — sînt tot atîtea alte frinturi 
de declarații ale celor care au luat 
cuvintul la dezbatere.

In general, s-a vorbit mai mult 
de aspectele exterioare ale traficu
lui de droguri și mai puțin despre 
cauzele economice și sociale ale a- 
cestui fenomen — de alienarea a 
milioane de oameni din societatea 
americană de azi, de lipsa locu
rilor de muncă, de degradarea con
dițiilor de viață. „Sint sute de mii 
de persoane fără lucru, fără locu
ință, bolnavi care cutreieră stră
zile și care au o disperată nevoie 

statele pe baza deplinei egalități și 
respectului reciproc.

PRAGA 27 (Agerpres). — Cu pri
lejul oelei de-a 70-a aniversări a 
Declarației de la Martin, în care 
slovacii și-au exprimat dorința de a 
trăi împreună cu cehii într-un stat 
unitar, independent, în această lo
calitate din Slovacia a avut loc un 
miting.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, Milos Jakes, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a re
levat că în îndeplinirea noilor sar
cini care stau în fața țării, vor fi 
folosite toate tradițiile progresiste și 
experiența acumulată de cele două 
popoare pe calea dezvoltării comune.

Comuniștii au fost luptătorii cei 
mai consecvenți pentru statalitatea 
cehoslovacă — a subliniat apoi vor
bitorul. trecînd în revistă momen
te din istoria ultimelor șapte de
cenii.

In încheiere. Milos Jakes s-a refe
rit la activitatea ce se desfășoară 
în prezent în țară pentru transpu
nerea în viață a liniei strategice a 
Congresului al XVII-lea al P.C, din 
Cehoslovacia privind accelerarea dez
voltării social-economice.

tre care o creștere a inflației si ma
jorarea prețurilor la unele produse. 
Zhao Ziyang a subliniat. în context, 
necesitatea eliminării acestor feno
mene în viitorii doi ani. prin însă
nătoșirea climatului economic, prin 
promovarea unei juste politici de 
planificare, prin întărirea rolului 
partidului, punînd un accent sporit 
pe disciplină. Vorbitorul a insistat 
asupra necesității ca în toate locali
tățile si departamentele să se coor
doneze activitatea si să se nună în 
prim-plan interesele generale ale 
statului — relatează China Nouă.

nRELAȚII DIPLOMATICE. După 
cum transmite agenția A.C.T.C., 
R.P.D. Coreeană si Columbia au 
stabilit relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

DATORIA EXTERNA A FRAN
ȚEI era la sfirșitul primului se
mestru al acestui an de 382,7 mi
liarde franci (aproximativ 64 mi
liarde dolari) — se arată intr-un 
comunicat al Ministerului francez 
al Finanțelor dat publicității la 
Paris.

ZIUA CULTURII CUBANEZE a 
fost marcată, recent, evocindu-se 
momentul cind in 1868 populația 
eroică a orașului Bayamo a into
nat pentru prima oară Imnul na
țional cubanez. După victoria re
voluției de la 1 Ianuarie 1959 au 
fost create condiții pentru accesul 
maselor la cultură și educație. S-a 
dezvoltat activitatea editorială, a 
crescut numărul bibliotecilor, ga
leriilor de artă și muzeelor, răspin- 
dite in întreaga țară. Totodată, 
Cuba întreține relații culturale cu 
66 de țări.

ACȚIUNI TERORISTE. Bandele 
antiguvernamentale continuă să în
treprindă acțiuni criminale în Mo- 
zambic, terorizînd populația civilă. 
Autoritățile mozambicane au făcut 
cunoscut că elemente înregistrate 
în așa-numita grupare Renamo au 
ucis, săptămîna trecută, 12 persoa
ne civile din mediul rural, in pro
vincia Manica. Totodată, s-a anun
țat că trupele guvernamentale con
tinuă acțiunile de lichidare a ban
delor de rebeli. □

să fie ajutați. Dar nimeni nu-i 
ajută" — a spus unul din parti
cipant.

Dezbaterea a avut loc la numai 
citeva zile după uciderea, săptămî
na trecută, la New York, a doi po
lițiști in împrejurări asemănătoare 
— pe cind incercau să aresteze tra
ficant de narcotice. De aceea, mulți 
participant s-au pronunțat pentru 
majorarea bugetelor destinate lup
tei împotriva traficului de droguri, 
construirea de noi închisori și spo
rirea serioasă a forțelor poliție
nești destinate combaterii acestui 
flagel.

De altfel, Congresul S.U.A. a 
adoptat in aceste zile o nouă lege 
anti-drog, prevăzind, intre altele, 
pedeapsa cu moartea pentru cazu
rile grave. S-a cerut, de asemenea, 
dotarea poliției cu arme automate, 
pentru a face față escaladării „răz
boiului drogurilor", neexcluzindu- 
se, în anumite împrejurări, chiar și 
angajarea in acest scop a forțelor 
armate.

Mulți sociologi consideră însă că, 
indiferent de înăsprirea măsurilor 
represive, problema nu va fi re
zolvată atîta timp cit se va face 
in continuare atit de puțin pentru 
soluționarea efectivă a proble
mei, a cauzelor economice și so
ciale care stau la baza extinderii 
flagelului. Și, oricum, dacă, potrivit 
noii legi, unii traficanți vor ajunge 
pe scaunul electric, există temeiuri 
de a se anticipa că aceștia nu vor 
fi din rindurile marilor profitori ai 
comerțului cu „moartea albă".

„Ceea ce se intimplă în prezent 
pe străzile New York-ului — arăta 
nu de mult Michael Dukakis, can
didat din partea Partidului demo
crat la alegerile prezidențiale — 
este o tragedie națională".

O tragedie americană, in versiu
ne nouă. Sint cuvinte ce reflectă 
o situație care, din păcate, riscă să 
dureze mai multă vreme de acum 
incolo.

N. PEOPEANU 
New York.
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