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INVESTIȚIILE ANULUI VIITOR
- pregătite cu maximă răspundere!

Bătălia pentru realizarea integra
lă, în bune condiții, a prevederilor 
planului de investiții pe acest an a 
atins, la ora actuală, așa cum este 
și firesc de altfel, un maximum de 
intensitate. Pe majoritatea șantiere
lor din sectorul energetic, industria 
construcțiilor de mașini, metalurgie, 
sectoarele minier și petrolier con
structorii și montorii depun eforturi 
energice în scopul urgentării ritmu
rilor de lucru, recuperării restanțe
lor acumulate în lunile anterioare 
și asigurării condițiilor cerute de 
punerea in funcțiune rapidă a noi
lor obiective și capacități produc
tive.

Concomitent cu aceste eforturi sus
ținute, preocupările factorilor din 
domeniul investițiilor sint concen
trate asupra pregătirii temeinice a 
activității din anul viitor, in care se 
prevede, de asemenea, realizarea unui 
amplu program de investiții, pune
rea in funcțiune a unui număr în
semnat de capacități productive im
portante în toate sectoarele econo
miei naționale. Experiența anteri
oară, învățămintele desprinse din 
greutățile întîmpinate în cursul aces
tui an scot în relief faptul că nu
mai acționîndu-se cu răspundere și 
operativitate, intr-un perfect spirit 
de colaborare se pot pune Ia punct 
premisele perfecționării activității 
în acest domeniu, ale unui autentic 
și benefic salt calitativ în munca 
montorilor și constructorilor pe
șantiere.

Din această perspectivă, cu cea
mai mare exigență trebuie să se ac
ționeze pentru asigurarea tuturor
documentațiilor de execuție necesare 
investițiilor anului 1989, sarcină care 
revine atit proiectanților, cit și bene
ficiarilor și titularilor de investiții. 
Practica a confirmat că numai prin 
crearea unui decalaj optim de timp 
intre faza de proiectare și cea de 
execuție este posibil ca unitățile de 
construcții-montaj să-și poată orga
niza in mod rațional întreaga lor ac
tivitate, studiind cele mai eficiente 
metode de execuție și adoptind mă
surile impuse de extinderea gradului 
de industrializare și mecanizare a lu
crărilor pe șantiere. Subliniem nece
sitatea definitivării și predării cit mai 
grabnice a proiectelor, deoarece uni
tățile Ministerului Construcțiilor In
dustriale și ale altor ministere cu 
sarcini în domeniul investițiilor nu 
au primit încă toate documentațiile 
pentru investițiile anului viitor, deși 
această problemă trebuie integral re
zolvată — așa cum prevede legea — 
cu șase luni înainte de începerea pe
rioadei de plan. Bunăoară, pe an
samblul unităților Ministerului Con
strucțiilor Industriale, nivelul de asi
gurare cu documentații tehnico-eco- 
nomice nu depășește 60 la sută, ci
fră evident necorespunzătoăre. Este 
do prisos să mai arătăm că acest 
serios neajuns este de natură să pro
voace dificultăți constructorilor în 
fundamentarea necesarului de mate
riale și în derularea acțiunii de con
tractare cu furnizorii, prin ineren
tele, dar frecventele reveniri asupra

comenzilor inițiale. In condițiile în 
care reducerea consumurilor mate
riale și energetice este o sarcină 
prioritară pentru orice sector de 
activitate, cum ar putea, oare, con
structorii să-și fundamenteze din 
timp și cu exactitate sortimentele și 
cantitățile de materiale necesare 
pentru executarea anumitor lucrări, 
atîta vreme cit le lipsesc proiectele, 
adică tocmai jaloanele esențiale pe 
baza cărora sint angajate fondurile 
financiare și mijloacele materiale 
investite ?

Atunci cînd este proiectat și con
struit un nou obiectiv productiv sau 
modernizat prin investiții se urmă
rește, în chipul cel mai firesc, să fie 
cit mai eficient. Adică să includă 
sisteme tehnologice moderne și echi
pamente de înalt randament, în sfîr- 
șit să realizeze produse cu caracte
ristici tehnico-economice și funcțio
nale superioare. A accepta ideea ca 
un nou obiectiv să fie identic din 
punctul de vedere al performanțelor 
cu unul similar ca destinație, dar 
realizat cu ani în urmă, este un 
nonsens economic, o îndepărtare 
flagrantă de Ia cerințele dezvoltării 
pe coordonate intensive ale econo- 
niei naționale. Creșterea eficienței 
economice a investițiilor, pentru că 
de fapt despre ea este vorba, de
pinde în primul rînd de fundamen
tarea lor tehnică si economică rigu
roasă, de desfășurarea unei laborioa
se și competente munci de concep
ție. Este un aspect preocupant, de
oarece în practica proiectării unor 
capacități se manifestă, uneori, ten
dința unor verigi economice de a 
adopta decizii empirice, netrecute 
prin filtrul unui riguros calcul știin
țific. Alteori, specialiștii aplică au
tomat „metoda potrivirii" diferiților 
indicatori la sarcinile primite din

partea organelor ierarhic superioare, 
climinînd din capul locului studiul 
altor variante și soluții. Iar faptul 
că numărul obiectivelor productive 
puse în funcțiune, dar care nu și-au 
atins parametrii proiectați, se men
ține ridicat iși are, intr-o măsură de
loc neglijabilă, sursa in subiectivis
mul unor decizii și lipsa unei baze 
obiective de calcul.

Am adus aceste probleme în dis
cuție deoarece la pregătirea noului 
ân de plan în domeniul investițiilor, 
atenția acordată creșterii eficientei 
lor economice trebuie să ocupe un 
loc prioritar. Deviza principală in 
activitatea factorilor angajați in rea
lizarea noilor capacități trebuie sâ o 
constituie chibzuință maximă, spiri
tul de bun gospodar al avuției na
ționale. Orientarea fondurilor finan
ciare pentru achiziționarea de ma
șini și utilaje moderne este o condi
ție necesară, dar nu și suficientă 
pentru trecerea hotărită la o dezvol
tare economică de tip intensiv. For
ța unei unități economice, a econo
miei în ansamblu nu rezidă în acu
mularea de cit mai multe echipa
mente industriale cu performanțe 
ridicate, dar utilizate incomplet. De
ciziile generate de o asemenea opti
că nu ar duce decît la o supraacu- 
mulare de mijloace de producție, de 
capacități insuficient folosite, la 
creșterea stocurilor de mijloace ma
teriale și la încetinirea vitezei de 
rotație a fondurilor.

Dimpotrivă, prevenirea unor astfel 
de anomalii obligă la angajarea noi
lor resurse numai în urma analizei 
riguroase a gradului de folosire a 
capacităților de producție existente,

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a V-a)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
Criterii și exigente 

ale modernizării economiei
Partidul nostru apreciază moder

nizarea structurii economiei națio
nale drept o componentă fundamen
tală a strategiei dezvoltării forței 
de producție pe baza promovării ce
lor mai noi cuceriri ale științei si 
tehnicii. Conceput pe termen lung, 
într-o viziune științifică unitară, cu 
caracter stadial, procesul moderniză
rii creează premisele asigurării echi
librului economiei naționale si a 
unei eficiente înalte in utilizarea 
resurselor de muncă socială, punînd 
bazele formării unei structuri opti
me a producției sociale, capabilă să 
satisfacă nevoile crescinde ale so
cietății.

Această problemă îsi găsește re
flectarea si în Tezele din aprilie. în 
acele sublinieri care privesc direc
țiile perfecționării societății româ
nești. realizarea unei creșteri echili
brate a tuturor sectoarelor de acti
vitate.

în fundamentarea modernizării 
structurii de ramură, partidul nos
tru pornește de la înțelegerea fap
tului că economia națională, fiind 
întemeiată pe un anumit tip de re
lații de producție și determinată de 
nivelul de dezvoltare a forțelor de 
producție, de o anumită diviziune 
și cooperare a muncii, este supusă 
în permanentă influentei conjugate 
a unui ansamblu de factori interni 
și externi, social-economici și poli
tici. tehnico-științifici și ecologiei. 
Sub impactul continuu al acestor 
factori, modernizarea structurii de 
ramură a economiei naționale devi
ne în societatea noastră socialistă 
un proces conștient, dirijat unitar si 
pe termen lung, in cadrul unei stra
tegii generale de dezvoltare a forțe
lor de producție, pe baza studierii 
legilor economice obiective, a ten
dințelor dominante care se prefigu
rează in lume, a necesităților si po
sibilităților proprii de progres susți
nut și multilateral.

Pentru ca acest proces definitoriu 
al făuririi unei, economii naționale 
moderne si armonios structurate să 
se desfășoare pe baze științifice, rea
liste, in mod unitar la scara siste

mului economic, partidul nostru l-a 
fundamentat pe un ansamblu de cri
terii. ale căror exigente se află în
tr-o stare generală dinamică. de 
compatibilitate reciprocă. Fiind ele
mente de ordin calitativ, criteriile 
de modernizare a structurii de ra
mură a economiei naționale cuprind 
baza obiectivă a proceselor de for
mare si adincire a diviziunii mun
cii în cadrul națiunii, de repartizare 
și cheltuire a resurselor de muncă 
socială, de încadrare a economiei 
naționale în diviziunea internațio
nală a muncii. în același timp, ele 
trebuie să reflecte întotdeauna po
sibilitatea realizării pe termen lung 
a celui mai favorabil raport între 
nevoi si resurse, atît din punctul de 
vedere al gradului de satisfacere a 
nevoilor, cit si din punctul de ve
dere al eficientei cu care sint uti
lizate resursele. Propria noastră ex
periență. ca si a altor țări demon
strează că în condițiile accentuării 
contradicției dintre nevoi și resur
se. ale afirmării cu putere a revolu
ției în știință și tehnică și a creș
terii interdependentelor dintre eco
nomiile naționale, fundamentarea ce
lor mai adecvate criterii de formare și 
modernizare a structurii de ramură 
a economiei are o importantă excep
țională pentru orientarea strategiei 
de optimizare a creșterii economice 
pe termen lung.

Astfel, dacă necesitățile de con
sum productiv si neproductiv și di
viziunea muncii sociale determină 
unde si cit din resursele societății 
trebuie repartizate pentru a ob
ține efectele economico-sociale utile, 
progresul științei si tehnicii repre
zintă factorul hotăritor care, prin di
mensiunile și implicațiile sale, asi
gură condițiile obiective pentru ca 
utilizarea resurselor să se realizeze 
cu eficientă maximă. competitivă, 
în acest sens, secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciază că pro
gresul științei si tehnicii constituie 
factorul determinant al modernizării 
structurii economiei naționale, fapt 
pentru care prognozarea si înfăptui

rea lui pe termen lung. într-o viziu
ne unitară, in concordantă deplină 
cu exigentele valorificării superioare 
a resurselor de care dispunem, cu 
încadrarea tot mai avantajoasă în 
diviziunea internațională, reprezin
tă prima cerință a dezvoltării susți
nute si multilaterale a forțelor de 
producție în prezent si. mai ales. în 
perspectivă.

Corespunzător legilor reproducției 
lărgite, legii economice fundamen
tale a socialismului, partidul nostru 
consideră că unul din criteriile de 
modernizare a structurii de ramură 
a economiei naționale il constituie 
existenta unei capacități optime de 
absorbție si de testare a produselor 
în cadrul pieței interne, în concor
dantă cu exigențele consumului pro
ductiv si neproductiv. Luarea in 
considerare a acestui criteriu presu
pune dezvoltarea in cadrul econo
miei naționale a acelor ramuri si 
sectoare pentru care cererea există 
și este suficient de exigentă pentru 
a impune perfectionarea continuă a 
parametrilor tehnico-economici ai 
produselor.

în viziunea partidului nostru, mo
dernizarea structurii de ramură a e- 
conomiei naționale este condiționată 
si de existenta unei capacități pro
prii de pregătire si perfecționare a 
cadrelor. Capacitatea invătămîntului 
propriu de a le forma si perfecționa 
la un înalt nivel de competitivitate 
reprezintă garanția infăptuirii pro
gramelor de modernizare. Referin- 
du-se la acest aspect, secretarul ge
neral al partidului nostru arăta că 
marile realizări ale poporului 
nostru în anii socialismului, cu deo
sebire după Congresul al IX-lea. se 
datorează si capacității învățămîn- 
tului românesc de a forma și per
fecționa cadre pentru toate dome
niile vieții economico-sociale. la 
un înalt nivel de competentă pro- 
fesional-științifică.

Conî. dr.
Constantin €. POPESCU

TIMIȘ
Productivitate 

sporită, consumuri 
reduse

în prima decadă din luna no
iembrie, unitățile economice ti- 
mișene au înscris in contul rea
lizărilor noi și importante spo
ruri de producție care, adăuga
te celor înregistrate în perioada 
.anterioară, au amplificat con
tribuția județului la îndeplini
rea integrală a indicatorilor de 
plan pe ultimul trimestru și pe 
întregul an 1988. Au fost livra
te suplimentar economiei na
ționale, intre altele, lignit, oțel, 
laminate finite pline, utilaje 
tehnologice pentru lucrări mi
niere și pentru metalurgie, pre
fabricate din beton armat, mij
loace de automatizare electro
tehnice și electronice, produse 
de mecanică fină și optică, în
semnate cantități de alte uti
laje și instalații. Sporul de pro
ducție are la bază creșterea 
productivității muncii, în urma 
aplicării măsurilor cuprinse in 
programele de perfecționare a 
organizării și modernizare a 
proceselor de producție cu 1500 
lei pe lucrător față de nivelul 
planificat. De asemenea, sporul 
de producție a fost obținut in 
condițiile reducerii consumuri
lor materiale și energetice nor
mate. în rindul unităților 
care-șl îndeplinesc ritmic indi
catorii de plan cantitativi și ca
litativi se numără întreprinde
rile minieră Lugoj, metalurgică 
Nădrag, mecanică, „Electroti- 
miș“, de aparate electrice de 
măsurat, „Electrobanat", de ma
teriale de construcții și Indus
tria linii Timișoara, „Textila" și 
Filatura de mătase naturală Lu
goj. întreprinderea de produse 
ceramice Jimbolia. (Cezar 
Ioana).

BACĂU
Peste prevederi, 

produse necesare 
economiei

Răspunzind prin fapte îndem
nurilor adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii mun
cii din industria județului Ba
cău și-au intensificat eforturile 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe ultimul 
trimestru și pe întregul an 1988, 
creînd totodată condiții de rea
lizare a planului pe anul vii
tor. In acest scop au fost 
reorganizate schimburile de lu
cru, s-au lansat în fabricație 
toate comenzile prevăzute pen
tru acest an, sint transpuse in 
viață, cu mai multă operativi
tate. măsurile din programele de 
perfecționare și modernizare a 
producției și a muncii, se ana
lizează zilnic în comandamente 
stadiul îndeplinirii producției fi
zice și livrărilor la export. Ca 
urmare, în perioada care a tre
cut de la începutul anului, pe 
graficele întrecerii socialiste au 
fost înscrise peste plan însem
nate cantități de produse fizice: 
66 000 MWh energie electrică, 
aproape 2 000 tone cărbune brun, 
26 600 tone cocs petrolier, 14 000 
tone acid sulfuric, 31 000 mp 
țesături, mobilier din lemn in 
valoare de 37 milioane lei, pre
cum și însemnate cantități de 
cherestea, confecții textile etc. 
De notat că toate aceste depă
șiri au fost obținute pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Cele mai bune rezultate au fost 
înregistrate de colectivele de 
muncă de la întreprinderea e- 
lectrocentrale Borzești, între
prinderea minieră Comănești și 
Combinatul de prelucrare a lem
nului Bacău. (Gheorghe Baltă).

Făuritorii metroului din
București ne-au obișnuit 
ca la fiecare final de an
să rotunjească cite o nouă 
izbîndă. Majoritatea pune
rilor în funcțiune — în 
lungul celor peste 50 de 
kilometri de rețea subte
rană, cu 31 de stații, trei 
depouri și un dispecerat 
central — s-au desăvîrșit, 
cu deosebire, la sfîrșit de 
an. împlinirile au încunu
nat de fiecare dată o mun
că aflată, clipă de clipă, 
sub sigiliul abnegației 
muncitorești - revoluționa
re, al competenței profe
sionale, al răspunderii și 
dăruirii cu care se acțio
nează și aici, la această cti
torie menită să înfrunte
veacurile, legată definitiv 
de numele inițiatorului ei 
— secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pînă Ia sfirșitul acestui 
an, 1988, au mai rămas mai 
puțin de cincizeci de zile. 
Așadar, ce bucurii plămă
dite cu muncă tenace, așe
zate adesea sub semnul

(Continuare în pag. a Il-a)
taie, zi și noapte, arterele

eroismului cotidian, pregă
tesc pentru locuitorul „Ce
tății lui Bucur" cei care

70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Lupta poporului român pentru libertate, 
unitate și independență națională 

reflectată în opera teoretică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Marea Unire a tutu
ror românilor, epopeea 
înfăptuirii statului uni
tar in hotarele firești 
ale patriei străbune, 
prin voința suverană a 
poporului, au constituit 
Împlinirea luptelor seculare pentru 
drepturile sacre de libertate, inde
pendență națională și progres so
cial.

Făurirea statului național unitar 
român, acum 76 de ani. a repre
zentat un eveniment epocal în de
venirea istorică a patriei. „încunu
nare a aspirațiilor de veacuri ale 
poporului nostru pentru eliberare 
națională, rezultat al luptei duse de 
cele mai înaintate forte social-poli- 
tice ale vremii — in cadrul cărora ro
lul hotăritor l-au avut masele popu
lare — Unirea din 1918 — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
a reprezentat o adevărată piatră de 
hotar în dezvoltarea României mo
derne".

Mărețul act istoric de la 1 De
cembrie 1918 este rezultatul legic al 
îndelungatei dezvoltări a poporului 
nostru, al luptei eroice desfășurate 
în decursul unei existente tumultuoa
se, veac după veac, generație după 
generație, pentru dreptate socială, 
libertate și demnitate, pentru făuri
rea unui stat unic, independent si 
suveran.

Problemele cardinale ale evolu
ției poporului român, prin secole și 
milenii, dețin un loc de cea mai 
mare însemnătate in geniala gîndi- 
re social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De pe poziții 
profund științifice sînt abordate in 
mod creator în deplină concor
dantă cu legitățile dezvoltării eco
nomice și sociale, cu principiile ma
terialismului dialectic și istoric — 
realitățile - societății românești din 
toate timpurile. In mod magistral, to
varășul Nicolae Ceausescu înfățișea
ză, in pagini de mare forță evoca
toare, revoluționară si patriotică, mo
mentele fundamentale din -istoria de 
peste 2500 de ani a poporului nos
tru : continuitatea, permanenta sa 
pe pămintul strămoșesc, lupta pen
tru apărarea ființei patriei, pentru 
unitate națională — crezul ce a 
luminat drumul spre progres, spre 
o viață mai bună a tuturor româ
nilor. La baza acestui demers știin
țific și politic se află convingerea 
nestrămutată că avem o istorie 
eroică, cu care ne mindrim ; că în 
procesul uriaș al edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism 
se impun cunoașterea si clarificarea 
principalelor evenimente din istoria 
formării poporului si națiunii. în 
contextul amplu al Istoriei uni
versale.

Eminent conducător revoluționar, 
erudit om de știintă și cultură, tova
rășul Nicolae Ceaușescu îsi aduce 
o contribuție fundamentală la per
manenta îmbogățire a patrimoniului 
istoriei naționale, a gîndirii istorice 
românești. Viziunea sa asupra is
toriei este profund dialectică. Ea 
are la bază imperativul, subliniat 
cu tărie în documentele partidului 
nostru, de a se cerceta si caracteriza 
corespunzător. în lumina adevărului 
întemeiat pe fapte și documente, 
atît rolul claselor sociale, al poporu
lui. cit si al conducătorilor, al perso
nalităților politice, științifice si cul
turale în dezvoltarea națiunii. în a- 
sigurarea propășirii patriei.

Manea MÂNESCU,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

vicepreședinte al Consiliului de Stat

Cunoscător profund al dinamicii 
societății în decursul vremurilor, al 
realităților economice, politice si 
sociale, secretarul nostru general 
are marele merit de a fi definit, 
cu clarviziune științifică, teza revo
luționară cu privire la istoria unică 
a poporului si a Partidului Comunist 
Român. In concepția sa. istoria noas
tră națională, unitară și atotcuprin
zătoare, trebuie să oglindească în
treaga evoluție a societății româ
nești. Din această perspectivă se 
relevă cu tărie adevărul că istoria 
omenirii, deci si istoria patriei noas
tre. este cronica dezvoltării forțelor 
de producție si a relațiilor sociale, a 
marilor înfruntări de clasă, a luptei 
necurmate pentru libertate si elibe
rare națională.

Nucleul focalizator al noii gin- 
diri dialectice asupra istoriei, oe 
care o datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. îl reprezintă 
lupta pentru unitate, pentru inde
pendentă și suveranitate a poporului 
român. în numele acestor înflăcăra
te idealuri au fost duse, timp de 
secole, bătălii grele împotriva asu
pritorilor și cotropitorilor, a domina
ției străine, pentru afirmare na
țională si socială.

Cu deosebită consecventă sînt re
liefate, în creația istorică a condu
cătorului partidului și statului nos
tru. originea si limba comune, uni
tatea intereselor economice, a'forme
lor de viată si obiceiurilor, a cultu
rii si civilizației. Toți acești factori 
au avut un rol decisiv în formarea 
și afirmarea conștiinței de sine a 
poporului român. Dintotdeauna au 
impulsionat lupta sa pentru dreptul 
de a munci si de a trăi liber în 
granițele firești ale statului na
țional unitar român.

Moștenirea istorică este imensă. Pe 
pămintul Daciei s-a dezvoltat o stră
veche si originală civilizație. în sim
bioză cu civilizația romană — una 
dintre cele mai remarcabile ne care 
le-a cunoscut lumea antică. Secre
tarul nostru general ne înfățișează 
o strălucită sinteză a conținutului 
procesului de împletire a celor două 
civilizații materiale si spirituale. în 
urma căruia a rezultat ponorul 
român, ca entitate distinctă, carac
terizată prin cele mai înalte virtuți 
ale dacilor si romanilor.

Președintele României a făcut o 
aprofundată analiză științifică a îm
prejurărilor în care s-a format si s-a 
dezvoltat poporul nostru. In con
cepția sa. coloana infinită a glo
rioasei noastre istorii naționale o 
constituie unitatea si continuitatea, 
legătura cu glia străbună, din care 
a izvorit forța strămoșilor noștri de 
a rezista în fata populațiilor mi
gratoare. a tuturor vicisitudinilor 
istoriei ; a izvorit capacitatea de a 
se organiza în cnezate și voievoda
te. apoi în statele feudale româ
nești, Transilvania. Muntenia. Mol
dova. de a lupta cu ardoare pentru 
realizarea unității statale pe întregul 
teritoriu al vechii Dacii.

Președintele nostru a relevat ade
vărul. de o însemnătate istorică 
fundamentală, că în condițiile orga
nizării statale, ale făuririi și întă
ririi celor trei țări românești s-a

afirmat cu și mai mul
tă forță identitatea na
țională și politică a po
porului, s-au manifestat 
originalitatea și capaci
tatea sa de a ridica 
viața economică și so

cială pe trepte superioare. Pe 
teritoriul patriei noastre s-au 
succedat astfel mai multe epoci 
de înflorire a civilizației si cultu
rii. Totodată, in momentele hotări- 
toare ale dezvoltării patriei s-au 
ridicat mari personalități care au 
însuflețit poporul, l-au condus cu 
vitejie în lupta sa eroică pentru a 
bara calea cotropitorilor, pentru a 
păstra, prin vremuri, flacăra sacră 
a unității naționale. Edificatoare sint 
cu deosebire dirzele rezistente ale 
neînfricaților conducători de tară si 
de oști ca Miroea cel Mare. Iancu 
de Hunedoara, Vlad Tepes si Ștefan 
cel Mare. Ei au durat în istoria 
românilor memorabile dovezi de le
gendar eroism si înflăcărat patrio
tism. ce au contribuit în mod hotă- 
rîtor la salvgardarea independentei 
patriei si libertății poporului, la a- 
părarea civilizației europene.

în concepția despre istoria noas
tră națională a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. una dintre liniile 
directoare o constituie ideea esen
țială că unirea într-un singur stat 
nu era numai o năzuință ce s-a în
firipat în mințile citorva români 
înaintați, ci a constituit sentimentul 
national format, dezvoltat si conso
lidat in toate cele trei formațiuni 
statale românești: Țara Românească. 
Moldova și Transilvania. în aceste 
condiții concret-istorice. în virtutea 
acțiunii unor puternici factori o- 
biectivi. interni si externi. încă de 
la început între țările române s-au 
dezvoltat legături strînse și nu o 
dată ele au acționat împreună pen
tru a-și apăra ființa națională, li
bertatea si independenta.

Are profunde semnificații sub
linierea făcută de secretarul general 
al partidului. în repetate rinduri. că, 
în sute de ani s-a închegat și s-a ci
mentat. în toate cele trei state ro
mânești. comunitatea de teritoriu, de 
interese economice, de cultură si de 
limbă a poporului nostru. O expresie 
cu valoare de simbol a nestrămuta
tei voințe de unitate națională a 
constituit-o opera istorică a lui 
Mihai Viteazul, unificatorul, care la' 
27 mai 1600 se intitula. în numele 
dreptului sacru, ai voinței poporului 
român. ..Domn al Țării Românești, 
al Ardealului și a toată Țara Mol
dovei". Atunci unirea a fost de scurtă 
durată. Dar acel act de demnitate 
națională, înscris cu litere do aur. 
în memoria timpului, a demonstrat 
că obstacolele care stăteau în calea 
înfăptuirii unității politice a româ
nilor. în cadrul uniți organism statal 
propriu, nu erau de netrecut. Au 
fost astfel însuflețite. în secolele 
următoare, toate forțele înaintate 
ale (poporului nostru în eforturile 
consacrate împlinirii marilor idealuri 
ale unității si independentei, asigu
rării progresului economico-social al 
patriei.

Lupta pentru eliberare socială si 
națională, pentru realizarea unității 
de stat și independentei a intrat 
într-o etapă superioară în epoca 
modernă. Au cunoscut o și mai mare

(Continuare in pag. a IV-a)

din adine destinate trans
portului în comun ? Care 
sint noutățile de ultimă 
oră, stadiul de construcție 
al celei de-a 3-a magistra
le, al altor lucrări la re
țeaua metroului ? La ce 
altitudine acționează deta
șamentul brav și destoinic

acest nou bulevard de cir
culație în comun, din sis
temul metroului bucureș- 
tean, măsoară-aproape zece 
kilometri, are șase stații și 
o parcare. El începe la 
Gara de Nord, continuă cu 
stațiile Victoriei III, Ște
fan cel Mare, Obor, Ian-

nunt : pe strada Polizu se 
acționează intens pentru 
terminarea umpluturilor și 
refacerea arterei.

Ce se poate spune des
pre stadiul actual al exe
cuției pe tot parcursul ma
gistralei trei ?

Mai întii o privire glo-

Noutăți la metroul 

bucureștean

de constructori, din efortul 
cărora rețeaua de transport 
in comun din adine se ra
mifică necontenit, dobin- 
dește noi dimensiuni ?

în această ordine de idei, 
aflăm de la întreprinderea 
Metroul — București :

începute în 1987, lucră
rile de pe magistrala 3 
sint, la ora prezentului, 
într-un-stadiu avansat de 
execuție. înainte de a stă
rui asupra citorva detalii, 
să reamintim cititorilor :

cului. Muncii, Dristor II. 
De la Gara de Nord și pină 
în Victoriei se lucrează în 
galerie deschisă, așa cum 
s-a lucrat pe tronsonul 
Universității — Romană. 
Planșeul superior de be
ton a și fost turnat, vred
nicii constructori acționind 
sub placă. Avantajul aces
tei modalitățj de lucru — 
redarea în funcțiune, cit 
mai curind posibil, a arte
relor de circulație pertur
bate la suprafață. Un amă-

bală : turnarea pereților 
mulați — tehnologie folo
sită cu excelente rezultate 
la construcția metroului 
din București — se apro
pie de final. Tunelurile 
sint realizate in proporție 
de aproximativ 60 la sută. 
Zone fierbinți de muncă, 
de efort tenace — la exca- 
vații, realizarea structuri
lor, pregătiri minuțioase 
pentru montajul căii de ru
lare, pentru punerea in 
operă a complexelor și

modernelor instalații care 
fac voiajul cu metroul 
confortabil, rapid, mult 
solicitat.

Cîteva detalii : la stația 
Victoriei III — îngemănată 
cu stația de pe magistrala 
2, aflată în funcțiune — 
sînt pe terminate lucrările 
de structură. Eforturi sus
ținute se depun la finali
zarea lucrărilor, a accesu
lui de pe bd. Aviatorilor. 
Și încă o precizare : noua 
stație din Victoriei se află 
amplasată sub pasajul ru
tier și sub stația de metrou 
în funcțiune. în aceeași or
dine de idei : foarte mult 
s-a avansat la stațiile Ian- 
cului, Muncii, Obor. Argu
ment că accelerarea lucră
rilor, intrată, putem spune, 
în tradiție, este un fapt 
curent la metrou.

Cit privește tunelurile, la 
afirmația mai sus notată, 
mai adăugăm : ele sînt 
gata la ora actuală între 
stațiile Victoriei și Ștefan 
cel Mare și de la Ștefan 
cel Mare pină Ia Lizeanu. 
Minerii au înregistrat ade
vărate recorduri de înain-

Ille TANASACUE
(Continuare în pag. a V-a)
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P,C.R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

niza și conduce procesele tehnolo
gice, introducerea spiritului novator 
in muncă, ridicarea muncii însăși la 
cote inalte de calitate și eficiență. 
Aceasta se poate infăptui numai cu 
oameni cu o inaltă pregătire profe
sională, științifică, tehnică și politică, 
cu un orizont cultural larg și cu
noștințe vaste în toate domeniile, 
oameni cu o inaltă conștiință revo
luționară, cu un cult al muncii, al 
lucrului bine făcut.

în acest cadru, școala. învățămln- 
tul irj general — principal izvor de 
cultură, veriga de bază a formării 
și dezvoltării umane —, îndeplinește, 
în ansamblul sistemului social, 
funcții specifice legate, în principal, 
de formarea unui tineret cu un ori
zont larg de cunoștințe, de gindire 
și creativitate, care să servească in

practică, sub conducerea de înaltă 
competență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, au 
conferit școlii românești o mare 
putere de adaptare la noile cerințe 
ale progresului economico-social și, 
în același timp, au transformat-o în
tr-un factor nemijlocit al dezvoltării 
generale a patriei, al edificării so
cialismului și comunismului.

Prin cuprinderea, începind cu anul 
viitor de învățămint, a tuturor ab
solvenților clasei a X-a în licee și 
școli profesionale, prin înființarea, 
în toate comunele, de școli cu cla
sele I—X și în orașele agroindus
triale de licee, inclusiv cu treapta a 
Il-a. se va asigura satisfacerea 
deplină și la un nivel calitativ su
perior a necesarului de forță de 
muncă pentru toate ramurile și sec-

OMUL NOU,
omul unei înalte competențe

profesionale și răspunderi sociale

In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, 'tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. problematica for
mării, dezvoltării și utilizării efi
ciente a resurselor umane, a edifi
cării omului, nou, cu o înaltă com
petență profesională și politică, de
ține un loc central. Tezele din apri
lie — o nouă contribuție strălucită a 
secretarului general al partidului la 
proiectarea etapelor devenirii socia
liste a patriei, la fundamentarea 
științifică a grandioasei opere de 
dezvoltare și modernizare continuă 
a societății românești — definesc, 
intr-un spirit novator, revoluționar, 
locul și rolul forței de muncă — în 
calitate de promotor, produs și bene
ficiar al progresului social. Teza de o 
excepțională însemnătate, de largă 
deschidere științifică conform căreia 
„forța de muncă 
reprezintă facto
rul determinant, 
hotăritor și revo
luționar ai dez
voltării" impune 
cerințe noi, su
perioare în for
marea, perfecțio
narea și utili
zarea cu maximă 
eficiență a resur
selor umane. 
Elaborînd strate
gia românească 
de formare și 
perfecționare pro
fesională pe baza 
celor mai noi cu
ceriri științifice 
și tehnice, parti
dul pornește de
la faptul că progresul tehnico- 
științific și cel economico-social au 
ca finalitate omul, sint indisolubil 
legate de progresul uman.

tn condițiile trecerii economiei ro
mânești la o dezvoltare preponde
rent intensivă, ale infăptuirii obiec
tivului strategic de atingere a nive
lului de țară socialistă mediu dez
voltată, omul constituie forța deci
sivă a înfăptuirii revoluției pe pla
nul științei și culturii, al perfecțio
nării relațiilor sociale, de producție 
și conducere, a însăși afirmării sale 
depline ca personalitate umană. Pro
cesul de formare și educare a omu
lui de tip nou, privit ca o compo
nentă activă, dinamică a resurselor 
umane, trebuie să-i ofere acestuia 
atit cunoștințe temeinice privind tot 
ceea ce este mai valoros în dome
niul științei, tehnicii și culturii con
temporane, al profesiei alese, dar 
să și determine însușirea organică a 
concepției revoluționare despre lume 
și societate 
marea unei

Așezarea _ 
cației prin muncă și pentru muncă 
la baza întregului proces instructiv- 
educativ are multiple și benefice 
repercusiuni asupra formării științi2- 
fice, profesionale și politice. Actuala 
revoluție științifico-tehnică. dotarea 
de care dispune economia națională, 
amplul proces de perfecționare și 
modernizare, a producției, imoun cu 
necesitate sporirea coțnpetenței pro
fesionale a întregului personal mun
citor, a priceperii de a folosi mai 
bine tehnica din dotare, de a orga-

a partidului nostru, for- 
conștiințe înaintate, 
fermă a muncii, a edu-

programele 
in perspec-

cele mai bune condiții 
generale de dezvoltare 
tivă a societății românești, ca și de 
însușire a concepției materialist
dialectice, revoluționare despre lume 
și viață, de educare a înaltului spirit 
de responsabilitate față de intere
sele supreme ale societății.

Așezarea învățămîntului, în peri
oada care se deschide cu istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, pe 
baze profund științifice și revoluțio
nare, permanenta Iui perfecționare 
și adaptare la cerințele dezvoltării 
economico-sociale, caracterul larg 
democratic și umanist au făcut ca 
acesta să poată răspunde pe deplin 
sarcinilor deosebit de complexe ce-i 
revin în domeniul pregătirii multi
laterale a cadrelor necesare tuturor 
sectoarelor de activitate. învățămîn- 
tul a devenit astfel, alături de cerce
tarea științifică, o adevărată forță 
motrice a progresului multilateral al 
patriei noastre „Tocmai pe baza în
vățămîntului modern, a cercetării, 
a științei — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — am putut 
realiza marile transformări revolu
ționare din România. Și viitorul 
dezvoltării patriei noastre, făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate si trecerea Ia edificarea co
munismului nu se pot baza decît pe 
un invățămînt modern, pe o înaltă 
știință și cunoaștere in toate dome
niile de activitate". Tezele, ideile 
și orientările secretarului general al 
partidului privind continua perfec
ționare și modernizare a învățămîn- 
tului, transpunerea lor concretă în

toarele economiei naționale. Mutații 
calitative importante se Vor produce 
in ceea ce privește conținutul invă- 
țâmintului, adaptarea acestuia la 
ritmul rapid de dezvoltare a științei 
și tehnicii, la exigențele actuale și 
de perspectivă ale economiei națio
nale. Calitatea și continuitatea pre
gătirii profesionale și politice, inte
grarea organică a școlii in viața 
economico-socială a țării vor asigura 
oameni temeinic pregătiți profesio
nal, muncitori, tehnicieni, specialiști 
de înalta calificare, cetățeni cu un 
nivel ridicat de cultură și educație, 
capabili să înțeleagă sensul dezvol
tării, să-și pună întreaga capacitate 
de muncă și creație in slujba socie
tății.

Toate acestea presupun desfășu
rarea, in fiecare școală, în fiecare 
etapă a procesului de formare și 
perfecționare a cadrelor, a unei 
ample munci politico-educative, în
temeiată pe studierea și însușirea 
temeinică a ideilor și tezelor elabo
rate și fundamentate de partidul 
nostru, de secretarul său general, 
în mod necesar, această activi
tate trebuie să aibă permanent 
în vedere aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
„am inainiat mult in domeniul dez
voltării forțelor de producție, al 
dezvoltării generale, dar nu in ace
eași măsură am asigurat ridicarea 
nivelului politico-ideologic, al con
științei revoluționare". în spiritul 
acestei teze, procesul de învățămint 
și cel politico-educativ se cer îmbi
nate armonios pentru a prezenta și

explica necesitatea întăririi continue 
a rolului politic conducător al parti
dului și afirmării tot mai puternice 
a acestuia drept centru vital al în
tregii societăți, istoricele realizări 
ale poporului nostru, obținute mai 
cu seamă în ultimii 23 ani, măsurile 
întreprinse în vederea dezvoltării și 
întăririi proprietății socialiste, asi
gurării conducerii unitare a socie
tății, afirmării democrației muncito- 
rești-revoluționare și perfecționării 
funcțiilor statului socialist.

Școala este chemată să contribuie 
la formarea gîndirii revoluționare a 
tinerilor, să asigure lărgirea con
tinuă a orizontului de cunoaștere 
și îmbogățirea vieții spirituale a 
acestora, formarea și consolidarea 
concepției materialist-științifice, des
pre natură și societate, determinind 

astfel eliberarea 
■ oamenilor de

prejudecăți, dîn- 
du-le posibilita
tea să se ma
nifeste activ, res
ponsabil ca fac
tori determinări ți 
in transformarea 
societății, în lupta 
pentru construi
rea unei lumi 
mai bune și mai 
drepte. Activita
tea politicp-ideo- 
logică și cultu- 
ral-educativă din 
școli și facultăți 
este chemată să 
cultive sentimen
tul de mindrie de 
a fi cetățeni ai 

României socialiste, să dezvolte pa
triotismul revoluționar, hotărirea de 
a face 
continuu 
triei socialiste.
trebuie să combată ideologia străină, 
propaganda anticomunistă, orice for
mă de naționalism și șovinism, în
cercările de contestare a continui
tății poporului nostru in vatra stră
bună, tezele ce aduc prejudicii cau
zei prieteniei și colaborării dintre 
popoare.

Un rol deosebit în activitatea poli- 
tico-educativă revine predării și În
sușirii științelor sociale, a cunoștin
țelor economice. în Expunerea cu 
privire la unele probleme ale con
ducerii activității economico-sociale, 
ale muncii ideologice și poli
tico-educative, precum și ale 
situației internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că predarea 
științelor sociale trebuie să asigure 
cunoașterea temeinică a politicii 
partidului, a problemelor construc
ției socialismului, a tuturor proble
melor dezvoltării economico-sociale.

Realizarea unei strinse legături 
între îndeplinirea la un înalt nivel 
calitativ a sarcinilor profesionale și 
creșterea conștiinței revoluționare a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii constituie una din pirghiile 
îndeplinirii planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială, 
o forță motrice a înaintării ferme 
a poporului nostru pe calea socialis
mului și comunismului.

totul pentru progresul 
și multilateral al pa

in același timp, ea

Dr. Emil SCARLAT

CONCEPEREA UNITARA A ACTIVITĂȚII 
POLITICO-ORGANIZATORICE

condiție a eficientei sale

Dichiscanu

în inima
Vorbind de noi, cei de azi, despre 

condiția noastră umană, civică și 
profesională, despre responsabilita
tea noastră, de conștiința noastră, de 
fapt, nu putem ca, dialecticieni fiind, 
să nu ne vedem intr-un context, in
tr-un mare și nobil context, care este 
al literaturii române in totalitatea 
ei. Nu putem să nu reamintim acel 
adevăr evident, de mult știut de toa
ta lumea, dar care ne așază sub o 
zodie de aur : adevărul că spiritul 
militant, patriotismul incandescent și 
curat ca lacrima, identificarea to
tală a destinului individual cu des
tinul patriei — toate aceste trăsături 
sînt o coordonată permanentă a li
terelor române, coloana de susținere 
a cerului lor de sori și de luceferi. 
Este un motiv de inaltă mindrie, dar 
și de o copleșitoare răspundere pen
tru scriitorii acestui timp să se știe 
curgînd într-o albie, in pare acest 
Danubiu al spiritualității românești, 
care e literatura noastră, s-a indrep- 
tat dintotdeauna, ferm și dăruit, 
spre o țintă precisă, fără meandre 
spectaculoase, dar sterile, că nu s-a 
transformat niciodată intr-un act 
gratuit, că a fost mereu un rod al 
omeniei, al adevărului, o emanație 
a acestui pămint și a istoriei lui.

Românul, se știe, este un împăti
mit de frumos, el, fiu al sentimen
tului și rațiunii, nu poate iubi lucru
rile amorfe, dezordinea, intimplăto- 
rul, el, demiurg terestru, pune ordine 
in universul din jur, urmind legile 
unei arte multimilenare, atit de dis
tincte și cu atitea virtuți ale uni
versalității. Toți, de la sublimii ano
nimi la Eminescu și Brâncuși, gin- 
desc și acționează după rigorile fru
mosului. Cine insă, necunoscindu-ne 
decit superficial, este tentat să vadă 
in această galaxie a artei numai pi
torescul dovedește Că nu a înțeles 
una din cele mai expresive fețe ale 
artei și umanismului universal. Ță
ranul de sub cerul Carpaților și-a 
încrustat cu măiestrie stilpii pridvo
rului, grinda podului, durea de tors, 
pină și șindrila acoperișului atît de 
expusă ploilor, ninsorilor, furtunilor,

și conștiința
atit de perisabilă. Dar toate acestea 
nu sint „obiecte de artă", ele nu-s 
decît elemente ale casei, ale acelui 
loc al eternității, unde se oficiază 
cina, se țese și se visează. Litera
tura română nu se abate de la acest 
drum. Strălucitoare, fascinantă, ine
dită, populată de genii, ea nu se re
zumă la a fi un joc al virtuozității, 
ci a fost și este și se vrea un nimb 
al acestei Case care e vatra și isto
ria noastră. De la cronicarii cei 
vechi la junii pașoptiști, la marii 
ctitori interbelici, la cei ce au înfie
rat barbaria fascistă și la creatorii 
de azi, scriitorii români s-au simțit 
nu doar martori, ci și părtași la fău
rirea istoriei naționale, angajați in 
marele și temerarul proces de de
venire a patriei.

Se înțelege că scriitorul de azi, 
exponent al colectivității, „suflet în 
sufletul neamului său", nu se poate 
închipui decit angajat plenar in 
grandiosul avînt de edificare a vi
itorului, a unei societăți multilateral 
dezvoltate, a unui om multilateral. 
Obiectivul artei, al literaturii este 
omul. Iar cea mai importantă reali
zare a socialismului, in viziunea 
partidului nostru, este Omul. „De-a 
lungul existenței sale, — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
poporul român a creat o artă care 
exprimă pregnant modul său de via
ță și muncă, gindirea și sensibilita
tea sa, setea de libertate, voința de 
a-și făuri un trai mai bun, opti
mismul, încrederea in forțele proprii, 
in viitor. In noile condiții ale dez
voltării patriei noastre socialiste, 
arta și literatura sînt chemate să 
dea expresie activității tumultuoase 
desfășurate de poporul român in 
toate domeniile de activitate, să în
fățișeze marile realizări, entuzias
mul, optimismul și hotărîrea sa de 
a merge neabătut inainte. Operele de 
literatură și artă au menirea de a 
înfățișa cit mai fidel, in limbajul lor 
propriu, realizările, preocupările, as
pirațiile, gindirea și simțirea mase
lor largi populare ; ele trebuie să se 
inspire permanent din izvorul viu al

cititorului

Dezvoltarea și modernizarea 
tuturor domeniilor de activitate 
se află într-o strînsă corelație 
cu calitatea pregătirii profesio
nale a tinerilor din școala de 
toate gradele. Beneficiind de 
cadrul organizatoric modern, 
de excelentele condiții ma
teriale create în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", învățămîn- 
tul românesc contemporan asi
gură, prin orientarea realistă 
către necesitățile imediate și 
de perspectivă ale producției, 
ale vieții sociale, nu numai ga
ranția muncii de calitate, ci și 
a puterii de a anticipa progre
sul tehnico-științific, pregătind 
cadre cu temeinice cunoștințe 
de specialitate, cu o solidă cul
tură generală, cu un grad ridi
cat de adaptabilitate la nou. 
Dovezi grăitoare ale introduce
rii celor mai noi cunoștințe, la 
toate disciplinele de invățămînt, 
pot fi aflate deopotrivă în 
laboratoare și cabinete de spe
cialitate din școli generale și 
licee, în amfiteatrele studen
țești sau în atelierele de practi
că productivă.

în imagine, un aspect de la o 
oră de activități experimentale 
în laboratorul de chimie al 
Liceului industrial „I. L. Cara- 
giale" din Capitală.

Puțin după miezul nopții, telefo
nul sună. Pentru inginerul Traian 
Blebea, directorul Schelei de foraj 
Scăieni, nu era nimic neobișnuit. Și 
totuși, apelul făcut : „Sînteți căutat 
de sonda 371 a brigăzii Copăceni" 
îl surprinsese oarecum. Știa că son
da ajunsese la 460 metri adincime, că 
forajul decurgea normal. în recep
tor se auzi apoi o voce de bărbat : 
„Erupție de gaze. Ne-a prins cu 
garnitura scoasă. Lucrurile se com
plică. Sînt șeful formației, Victor 
Dișmărescu". în asemenea situații 
nu-i nevoie de prea multe explicații. 
Se știe ce trebuie întreprins. Direc
torul și inginerul-șef erau peste o 
jumătate de oră la fața locului îm
preună cu autocamionul pe care se 
afla montat un agregat de cimen
tare. Soseau rapid și alte autoca
mioane cu materialele necesare in
tervenției. A urmat o încleștare dra
matică pentru a stăvili forța telurică 
a pungii de gaze străpunse pînă 
cînd, în zori, acul manometrului a 
coborît sub semnul roșu al limitei 
de pericol. Sonda fusese salvată. Fo
rajul și-a continuat nestingherit 
drumul spre punga de țiței. De alt
fel, în curînd, ea va fi predată 
muncitorilor schelei de producție. 
Și în acest sector, petroliștii sînt 
puși în fața unor situații asemănă
toare. Tot de dată recentă este și 
intervenția eroică de la sonda nr. 
326. Aici, în urma unei infiltrații de 
nisip, exista pericolul scoaterii de
finitive a sondei din producție. Dar. 
după zile și nopți de muncă încor
dată, efectuată de cele trei schim
buri, de cele mai multe ori reunite, 
sonda a fost predată producției.

în foraj, ca și în extracție, deși 
activitatea este organizată riguros, 
schemele prestabilite ale desfășu
rării proceselor de producție sint, 
adesea, răsturnate. Iar o situație ne
prevăzută nu se aseamănă cu alta. 
Cei care se confruntă cu ele, pentru 
a le putea face față, trebuie să dea 
dovadă de multă îndemînare profe
sională, de inițiativă, de curaj în 
aplicarea rapidă a soluțiilor preco
nizate, de angajament fizic total. Ca 
să ajungi la o astfel de tărie de ca
racter, important este să înțelegi de 
la bun Început că fără o disciplină 
de fier, fără o înaltă responsabili
tate și o armonizare perfectă a 
muncii în mănunchiul de oameni 
care formează o echipă de sondori, 
nu poți pătrunde in inima zăcămîn- 
tului de țiței, nu poți să-l con- 
stringi spre a aduce la suprafață o 
cantitate cit mai mare din conținu
tul său.

înarmați cu aceste exemple rela
tate chiar de cei implicați și cu date 
statistice despre rezultatele în pro
ducție ale celor două unități (primul 
loc pe ramură în întrecerea socia
listă ocupat pînă acum de schela de 
foraj și peste 3 500 de tone de țiței 
mai mult față de cantitatea extrasă 
anul trecut de petroliștii schelei de 
producție) îl întrebăm pe tovarășul 
Gheorghe Dumitru, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Boldești-Scăieni, dacă aceste succese 
pot fi considerate drept un efect al 
muncii politico-educative. „Nu — 
a fost replica interlocutorului nos
tru. Ea singură n-ar fi suficientă și 
nici nu s-ar putea desfășura fără 
existența unui cadru organizatoric 
adecvat obiectivelor și condițiilor 
specifice locurilor de muncă. Este 
vorba, totodată, de străduința noas
tră de a conferi un caracter unitar, 
închegat întregii munci politico-or
ganizatorice, în ultimă 
stabilirea unei corelații strînse în
tre factorii obiectivi și 
tivi in conceperea activității 
partid. Numai așa vom putea răs
punde cerinței formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Tezele 
din aprilie potrivit căreia îndepli
nirea de către partid a rolului de 
forță politică conducătoare presu
pune implicarea activă, cu întreaga 
răspundere, a fiecărei organizații, a 
organelor de partid, a fiecărui mem
bru al partidului în înfăptuirea po
liticii partidului, în desfășurarea in

cele mai 
din toate

Nu ne-a surprins faptul că a intuit 
sau mai degrabă â venit cu exacti
tate în întimpinarea temei noastre 
pe care vroiam s-o abordăm. Fusese
răm preveniți, întimplător, de un 
virstnic sudor de la cunoscuta în
treprindere „1 Mai" din Ploiești : 
„Vă duceți la Boldești ? 11 cunosc 
pe primar, Puiu, îi zicem noi, am lu
crat împreună. Era un sudor harnic, 
studios, inteligent, dar rezervat. Și-a 
păstrat toate calitățile, în afară de 
ultima. Este acum dinamic, înfipt, 
nu se lasă intimidat cu una cu două, 
fie cine-o fi...“.

Spusele primului secretar al co
mitetului orășenesc de partid aveau 
să se confirme. De la bun început 
ni s-a impus atenției străduința co
mitetului orășenesc de partid de a 
circumscrie cu discernămînt spațiul 
desfășurării muncii politico-organi
zatorice. Și, sub acest aspect, cele 
două schele, de foraj și de produc
ție, datorită ”, - - — -
muncă pe o arie geografică întinsă, 
ridică probleme mai complexe. Este 
drept, sediile celor două unități, 
unde se iau deciziile, unde se află 
bazele de aprovizionare și de sta
ționare a echipelor de intervenție, 
sînt, în același timp, și locul cel mai

instanță de

cei subiec- 
de

bune condiții a activității 
domeniile1*.

dispersării locurilor de
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potrivit pentru desfășurarea unor 
acțiuni politico-organizatorice de 
mai largă cuprindere. Treptat Insă 
s-a accentuat tendința de concen
trare a muncii politico-organizatori
ce la aceste sedii, ceea ce a determi
nat, într-o bună măsură, compar
timentarea activității de partid, des
prinderea de oamenii care răspund 
nemijlocit de realizarea planului la 
foraj și extracție. De aceea, comite
tul orășenesc de partid, în urma 
concluziilor desprinse din studiile 
efectuate de comisiile pe probleme, 
de colective ale activului de partid, 
din examinarea critică a activității 
desfășurate de comitetele de partid 
din cele două schele, s-a angajat în 
redistribuirea centrelor de greutate 
ale muncii de partid in acest sector 
prin aplicarea îmbinată a unor mă
suri organizatorice și politico-edu
cative cu o finalitate precisă — ri
dicarea responsabilității oamenilor 
muncii, întărirea ordinii și discipli
nei ca factori primordiali In reali
zarea planului la foraj și extracție. 
Astfel,, s-a hotărît, printre altele, ca 
adunările generale de partid, învă- 
țămintul politico-ideologic, cursurile 
de calificare și perfecționare a pre
gătirii profesionale să se desfășoare 
chiar la sonde. O altă măsură adop
tată a constat în Întărirea controlu
lui asupra activității de producție 
din schimburile de noapte. Pentru 
aceasta s-au alcătuit colective for
mate din cadre tehnice ale schele
lor. inclusiv inginerii-șefi și direc
torii care asigură o asistență tehnică 
și control exigent la mai multe son
de, în tot timpul schimbului de 
noapte. De asemenea, consiliile oa
menilor muncii și comitetele sindi
catului au fost mai puternic orien
tate in direcția preocupărilor pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale sondorilor. Au fost a- 
menajate microcantine, magazine 
mobile, grupuri sociale cu dormitoa
re, sală de mese, baie, televizoare și 
biblioteci. Am putea spune că efec
tul muncii educative sau de fapt al 
întregii activități de partid se re
flectă prin scăderea în acest an a- 
proape la jumătate a timpului 
neproductiv.

Conceperea unitară a activității de 
partid este deosebit de clar pusă în 
evidență de modul în care comitetul 
orășenesc de partid a organizat și 
conduce acțiunea de modernizare a 
proceselor de producție. Punctul de

plecare l-a reprezentat precizarea 
exactă a obiectivelor : modernizarea 
bazei tehnice existente cu forțe pro
prii și minimum de investiții pen
tru a obține în final un plus de 
producție anuală de 170 milioane lei. 
în acest scop, dintr-un număr mare 
de propuneri, au fost selecționate 80 
de măsuri asupra cărora să se con
centreze, cu precădere, atenția comi
tetului orășenesc de partid. Urmind 
o logică firească, comitetul orășe
nesc de partid a trecut la organi
zarea pe un front larg a desfășu
rării acțiunii : studii, analize, schim
buri de experiență, controale etc. De 
aici s-ar putea trage concluzia că 
întîietate are munca organizatorică. 
Acest aspect este însă relativ, limi- 
tîndu-se la faza de început a acțiu
nii, cînd se fixează, într-un cadru 
larg, obiectivele, forțele și căile pen
tru înfăptuirea ei. Dar, o dată cu 
declanșarea acțiunii, laturile tehnice, 
organizatorice și educative, evoluînd 
pe liniile de forță ale obiectivelor 
comune, vor trebui să se încrucișeze, 
să se întrepătrundă pentru a ajun
ge la finalitatea dorită. O simulta
neitate, in multe cazuri, obținută de 
la sine. Meritul Comitetului orășe
nesc de partid Boldești-Scăieni con
stă tocmai în faptul că o asemenea 
simultaneitate o înfăptuiește în de
plină cunoștință de cauză, ceea ce 
conferă acțiunilor, intervențiilor sale 
dinamism, flexibilitate, consecvență 
in atingerea obiectivelor propuse.

Și un exemplu concludent. în a- 
cest an, comitetul orășenesc de 
partid a organizat o expoziție pe 
tema modernizării cu planuri, grafi
ce, exponate. O formă de populari
zare des întîlnită cu vădite scopuri 
instructiv-educative, s-ar putea spu
ne. Dar expoziția a însemnat mult 
mai mult. Ea a fost precedată de un 
profund studiu privind posibilitățile 
de modernizare existente în unități
le industriale în care a fost implicat 
activul comitetului orășenesc de 
partid. în cadrul expoziției au avut 
loc dezbateri cu prilejul cărora s-a 
efectuat un rodnic schimb de expe
riență. Sugestiile, ideile avansate au 
reprezentat impulsuri pentru alte 
acțiuni și inițiative la nivelul între
prinderilor și orașului, care au pre
supus la rîndul lor folosirea conju
gată a formelor organizatorice și po
litico-educative. Astfel, reprezentan
ții întreprinderii de geamuri au în
fățișat, cu exemple concrete, modul 
de organizare a unor întîlniri ale spe
cialiștilor și muncitorilor de înaltă 
calificare în cadrul cărora partici
pant^ avansează diferite soluții le
gate de modernizarea proceselor de 
producție, le susțin, le combat sau le 
îmbunătățesc. Metoda „confruntării 
creierelor" a fost preluată de comi
tetul de partid de la întreprinderea 
de cartoane și confecții, pe care a 
îmbogățit-o cu noi elemente. Pe lin
gă aceste dezbateri, in secții au fost 
afișate planșe cu instalațiile supuse 
modernizării, care solicită privitori
lor părerea. Așa au putut fi aduse 
perfecționări esențiale unor vechi 
utilaje și mașini, ceea ce a contri
buit în mod hotăritor la diversifi
carea producției, la creșterea pro
ductivității muncii, la onorarea în 
avans a prevederilor de plan. De a- 
semenea, în urma acestei expoziții, 
comitetul orășenesc de partid a în
scris pe agenda preocupărilor sale 
inițierea unei ample acțiuni de per
fecționare profesională a personalu
lui muncitor, de implicare mai pu
ternică a inginerilor și tehnicienilor 
în realizarea programelor de moder
nizare, de legare mal strînsă a învă- 
țămintului politico-ideologic de rea
litățile unităților din oraș. Este de 
altfel, așa cum au subliniat interlo
cutorii noștri, una dintre concluziile 
practice l-a care a ajuns Comitetul 
orășenesc de partid Boldești-Scăieni, 
ca urmare a însușirii ideilor și orien
tărilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuprinse în Tezele din aprilie, ma
gistralul program de muncă al co
muniștilor, al întregului popor.

Constantin VARVARA 
Ioan MARINESCU

ale 
tre- 
pri-

realităților sociale și naționale 
țării noastre. Literatura și arta 
buie să-i ajute pe oameni să 
vească mereu inainte, să le dea o 
imagine Înflăcărată a perspectivei 
istorice, să prefigureze schimbările 
viitoare ale societății, să însufle
țească masele populare, tineretul pa
triei noastre la fapte mărețe, închi
nate realizării visului de aur al o- 
menirii — comunismul".

Apropiata plenară a partidului 
nostru constituie, fără îndoială, nu 
numai un binevenit moment de bi
lanț, de scrutare a unor succese de 
prestigiu repurtate de literatura ul
timilor ani, ci și un factor de mobi
lizare a conștiinței politice a între
gii creații spirituale. Legatari ai u- 
nor mari tradiții, răspunzători în 
fața clipei prezente șl a posterității, 
răspunzători față de istorie și în fața 
istoriei noastre de acum și din veac, 
față de pămîntul acestei țări, cre
dincioși părinților noștri și urmași
lor noștri, e un lucru firesc ca noi, 
scriitorii, toți creatorii de frumos să 
ne considerăm nu numai fii ai pa
triei, ci ,și ziditori ai ei, nu numai 
purtători ai unei conștiințe revolu
ționare, ci și formatori de conștiințe. 
Cărțile noastre nu sînt destinate 
raftului de bibliotecă, ele sînt mesa
geri vii, chemate să pătrundă, așa 
cum spunea președintele țării; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „în ini
ma și conștiința cititorului".

Fidel înaltei sale chemări, patriei 
și poporului care l-a născut, scriito
rul român se mîndrește a fi și a lu
cra într-o țară liberă și demnă, a fi 
o conștiință trează, lucidă, vie a epo
cii incandescente a „evului aprins" 
în miezul căruia trăiește. Tezele din 
aprilie, expunerile secretarului ge
neral al partidului dau o înaltă a- 
preciere rolului pe care literatura și 
arta îl au in edificarea conștiinței 
omului nou. Acestuia ii dedicăm ta
lentul, și scrisul nostru de azi, căr
țile in filele cărora răsună ritmul 
epocii socialiste.

Vasile REBREANU

Criterii și
(Urmare din pag. I)

• •exigențe ale modernizării economiei
bază ale e- 

de ramură 
o constituie 

dezvoltării

Una din condițiile de 
chilibrului structurii 
a economiei naționale 
acoperirea obiectivelor 
economico-sociale cu resursele natu
rale și umane, la nivelul consumu
lui socialmente necesar pe care îl 
pune fiecare etapă. în condițiile as
cuțirii contradicției dintre nevoi și 
resurse, ale creșterii interdependen
telor in cadrul economiei mondiale, 
modernizarea structurii de ramură 
a economiei naționale nu se poate 
concepe decît pe baza compatibili
tății reciproce a minimului cheltu
ielilor totale pentru obținerea unei 
valori de întrebuințare cu cel mai 
înalt grad de tehnicitate si calitate 
posibil.

în condițiile manifestării unor 
restricții asupra resurselor naturale, 
modernizarea structurii de ramură a 
economiei naționale include și asi
gurarea unei capacități proprii de 
recuperare, recondiționare si refolo- 
sire a materiilor și materialelor ce 
rezultă din producție și din consu
mul populației. De altfel. în țara 
noastră s-a dezvoltat, pe criterii de 
eficiență social-economică și ecologi
că. un nou sector de activitate, dis
tinct. cu tehnologii proprii de recu
perare și valorificare a materiilor 
prime. O structură modernă a e- 
conomiei naționale, fără o capacita
te proprie de recirculare economică 
a ceea ce rezultă permanent din 
procesul reproducției, ar adinei con
tradicția dintre mediul creat de om 
și mediul natural, cu Consecințe ne
gative si asupra proporțiilor si 
tensitatii reproducției lărgite in 
spectivă. De aceea, procesele 
creare si modernizare a bazei 
nice materiale sînt concepute de 
partidul nostru într-o viziune inte
gratoare. Existenta unui sector dis
tinct în cadrul diviziunii muncii so
ciale. ca parte integrantă a proce-

in- 
per- 

de 
teh-

sului de reproducție lărgită, de re
circulare a materiilor și materiale
lor esite impusă atit de specificul 
tehnologiilor de fabricație și al for
melor și metodelor de organizare și 
conduoere a activității de recupera
re si reintroducere in circuitul e- 
conomic. cit și de necesitatea de a 
se putea concentra eforturile asu
pra modernizării tehnicilor si teh
nologiilor de fabricație în domenii
le ce folosesc materii prime direct 
din sectorul primar.

Pornind de la faptul că o econo
mie națională nu-și poate produce 
tot ceea ce are nevoie și la un înalt 
grad de competitivitate, apare evi
dent că procesul de modernizare a 
structurii sale de ramură nu poate 
face abstracție de importuri. In a- 
oeste condiții, unul din criteriile de 
modernizare a structurii de ramu
ră a economiei naționale pe care 
partidul nostru le integrează în 
strategia dezvoltării forțelor de pro
ducție îl constituie dezvoltarea unei 
capacități proprii de compensare a 
factorilor de producție deficitari sau 
de utilizare mai eficientă a celor e- 
xistenți, prin importul unor produ
se sau factori de producție compe
titivi. O asemenea capacitate este 
determinată de acele ramuri și sub- 
ramuri care susțin exportul pentru 
o lungă perioadă de timp. Luarea 
în considerare a acestui criteriu de 
dezvoltare și modernizare a struc
turii de ramură a economiei națio
nale nu trebuie însă absolutizat, lo
cul și rolul lui in ansamblul cri
teriilor de optimizare sînt determi
nate de corelația care se formează 
între factorii interni si externi ai 
reproducției lărgite. De aceea, sub
ordonarea iui realizării unei econo
mii naționale moderne și armonios 
echilibrate pe termen lung. în mă
sură să-și reproducă și să-și recir- 
cule la un nivel tot mai înalt de 
eficientă factorii proprii de produc
ție. reprezintă o condiție esențială

de ramură a economiei naționa- 
preaupune în concepția partidu- 
nostru existenta si funcționarea

concepu- 
princlpiul 
un timp 
orice a-

a ridicării nivelului de trai mate
rial și spiritual și îmbunătățire a 
calității vieții oamenilor.

Desigur, avînd în vedere că eco
nomiile naționale constituie nu
cleele economiei mondiale, că inter
dependențele dintre acestea se am
plifică și se diversifică tot mai pu
ternic, criteriile de modernizare a 
structurii de ramură sînt 
te de partidul nostru pe 
eficientei maxime pentru 
îndelungat, eliminîndu-se
vantaj relativ care poate dezavanta
ja viitorul, transformînd un avan
taj imediat, pe termen scurt. In
tr-un dezavantaj grav pe termen 
lung. în acest context este evident 
că luarea in considerare a interde
pendentelor pe cane le creează miș
carea economiei mondiale nu tre
buie să ducă la absolutizarea avan
tajului relativ ce decurge din 
schimburile internaționale pe ter
men scurt, ci, dimpotrivă, să trans
forme aceste avantaje relative în- 
tr-un factor de compensare de or
din cantitativ șl calitativ, a ele
mentelor creșterii economice, care, 
alături de ceilalți factori interni, să 
fie corelați și combinați Intr-un mo
del propriu de modernizare pe ter
men lung a economiei naționale, pe 
un orizont de timp egal cu dura
ta fiecărui tio de progres tehnico- 
științific dominant.

Iată de ce partidul nostru con
sideră că modernizarea structurii de 
ramură a economiei naționale, cu 
luarea în considerare a necesității 
dezvoltării multilaterale, este de 
neconceput fără o prognoză a tipu
lui dominant de progres tehnico-ști- 
ințific. care să cuprindă și limita 
maximă de timp în care se poate 
epuiza eficienta aparatului de pro
ducție cane este creat și moderni
zat pe acest tip de progres tehnic.

în strînsă interdependență cu a- 
ceste criterii, modernizarea structu-

ril 
le 
lui ______ ________ .
unei infrastructuri tehnico-producti- 
ve care să asigure circulația norma
lă. în condiții de eficiență a rezul
tatelor producției și reproducției de 
bunuri materiale si servicii. In con
dițiile in care economisirea timpu
lui devine prima lege a progresu
lui economico-social, segmentul in
frastructurii capătă o importanță 
deosebită. Funcționând atît pe ver
ticala proceselor de reproducție, cit 
Si pe orizontala lor, infrastructura 
tehnico-productivă permite o func
ționare corespunzătoare a circuitu
lui aprovizionare-producție și desfa
cere. asigurind deplasarea în timp 
și spațiu a factorilor de producție, 
corelarea si combinarea lor optimă. 
Viața demonstrează că orice negli
jare a aoestui criteriu de bază în 
modernizarea structurii de ramură a 
economiei naționale poate să aibă 
consecințe negative asupra eficien
tei de ansamblu a reproducției lăr
gite. după cum orice supradimensio
nare a infrastructurii poate să. ge
nereze contradicții 
nomiei naționale, 
supra echilibrului 
ducțiel sociale.

în noua etapă de dezvoltare a e- 
conomiei noastre naționale, cînd 
factorii calitativi. Intensivi trebuie 
să devină temelia progresului sus
ținut și multilateral, este esențial, 
asa cum subliniază secretarul gene
ral al partidului, ca aceste exigen
te fundamentale ale modernizării să 
fie integrate organic și realizate 
unitar in toate ramurile producției 
sociale, prin promovarea celor mal 
noi cuceriri ale științei și tehnicii și 
aplicarea fermă a mecanismului e- 
conomico-financiar bazat pe auto- 
conduoere muncitorească, autoges- I 
tiune economico-financiară si auto- I 
finanțare. J

în structura eco- 
cu consecințe a- 
Si stabilității pro-
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
ÎN CENTRUL DEZBATERILOR DIN ADUNĂRILE GENERALE

ALE OAMENILOR MUNCII DIN ÎNTREPRINDERILE MINIERE

Măsuri și acțiuni ferme pentru 
sporirea producției de cărbune

în cadrul adunărilor generale care se desfășoară in 
prezent in toate întreprinderile din economie, oamenii 
muncii dezbat și hotărăsc, în spiritul înaltelor exigente 
formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, al orientări
lor stabilite la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., măsuri și acțiuni pentru 
asigurarea tuturor condițiilor in vederea realizării in

tegrale a planului pe trimestrul IV al acestui an, a re
cuperării oricăror rămineri in urmă și a bunei pregă
tiri a producției anului viitor.

Corespondenții noștri relatează despre măsurile sta
bilite pentru creșterea producției conform programului 
de asigurare a resurselor energetice pe perioada de 
iarnă stabilit de conducerea partidului.

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ CĂPENI

în primul rînd prin efort propriu, 
dar și cu sprijinul absolut obligatoriu

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
AGROZOOTEHNIC DE MASĂ 
EXPERIENȚA Si TEHNOLOGIILE ÎNAINTATE - TEMEINIC KITE!

La întreprinderea minieră Căpeni, 
luările de cuvint, poziția critică și 
autocritică a minerilor, exigența ma
nifestată față de propria lor muncă 
dovedesc cu prisosință că adunarea 
generală s-a constituit într-o dezba
tere constructivă, in care s-a urmă
rit eliminarea neajunsurilor ce s-au 
manifestat in activitatea productivă. 
Rezultatele de ansamblu ale în
treprinderii sint pozitive : in pe
rioada care a trecut din acest an, 
planul la producția de cărbune net 
a fost depășit cu aproape 48 de mii 
de tone. Sint rezultate ce au avut 
la bază pregătirea și desfășurarea 
judicioasă a procesului de produc
ție, îmbunătățirea tehnologiilor de 
lucru, folosirea mai eficientă a 
timpului de muncă.

Datorită depășirii cantităților ex
trase de cărbune, producția-maria 
suplimentară se ridică la peste 62 
milioane lei. S-au îmbunătățit sim
țitor și indicatorii calitativi, de efi
ciență: indicele de utilizare a timpu
lui de lucru a crescut față de aceeași 
perioadă a anului trecut, producti
vitatea muncii a fost cu 36,9 la sută 
mai mare față de nivelul planificat, 
iar normele de muncă pe întreprin
dere în activitatea industrială au fost 
îndeplinite în proporție de 111 la 
sută. Planul de beneficii a fost de
pășit cu 230 mii lei. iar cheltuielile 
totale și materiale de producție au 
fost simțitor reduse. Toate aceste 
realizări au situat unitatea pe 
primul loc în întrecerea socialistă 
în industria extracției cărbunelui din 
subteran.

Așa cum era de așteptat, minerii 
s-au referit insă mai puțin la rezul
tatele obținute ; fiecare participant 
la discuții a propus noi so
luții pentru perfecționarea activității 
productive, pentru punerea in va
loare a noi posibilități de sporire in 
continuare a producției, indeosebi 
pentru creșterea randamentului de 
extracție in subteran. Astfel, s-a ară
tat că două sectoare de exploatare 
a cărbunelui nu și-au realizat inte
gral indicatorii de plan, ceea ce a 
făcut ca nivelul total al producției 
să nu se ridice la posibilitățile reale 
ale întreprinderii.

Soluții concrete pentru folosirea 
a mecanizării

intensivă

în 10 luni din acest an, întreprin
derea minieră Lupeni nu și-a înde
plinit integral sarcinile de plan la 
extracția de cărbune. Pornind de la 
această situație, reprezentanții oa
menilor muncii au efectuat o analiză 
profundă, concretă asupra modului 
in care consiliul oamenilor muncii, 
întregul colectiv de muncă au acțio
nat, stabilind măsuri pentru recupe
rarea rămînerilor in urmă. pentru 
realizarea sarcinilor pe trimestrul IV 
și pentru asigurarea unei producții 
superioare încă din prima lună a 
anului viitor. In cadrul adunării s-a 
acordat o deosebită atenție îndepli
nirii programelor stabilite pentru 
realizarea în avans a unor lucrări de 
investiții și de punere in funcțiune 
a noilor capacități de producție, pre
cum și pentru utilizarea la întreaga 
capacitate a tehnicii din dotare. In 
acest context, vorbitorii au subliniat 

. preocupările ce au existat în nu
meroase formații de lucru pentru în
cadrarea și stabilizarea forței de 
muncă, imbunătățirea asistenței 
tehnice în schimburile II și III, pro
movarea unor noi tehnologii de lu
cru. întărirea ordinii si disciplinei. 
Totodată, ș-a remarcat eficiența pe 
care au avut-o executarea unor im
portante lucrări de investiții, prin
tre care 6,7 km lucrări de pregătire 
și 1,7 km lucrări de deschideri pen
tru noile fronturi de lucru. De ase
menea, a fost relevată experiența 
deosebită acumulată în organizarea 
muncii în sectoarele I și IX, precum 
și in cadrul brigăzilor conduse de 
Vasile Iușan, Costică Ene, Laszlo 
Matyus, Mihail Blaga. Constantin 
Popa, loan Iuga, care au extras în
semnate cantități de cărbune peste 
prevederi.

Din păcate, nu toate brigăzile si 
sectoarele au obținut aceleași bune 
rezultate și, ca urmare, situația în
deplinirii planului pe ansamblul 
minei este nesatisfăcătoare. în acest 
sens, in dezbateri s-au făcut referiri 
concrete la lipsurile ce au existat in 
organizarea si conducerea producției 
la unele sectoare și brigăzi, cri- 
ticindu-se situațiile In care nu s-a 
acționat cu toată fermitatea pentru 
asigurarea unei aprovizionări con
stante cu materialele și piesele de 
schimb necesare a locurilor de mun
că, pentru permanentizarea forței de 
muncă și folosirea la întreaga capa
citate a complexelor mecanizate, a 
combinelor de abataj și de înaintare.

Au fost subliniate, totodată, nea
junsurile legate de aprovizionarea 
tehnico-materială a diferitelor locuri 
de muncă. Astfel, s-au întimpinat 
greutăți în asigurarea, la nivelul ce
rințelor, a anvelopelor, s-a simțit o 
acută lipsă de piese de schimb pen
tru camioane și buldozere, precum 
și de acumulatoare, conductori de 
bobinaj, cabluri electrice și de trac
țiune, furtunuri de înaltă presiune și 
alte materiale. Vorbitorii, intre care 
Gheorghe Gherlan, Francisc Perini și 
Petre Boroiac, au insistat asupra 
consecințelor nerezolvării unor ase
menea probleme pe planul realizării 
ritmice a producției de cărbune. Și 
nu este vorba deloc de lucruri mă
runte. Astfel, s-a arătat că peste 200 
de camioane de mare capacitate nu 
pot fi utilizate, iar din 21 de buldo
zere la cariera din Sfîntu Gheorghe 
lucrează doar 5—6 din cauza lipsei 
pieselor de schimb.

Așa cum au arătat minerii Nicolae 
Dima și Victor Szabo, precum și 
șeful atelierului central de reparații, 
Iosif Simon, în întreprindere s-au 
făcut eforturi deosebite de investiții, 
au fost modernizate toate sectoarele 
de producție. Dar instalațiile de mare 
randament din dotare nu sînt între
ținute și reparate conform normelor 
tehnice stabilite, se manifestă lipsă 
de preocupare pentru menținerea in 
funcțiune și exploatarea lor optimă. 
Pentru că — așa cum au arătat par- 
ticipanții la dezbatere — deși o parte 
importantă a parcului de autocami
oane nu este în stare de funcțiune, 
nici benzile transportoare, care în 
bună parte ar putea degreva trans
portul auto și ar contribui la obți
nerea unor economii însemnate de 
combustibili, nu sînt folosite decît 
la jumătate din capacitate.

Pe bună dreptate s-a criticat acti
vitatea atelierului central de repa
rații, faptul că pentru schimbarea 
unui simplu rulment producția stag
nează zile în șir. Nici compartimen
tul . de aprovizionare nu țfne legă
tura cu sectoarele de producție pen
tru a cunoaște cerințele reale ale 
fiecărui loc de muncă. Nu a existat 
o corelare a necesităților de apro
vizionare cu posibilitățile de satis-

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ

Intrucît aproape 70 la sută din 
producția minei se extrage cu mij
loace mecanizate, mai multi vorbi
tori s-au referit pe larg Ia neajun
surile manifestate în folosirea' utila
jelor din dotare și la măsurile ce 
trebuie luate pentru creșterea pro
ductivității în toate abatajele meca
nizate. întreprinderea dispune de un 
număr însemnat de complexe de 
susținere și tăiere mecanizată a căr
bunelui, combine de abataj și de 
înaintare, diferite tipuri de trans
portoare etc., care pot asigura înde
plinirea in bune condiții a sarcinilor 
de plan. Numai că, din diferite 
cauze, nu întreaga gamă de mijloace 
tehnice se află în producție. Mai 
mult, din cauza apariției unor de
fecte electrb-mecanice, precum și a 
traversării unor zone cu tectonică 
nefavorabilă nu toate dotările tehni
ce au lucrat la întreaga capacitate si 
nu s-au obținut randamentele plani
ficate.

Referindu-se la această problemă, 
șefii de brigadă Costică Ene, Ioan 
luga și Mihai Blaga au prezentat 
citeva metode de organizare, precum 
și unele soluții tehnice aplicate de 
brigăzile lor. care au permis să se 
înregistreze constant productivități 
de 15 tone cărbune pe post și chiar 
virfuri de producție de 20 tone. In 
același timp, au fost organizate 
schimburi de experiență pentru 
popularizarea metodelor de lucru 
care să asigure scurtarea duratei de 
introducere a complexelor mecaniza
te in subteran, precum și efectuarea 
lucrărilor de reparații in atelierele 
înființate in mină. Recent. în pre
mieră, a fost aplicată tehnologia de 
rotire a complexului pe loc. în aba
taj, care se extinde în prezent si ia 
alte sectoare de producție.

Deci, există o bogată experiență 
în folosirea tehnicii înaintate din 
dotare și condiții pentru ca randa
mentele complexelor mecanizate nu 
numai să se situeze la nivelul stabi
lit, ci și să depășească prevederile 
de plan. Dar pentru aceasta este ne
cesar, așa cum au precizat în adu
narea generală Alexandru Blaj, 
Olimpiu Stoicuța și Vasile Dragu, 
alți vorbitori, să se aplice in toate 
brigăzile metodele superioare de or
ganizare a muncii practicate de for
mațiile fruntașe. Pentru aceasta se 
impune ca întregul personal tehni- 
co-ingineresc să urmărească mai în
deaproape corelarea lucrărilor de 

facere a lor, domeniu în care trebuie 
să se pună ordine, să se dovedească 
mai mult spirit de inițiativă în so
luționarea problemelor. Ca atare, a- 
dunarea generală a stabilit ca, săptă- 
mînai, un reprezentant al acestui 
compartiment să analizeze împreună 
cu conducerea bazei județene de 
aprovizionare tehnico-materială po
sibilitățile și căile de procurare a 
tuturor materialelor și pieselor de 
schimb necesare bunei desfășurări a 
producției.

Pe bună dreptate, mai mulți parti- 
cipanți la discuții au subliniat că 
principalele cauze care au limitat 
producția suplimentară de cărbune 
nu se regăsesc numai în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale, ci 
sint in raport direct cu unele aba
teri de la disciplină, cu existența 
unor cazuri de nerespectare a tehno
logiilor de producție, cu slaba preo
cupare din partea factorilor de răs
pundere pentru calificarea și per
fecționarea pregătirii profesionale a 
forței de muncă. Așa cum sublinia 
inginerul-șef al întreprinderii, to
varășul Borca Arpad, organizațiile 
de partid, de masă și obștești, toți 
factorii educaționali trebuie să de
pună o mai susținută muncă poli- 
tico-educativă pentru formarea unei 
conștiințe înaintate, inclusiv la anu
mite cadre de conducere. Astfel, 
prin întărirea ordinii și răspunderii 
în muncă indicele de utilizare a 
timpului de lucru ar putea crește 
simțitor.

Pentru înfăptuirea sarcinilor de 
plan, deosebit de mobilizatoare, ale 
anului viitor este necesar prin ur
mare ca în toate sectoarele între
prinderii munca să fie mai bine or
ganizată. De aceea, reprezentanții 
oamenilor muncii prezenți la adu
narea generală și-au exprimat voin
ța de a face tot ce depinde de ei 
pentru a demonstra că locul fruntaș 
ocupat in întrecerea socialistă nu 
este o întîmplare și s-au angajat 
să-și indeplinească exemplar sarci
nile de plan atît pe perioada care a 
mai rămas din acest an. cit si în 
anul viitor.

Constantin T1MARU
corespondentul „Scinteii”

LUPENI

pregătire cu punerile In funcțiune a 
noilor abataje, să se urgenteze lu
crările de pregătire a noilor capaci
tăți. mai ales în sectoarele de pro
ducție II, III și IV, să sporească 
numărul de complexe mecanizate 
aflate in producție. Totodată, asa 
cum au subliniat participanții la 
dezbateri, creșterea productivității 
muncii în abataje, îmbunătățirea ac
tivității de transportare a cărbune
lui din subteran la suprafață sint 
strins legate de realizarea integrală 
a prevederilor din programele de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției, în asa fel incit 
să se asigure toate condițiile tehnice 
și organizatorice necesare pentru 
sporirea producției de cărbune.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

întreprinderea „Integrata" de In din Botoșani — una din unitățile 
unde, în aceste zile, se muncește intens pentru îndeplinirea sarOinilor 

de plan
Foto : Sandu Cristian

In toate unitățile agricole, paralel cu munca pentru încheierea grab
nică a tuturor lucrărilor în cîmp s-au făcut și se fac în continuare 
pregătiri pentru desfășurarea in acest an, în condiții mult mai bune, 
a învățămintului agrozootehnic de masă. Așa cum □ subliniat în repe
tate rinduri conducerea partidului, pregătirea profesională superioară a 
tuturor lucrătorilor din agricultură și in primul rind însușirea experien
ței înaintate și a celor mai avansate tehnologii de lucru sint o condiție 
obligatorie pentru realizarea unor producții mereu mai mari in toate 
sectoarele agriculturii.

In continuarea anchetelor și articolelor consacrate acestei proble
matici, publicate în cadrul acestei rubrici, vom înfățișa atît experiența 
cea mai bună, tehnologiile înaintate care au permis obținerea unor re
zultate bune, deosebite, cit și activitatea desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de consiliile de conducere ale unităților agri
cole pentru buna desfășurare a învățămintului agrozootehnic de masă.

Acum, cînd se apropie ora bilan
țului — in multe locuri, unde cam
pania agricolă de toamnă s-a în
cheiat, acest lucru s-a și făcut — 
se poate constata că producțiile ob
ținute sint in raport direct cu ca
litatea muncii depuse, cu nivelul de 
cunoștințe al celor care le-au reali
zat. Cu toate că mai ales jn peri
oada de vară această zonă a țării 
s-a confruntat cu o secetă excesi
vă, unele unități agricole se în
scriu, in prezent, cu producții ridi
cate la hectar. Un exemplu în a- 
cest sens il constituie cooperativa a- 
gricolă din Oprișor. Aici, în fieca
re an, peste 2 400 de hectare sint 
ocupate cu păioase, iar alte 2 680 
hectare cu prășitoare. Unitatea dis
pune și de multe loturi semince- 
re. în planul de producție apar 32 
de culturi. în toate campaniile a- 
gricole, cei din Oprișor reușesc să se 
încadreze, cu întregul volum de mun
că, în limita intervalului de timp 
stabilit. Avantajul este evident : cul
turi viguroase, uniforme pe toate 
suprafețele. Există cumva un „se
cret" al organizării ? Se face chiar 
ceva deosebit ? „Ceva chiar deose
bit nu există — ne spune Nicolae 
Vilcea, inginerul-șef al unității. Noi 
facem agricultură modernă. In 
sensul că facem efortul de a fi ia 
curent cu tot ce este nou în știin
ța agrotehnică. In cadrul invățămin- 
tului agrozootehnic de masă, in care 
cuprindem pe toți cooperatorii și me
canizatorii, accentul l-am pus și ii 
punem pe explicarea, pe înțelesul 
acestora, a noțiunilor tehnice noi. 
Din experiența de pină acum am a- 
juns la concluzia că mult mai a- 
vantajos este să prezentăm aceste 
noțiuni teoretice intr-o permanentă 
îmbinare cu activitatea practică, a- 
colo, în fermele de producție. în fe
lul acesta, cursantul este pus în si
tuația să-și verifice direct și ime
diat cunoștințele. Se fac, pe loc 
„corectările" necesare, se-reiau și se 
aprofundează unele noțiuni care au 
un grad mai anevoios de înțele
gere".

La această dată, cooperativa a- 
gricolă din Salcia are unul din cele 
mai puternice sectoare zootehnice 
din județ. Și cel mai important este 
că aici se realizează, în prezent, in 
medie, zilnic, 12 litri lapte pe cap 
de vacă flirajată. In cadrul com
plexului de creșterea și ingrășarea 
porcinelor — unde se rulează a- 
nual peste 30 000 de capete — spo
rurile de creștere in greutate sint 
la nivelul prevederilor din plan. 
„Dată fiind ponderea mare a' zoo
tehniei — de aproape 50 la sută — 
in totalul producției agricole — ne 
precizează Constantin Bădița, pre
ședintele unității — noi acordăm o 
atenție deosebită pregătirii oameni
lor care lucrează în acest sector. In 
primul rînd, aici lucrează numai a- 
cei cooperatori cu dragoste de a- 
nimale, care și în gospodăriile pro
prii dețin un număr însemnat de 
vaci pentru lapte, porcine și păsări, 
în perioada desfășurării învățămin
tului agrozootehnic procedăm astfel : 
în ferme și sectoare — nu obiș
nuim să facem acest lucru în săli 
dinainte pregătite — se prezintă no
țiunile teoretice și cea mai mare 
parte a timpului se rezervă activi
tății practice. Cooperatorii fac a- 
cest lucru sub îndrumarea directă 
a cadrelor tehnice. Se urmărește : 
cum se stabilește o rație zilnică fu
rajeră în funcție de specificul ca
tegoriilor de animale pe care le au 
în primire și de producția prevăzu
tă a se realiza zilnic ; atit la pre
pararea furajelor, cit și la admi
nistrarea acestora în hrana anima

lelor, pe parcursul activității prac
tice se adaugă noțiunile noi. E, cum 
se vede, o îmbinare armonioasă. Am 
renunțat la procedeul — greșit, cre
dem noi — de a acumula un timp 
cunoștințele teoretice și a trece a- 
poi la activitatea practică. Aceas

DIN CARTE ȘI DIN PRACTICA!
Concluzii din anul de învățămînt ce s-a încheiat 
și preocupări pentru noul an în unități agricole 

din județul Mehedinți

ta pentru că s-a observat că mul
te cunoștințe, in acest interval de 
timp, se uită. Și, uneori, nu mai 
sint reluate, nu se mai aprofun
dează".

In comuna Devesel există patru 
cooperative agricole de producție și 
o asociație economică intercoopera- 
tistă pentru creșterea și ingrășarea 
tineretului taurin. Din realizările de 
pină acum am reținut un aspect : 
că deși există aceleași condiții, pro
ducțiile diferă de la o unitate la 
alta, atît la culturile de cimp, în le
gumicultura, cit și în zootehnie. Cum 
se poate explica acest lucru ? Prima
rul comunei, Mihai Dosanu, a ajuns 
deja la o concluzie pe care se cu
vine să o consemnăm : „Din felul 
cum am muncit în acest an, dar mai 
ales pe baza rezultatelor obținute, 
am înțeles un lucru esențial : că 
învățămîntul agrozootehnic de masă 
nu s-a desfășurat, peste tot, în mod 
corespunzător. Unele cadre au 
dovedit formalism, superficialita
te. In primul rînd — lucrul cel 
mai grav — n-au fost cuprinși toți 
cooperatorii la cursurile stabilite. 
Frecvența celor înscriși a fost slabă. 
Activitatea s-a rezumat, în unele 
locuri, doar la prezentarea sarcini
lor de plan, a unor aspecte negative 
și a unor noțiuni teoretice expuse 
după un material dinainte întocmit 
din revistele de specialitate, fără 
ca aceste noțiuni să fie legate direct, 
practic, de specificul fiecărei unități 
și ferme, al zonei noastre, unde 
structura terenurilor este nisipoasă

LA ARĂTURILE DE
- CALITATE FĂRĂ

N-a fost unitate agricolă din Cîm- 
pia Crișurilor în care am zăbovit 
în aceste zile fără să ne rețină aten
ția grija acordată executării ogoare
lor adinei de toamnă. La cooperativa 
agricolă Sîntandrei, bunăoară, care a 
realizat producții la nivelul obiec
tivelor noii revoluții agrare atit la 
gnu și orz, cit și la porumb, simbătă 
dimineața se arau ultimele suprafețe 
din cele 843 ha prevăzute. Probe că 
aici se lucrează intens sînt parcelele 
proaspăt brăzdate, ritmul susținut în 
care acționau și cele 12 platforme 
hipo care transportau neîntrerupt în
grășăminte organice, ca de altfel și 
cele 6 mașini de imprăștiat gunoi. 
De fapt, fertilizarea în fiecare toam
nă cu doze de 70—80 tone pe hec
tar a cel puțin un sfert din supra
fața ce va fi însămînțată în primă
vară cu sfeclă de zahăr, cartofi, le
gume și porumb constituie un ele
ment care recomandă „secretul ro
dului bogat" de la Sîntandrei. „Arat 
și fertilizat cu mult înainte, pămin- 
tul are posibilitatea să rețină canti
tatea de apă suficientă și să-și re
facă forțele pentru a deveni un bun 
pat germinativ pentru viitoarele cul
turi în vederea creșterii producții
lor", conchidea ing. Ioan Pop, pre
ședintele unității.

împreună cu loan Chivari, organi
zatorul de partid din consiliul agro
industrial Sînmartin, am străbătut o 
bună parte și din terenurile coope
rativelor agricole Giriș și Toboliu. 
îmbucurător să constatăm că aici au 
fost fertilizate suprafețe de 2,5 ori 
mai mari ca in anul trecut, golin- 
du-se practic platformele de gunoi 
de grajd din cele două unități. La 
ferma Giriș erau în brazdă 17 trac
toare, îndeaproape supravegheate de 
inginerul-șef al cooperativei. Un 
lucru notabil : tractoarele grele — 
A 1800 și DT 1010 — erau concen
trate pe solurile cele mai grele, pe 
lăcoviști. Atit la Giriș, cit și la To
boliu, formațiile de la arat lucrau în 
ritm cu cele de la eliberatul tere
nului, avînd asigurat frontul de lu
cru necesar. Controlul efectuat de 
primarul comunei Giriș, el însuși fost 
mecanizator, ne întărește convinge
rea că plugurile dotate cu scormo
nitor adaugă la adîncimea de 
30—32 cm alți 10 cm de sol afinat. 
Nu poate fi trecut cu vederea efor
tul făcut aici pentru a reduce la 

și întreaga suprafață arabilă se află 
in sistem irigat. Așa ne explicăm 
faptul că ne-am întîlnit cu situații 
cind nu s-au aplicat corect unele 
tehnologii de lucru, nu s-au efectuat 
la timp lucrările de întreținere și 
nici cadrele tehnice n-au intervenit 
operativ pentru refacerea acestor 
lucrări. Din toate acestea, atît noi, 
cei de la primărie, cit și conducerile 
unităților, am tras învățămintele 
cuvenite pentru acest an. Am reți
nut că este necesar să exercitam un 
control permanent și exigent asupra 
modului cum este organizat și se 
desfășoară învățămîntul agrozooteh
nic de masă. Vom avea grijă ca a- 
ceastă activitate să fie condusă, in 
acest an, numai de acele cadre teh
nice care au obținut rezultate bune, 
adică producții ridicate în sectoa
rele in care muncesc".

Ce alte învățăminte s-au mai des
prins ? Ce se consideră că mai este 
necesar să se facă pentru ca lucră
torii ogoarelor să-și lărgească necon
tenit cunoștințele în vederea crește

rii răspunderii în realizarea sarcini
lor de producție, in fermele și sec
toarele în care își desfășoară activi
tatea ?

Iată citeva opinii :
Maria Cirlig, inginer-șef al coope

rativei agricole din Pristol : „Un loc 
mai larg trebuie să acordăm, în ca
drul învățămintului agrozootehnic de 
masă, cunoașterii de către cursanți, 
în domeniile lor de activitate, a ex
perienței pozitive dobindite in unele 
unități din județ sau din țară. Și 
nu doar prezentind producțiile ce 
s-au obținut, ci însușite metodele, 
căile folosite în organizarea produc
ției și a muncii din aceste unități. 
Ce soiuri s-au cultivat, ce rase de 
animale se cresc, ce tehnologii noi 
se aplică de către cei care au ajuns 
la niveluri superioare de producție. 
In felul acesta experiența pozitivă se 
poate prelua, generaliza".

Ing. Ionel Schicherle Mihail, di
rectorul S.M.A, Gruia : „Mecaniza
torii au, împreună cu cooperatorii, 
in acord global, sole și culturi. Mă 
refer mai ales la cele intensive, 
unde, cum este și firesc, se prevăd 
producții ridicate. Tehnologiile de 
lucru — după cite ne convingem 
zilnic — ■ se insușesc și se aplică 
bine. Mai mult, trebuie accentuat, la 
învățămintul agrozootehnic, asupra 
costurilor de producție, a eficienței 
obținute pe fiecare lucrare executa
tă și cultură în parte. In aplicarea 
mecanismului economico-financiar 
au apărut multe noțiuni și elemente 
noi, care încă nu se stăpinesc bine 

minimum durata remedierilor la 
tractoarele la care apar defecțiuni. 
Dat fiind faptul că în cele două coo
perative din comuna Giriș se con
centrează un sfert din suprafața pe 
care trebuie executate ogoare adinei 
din raza consiliului agroindustrial, 
aici au fost repartizați pentru a acor
da sprijinul necesar inginerul-șef al 
stațiunii de mecanizare Sînmartin, 
precum și alți 4 muncitori de la 
aceeași unitate pentru a asigura 
asistența tehnică necesară și soluțio
na prompt remedierile ce se impun.

Continuind raidul în consiliile agro
industriale Sălard și Săcueni am ză
bovit la Biharia, Tămășeu, Sălard,

în unități agricole 
din județul Bihor

Roșiori, Diosig, Săcueni. Pentru ca 
tractoarele să aibă peste tot cimp 
larg de lucru, comandamentele locale 
pentru agricultură au mobilizat un 
număr însemnat de cooperatori la 
eliberat de coceni și alte resturi ve
getale a întregii suprafețe destinate 
arăturilor. In toamna anului trecut, 
la cooperativa agricolă Tămășeu a 
rămas nearată 20 la sută din supra
față. Acum, printr-o bună organiza
re a muncii, suprafața pe care s-a 
executat lucrarea depășește jumăta
te din cea planificată. In cîmp întîl- 
nim formații optim dimensionate în 
raport de mărimea solelor. Fiecărui 
mecanizator i s-a repartizat o „fîșie" 
de trei hectare, echivalentul normei 
pe un schimb. In felul acesta a spo
rit răspunderea nu numai pentru 
realizarea ritmului planificat, ci și 
a normelor de calitate. „Experiența 
acestui an, cînd am realizat pro
ducții bune la toate culturile, mai 
puțin pe suprafețele nearate în toam
na anului precedent, ne-a arătat, o 
dată in plus, că o arătură bună, efec
tuată la adincimea stabilită, echiva
lează, fără exagerare, cu dublarea 
producției, aprecia Nagy Karol, pre
ședintele cooperativei. De aceea, ve
ghem cu cea mai mare atenție atît 
la calitatea acestora, cit și la efec
tuarea lor pînă la ultimul hectar".

Lucrările se desfășoară în grafic și 

chiar și de unele cadre tehnice. Nu 
este suficient să obții o producție 
mare fără a avea in vedere incă de 
la început, cu riguroasă previziune, 
la ce cost vei ajunge și să spunem, 
in final, că aceste cheltuieli se jus
tifică prin producția realizată. In a- 
cest sens, noi ne-am pregătit deja 
să aducem corectura care se impu
ne in desfășurarea învățămintului 
agrozootehnic din acest an".

Ing. Ionel Mocanu, șeful fermei 
nr. 11 din cadrul Asociației econo
mice de stat și cooperatiste horticole 
Aurora : „în legumicultură lucrea
ză incă un număr mare de coopera
tori. Este absolut necesar ca in ca
drul învățămintului agrozootehnic 
să-i familiarizăm pe cursanți cu 
noțiunea de preț de cost. Și aceasta, 
demonstrîndu-le practic — încă de 
la amenajarea răsadnițelor, produ
cerea răsadurilor și pină la livrafea 
producției — cum anume, pe ce căi, 
prin ce lucrări simple și mai puțin 
costisitoare se poate obține un venit 
ridicat cu cheltuieli minime. De o- 
bicei acest lucru se scapă din ve
dere. Dacă ferma pe care o conduc 
obține de 3 ani beneficii, aceasta 
este pentru că am înțeles să ne 
schimbăm radical optica in ce pri
vește organizarea și desfășurarea in- 
vățămintului agrozootehnic de 
masă".

Ing. Marian Pufan, directorul Di
recției agricole județene : „Mai mult 
trebuie să se facă pentru cunoaște
rea de către toți cursanții — ințele- 
gind toți locuitorii satelor și comu
nelor, indiferent de virstă și locul 
de muncă — pentru cunoașterea o- 
biectivelor noii revoluții agrare, a 
exigențelor și cerințelor etapei pe 
care o parcurge agricultura noastră. 
Și nu numai atit. Trebuie înțeles 
noul mod de a gindi, planifica și 
organiza producția și munca ; se irh- 
pune schimbată radical optica, îngă 
păgubitoare, a celor care mai cred 
că mai ales cooperatorul nu trebuie 
să cunoască prea mult, să aibă prea 
multe cunoștințe tehnice, pentru că 
acest lucru il știe prea bine spe
cialistul".

Sint citeva opinii care se consti
tuie in tot atîtea învățăminte pen
tru cei care au răspunderea, in 
acest an, să organizeze și să desfă
șoare, la un nivel corespunzător, în
vățămîntul agrozootehnic de masă. 
Se cer — după cum se poate ob
serva — o permanentă receptivitate 
la nou, lărgirea gamei de forme și 
mijloace izvorite din munca, din 
experiența fiecărei unități în par
te, din preocupările de zi cu zi ale 
celor care înfăptuiesc obiectivele 
stabilite în agricultură. Cunoștințele 
căpătate — mereu lărgite, aprofun
date și temeinic însușite — trebuie 
să aibă corespondent direct in pro
ducțiile realizate, în eficiența eco
nomică obținută. Adică, în finali
tatea pe care trebuie, de fapt, să 
o aibă învățămintul agrozootehnic 
de masă : participarea activă, tu 
rezultate tot mai bune in muncă, 
a lucrătorilor ogoarelor la înfăptui
rea integrală a obiectivelor noii re
voluții agrare.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scinteii”

TOAMNĂ 
REPROȘ 1
la cooperativa agricolă Diosig. Se 
ară greu, resimțindu-se urmările se
cetei din vară, dar calitatea arătu
rilor este bună. Explicația ne-o ofe
ră Vasile Anca, președintele unită
ții, prezent în cîmp : „întrucît brăz- 
dareie plugurilor se uzează foarte 
repede, am procurat seturi de brăz- 
dare de rezervă și o dată sau chiar 
de două ori pe zi le înlocuim pe 
cele tocite. In acest scop, am orga
nizat ascuțirea lor la secția Diosig 
sau la stațiunea de mecanizare Să
cueni. de unde le distribuim rapid 
formațiilor care lucrează la arăt. 
Aceasta face să se cîștige timp pre
țios, iar arătura făcută cu brăzdarele 
în permanență bine ascuțite duce la 
încadrarea în consumul normat de 
motorină și la realizarea unei lu
crări de calitate".

Preocupări stăruitoare înregistrăm 
în majoritatea consiliilor agroindus
triale pentru amendarea unor supra
fețe cit mai întinse. Pină vineri 
seara, pe ansamblul, județului a fost 
arată 61 la sută din suprafața tota
lă de 140 262 ha pe care trebuie efec
tuate ogoare de toamnă. Peste rhe- 
die se situează consiliile agroindus
triale Sînmartin, Tileagd, Ținea, Să
cueni, Sălard, Aștileu și Mă- 
dăras, în timp ce unitățile din 
consiliile Bale, Cefa, Ciumeghiu, 
Sudrigiu, Finiș de abia au reușit să 
are în medie 38, pină la 55 la sută 
din suprafața prevăzută. Ritmul ară
turilor, deși în creștere, se menți
ne scăzut, nerealizindu-se încă vi
tezele planificate, aceasta datorită și 
dereglărilor în asigurarea motorinei, 
dar și unor deficiențe de natură or
ganizatorică. Joi, comandamentul ju
dețean pentru coordonarea lucrărilor 
agricole a stabilit măsuri suplimen
tare concretizate în creșterea numă
rului de tractoare destinate arături
lor, organizarea temeinică a schim
burilor prelungite și a celui de noap
te cu tractoarele A 1800, îmbunătă
țirea asistenței tehnice în vederea 
înlăturării operative a defecțiunilor 
ce survin, amplificarea acțiunilor de 
întrajutorare, astfel încit ogoarele 
adinei să fie finalizate pînă la sfirși- 
tul celei de-a doua decade din no
iembrie.

Ioan LAZ A
corespondentul „Scinteii”
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70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN

Lupta poporului român pentru libertate,
unitate și independență națională

(Urmare din pag. I)

viată eco- 
limbă și 

cu și mai

afirmare comunitatea de 
nomică și spirituală, de 
cultură, s-a manifestat 
multă putere conștiința națională a 
poporului român. Analizînd, în acest 
context, condițiile în care s-au des
fășurat revoluțiile conduse de Horea, 
Cloșca și Crișan. de Tudor Vladi- 
mirescu. ce au marcat începutul is
toriei moderne a României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
aceste evenimente au pus în evi
dentă forța eliberatoare a maselor 
populare — cu deosebire a țărăni
mii, clasă ce și-a afirmat, de-a 
lungul secolelor, puternicul rol re
voluționar în marile bătălii purtate 
pentru emancipare socială, dreptate 
și libertate, voința sa de unitate 
națională.

In opera social-politică a pre
ședintelui țării se realizează, pe 
temeiuri științifice, o amplă și apro
fundată analiză a revoluției de la 
1848 — moment de importantă car
dinală, în care s-a manifestat cu 
forță conștiința unității naționale a 
românilor din Moldova. Muntenia șl 
Transilvania. Generată de dezvolta
rea forțelor de producție si a noilor 
relații sociale din societatea noastră, 
de afirmarea puternică a idealului 
Unirii, desfășurindu-se in aceeași 
perioadă, proclamînd țeluri comune, 
ridicarea poporului de la 1848 a 
avut un caracter unitar în toate ță
rile române. Practic, revoluția n-a 
avut hotare. De fapt, s-a desfășurat 
o singură revoluție română. în care 
s-a acționat pentru scuturarea do
minației străine, desființarea servi
tutilor feudale si eliberarea țărăni
mii. a maselor largi populare asu
prite de veacuri, făurirea unei 
Românii moderne, unite și libere. 
Toate aceste teluri, ce erau vii în 
conștiința poporului. reprezentau 
forța motrice a luptei pentru drep
tate socială și națională.

Revoluția română de la 1848 a fost 
Infrîntă datorită nu atit împotrivirii 
forțelor reacțiunii interne, cit inter
venției violente a imperiilor vecine 
— otoman, țarist, habsburgic — 
profund ostile voinței hotărite de 
unitate și independență națională a 
poporului nostru. Ea a impulsionat 
însă dezvoltarea noilor forțe de pro
ducție și a noilor relații sociale din 
cele trei țări române. Au fost create 
condițiile pentru realizarea statului 
național modern prin unirea Mun
teniei cu Moldova, în anul 1859, ur
mată de cucerirea, în 1877, prin grele 
jertfe, eroism și înflăcărat patrio
tism, a independenței absolute a 
României. Apreciind însemnătatea și 
semnificația acestor două momente 
cruciale din epoca modernă a 
istoriei naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Unirea 
Moldovei cu Muntenia și înfăptuirea 
în 1859 a statului național a consti
tuit un moment crucial în destinele 
poporului nostru, marcind intrarea 
României într-o etapă nouă a evo
luției sale istorice. Lupta pentru 
libertate și independență națională 
se ridică pe o nouă treaptă, superi
oară, astfel că la mai puțin de două 
decenii după Unire este cucerită, cu 
arma în mină, prin mari sacrificii și 
jertfe de singe, suveranitatea de stat 
a patriei noastre".

Făurirea statului național modern, 
România, cucerirea independenței 
naționale au creat noi condiții pen
tru dezvoltarea forțelor de produc
ție, a industriei, agriculturii, comer
țului, transporturilor, intensificarea 
schimburilor economice externe, 
pentru amplificarea vieții politice, 
științifice, culturale și afirmarea tot 
mai activă, în acest cadru, a mișcă
rii muncitorești, socialiste. In opera 
sa istorică, secretarul nostru gene
ral face o strălucită caracterizare a 
condițiilor concrete în care s-au dez
voltat, în România modernă, forțele 
de producție și relațiile sociale ca
pitaliste, ce au determinat afirmarea 
pe arena politică și socială a țării a 
clasei muncitoare, încrezătoare în 
destinul său de a determina noul 
curs al dezvoltării societății româ
nești. Cu deosebire este subliniată 
ideea fundamentală că în aceste îm
prejurări s-a afirmat, cu și mai 
multă forță, la începutul secolului 
al XX-lea, voința de acțiune pen
tru desăvîrșirea procesului de fău
rire a statului național unitar —> 
obiectiv care a polarizat speranțele 
și luptele tuturor românilor, năzuin
țele celor din Transilvania de a se 
elibera de sub opresiunea națională 
și socială a imperiului austro-ungar 
și de a reveni în granițele patriei 
Străbune.

O deosebită însemnătate se acor
dă, în opera social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, adevă-

rului, confirmat de fapte, că unitatea 
națională a fost cauza istorică pen
tru care a intrat România în vii
toarea primei conflagrații mondiale 
și a angajat aprige lupte pentru 
apărarea pămîntului patriei înpotri- 
va ocupanților militariști germani. 
Armata română, masele populare 
din întreaga țară, românii din Tran
silvania și Bucovina au înscris, cu 
eroism și abnegație,.cu spirit de 
jertfă și patriotism fierbinte, nepie
ritoare pagini de istorie.

Avîntul luptei pentru desăvîrșirea 
unității statale a românilor, în con
dițiile prăbușirii Imperiului țarist, 
ale victoriei Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie și ale destrămării 
monarhiei austro-ungare, a culminat 
cu marea adunare constituantă de la 
1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia. 
In acea memorabilă zi, pe Cîmpul 
lui Horea, peste 100 000 de munci
tori, țărani, intelectuali, meseriași, 
dind glas voinței întregului popor, 
au adoptat în unanimitate actul isto
ric al făuririi statului național uni
tar, prin unirea Transilvaniei cu 
România, pentru toate timpurile.

Unitatea țării — ideal inscris pe 
steagul de luptă al mișcării munci
torești — i-a animat puternic pe so
cialiștii români, care afirmau la 13 
februarie 1919, intr-un document 
programatic : „Salutăm cu bucurie 
dezrobirea națională a poporului ro
mân din provinciile subjugate pînă 
acum și respectăm legămintele de 
unire hotărite... România nouă de 
astăzi trebuie să devină România 
socialistă de mîine".

Cu deosebită putere de pătrundere 
a sensului devenirii istorice, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
tărie caracterul legic, obiectiv al 
evenimentelor anului 1918 — expre
sie plenară a vitalității și capacității 
revoluționare proprii poporului ro
mân. Ilustrul nostru președinte a 
pus cu putere în lumină adevărul 
istoric că unirea nu a fost efectul 
unei întîmplări și nici rodul unei 
simple conjuncturi favorabile, al în
țelegerilor intervenite la masa tra
tativelor internaționale. In concepția 
conducătorului partidului și statului 
nostru este imperios necesar să se 
afirme cu tărie adevărul istoric că 
actul patriotic și revoluționar de la 
1 Decembrie 1918 este rezultatul lup
tei hotărîtoare a celor mai largi 
mase ale poporului.

Analiza aprofundată a tuturor a- 
cestor împrejurări istorice, făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, eviden
țiază concluzii de o fundamentală 
importanță politică. Se relevă, cu 
deosebire, adevărul că dominația 
străină, existența în vecinătatea ță
rii noastre a unor puternice imperii 
au întirziat într-o perioadă sau alta 
dezvoltarea economico-socială, for
marea națiunii române, a statului 
unitar. Viața, istoria sint însă mar
tore că nu a 
realizarea 
mân de a 
tăți și de 
marea sa 
pendentă.

Statul național unitar, făurit pe în
tregul teritoriu' locuit de români, în 
condițiile creșterii puternice a po
tențialului economic și uman, a sti
mulat dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a deschis noi căi de afirma
re a țării pe coordonatele progresu
lui și civilizației, a determinat inten
sificarea mișcării muncitorești, re
voluționare și progresiste.

Multiple probleme complexe, poli
tice. economice și sociale, care ce
reau o grabnică rezolvare, se acu
mulaseră în societatea românească 
din acea vreme. Calea dorită de 
națiunea română unită era aceea a 
reformelor democratice și a acțiunii 
ferme pentru progresul multilateral 
al țării. A fost elaborată o nouă 
Constituție, ce corespundea realită
ților României noi. s-a proclamat 
votul universal, a fost legiferată și. 
apoi, înfăptuită reforma agrară, s-au 
deschis largi posibilități pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
transporturilor, comerțului, a între
gii economii naționale.

Desigur, toate aceste reforme au 
avut un caracter limitat, datorat 
structurii capitaliste economico-so- 
ciale, divizării societății în clase an
tagoniste. Deoarece la cîrma statu
lui s-au aflat — și după Marea Uni
re din 1918 — burghezia și moșieri- 
mea, poporul muncitor nu a putut 
să-și afirme pe deplin capacitățile 
creatoare din .' - •
asupririi, a reprimării libertăților și 
drepturilor democratice. Aceste înal
te țeluri s-au înscris ca obiective 
fundamentale în programele forțelor 
revoluționare și patriotice din țara 
noastră, ale partidului revoluționar 
al clasei muncitoare, creat în anul

putut să fie oprită 
năzuințelor poporului ro- 
înfringe orice fel de greu- 
a obține victoria prin for- 
ca națiune liberă și inde-

cauza exploatării și

Partidul Comunist Român a fost 
primul partid politic făurit la scară 
națională după Marea Unire. Semni
ficația intrării partidului nostru in 
istoria patriei o reprezintă consti
tuirea sa, in condițiile României re
întregite, ca partid unic, revoluțio
nar al proletariatului, care și-a sta
bilit ca principal obiectiv strategic 
lupta pentru eliberare socială și a- 
părarea unității naționale, pentru li
bertate, independență și socialism.

O edificatoare expresie a voinței 
poporului român de a apăra victoria 
istorică din anul 1918 au constituit-o, 
în anii grei ai ilegalității, puterni
cele bătălii, desfășurate sub steagul 
atotbiruitor al partidului comunist, 
împotriva asupririi, pentru împli
nirea năzuințelor sociale și naționa
le ale poporului român.

Evenimentele din țara noastră au 
reliefat cu pregnanță adevărul că in 
lupta de eliberare socială, pentru a- 
părarea ființei patriei, a unității na
ționale, âtît de greu cucerite, s-a a- 
firmat cu putere personalitatea eroi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
într-o deplină continuitate, încă de 
la începutul anilor ’30, istoria noas
tră națională înscrie, la loc de cinste, 
contribuția sa hotărîtoare la toate 
momentele grele de luptă din acei 
ani eroici, care au culminat cu 
marea demonstrație patriotică, an
tifascistă și antirăzboinică de la 1 
Mai 1939, cu un puternic ecou in
ternațional, în organizarea și desfă
șurarea căreia un rol determinant a 
revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, emi- 
nenți militanți politici care, împreu
nă, cu dăruire și abnegație patrio
tică, se avîntaseră pe drumul lumi
nos al revoluției.

Lupta revoluționară a poporului, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, s-a înscris într-un amplu 
proces de continuitate istorică. în 
anii grei ai celui de-al doilea război 
mondial, în împrejurările în care 
unitatea, realizată cu atîtea sacrifi
cii în 1918. a suferit dureroase 
amputări teritoriale în vara anului 
1940, iar țara, în contradicție cu 
voința și interesele naționale, a fost 
împinsă în agresiunea hitleristă, 
partidul nostru comunist a unit in
tr-un larg front de luptă toate for
țele progresiste, democratice și pa
triotice, pregătind și înfăptuind, cu 
întregul popor, în August 1944, revo
luția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă. 
Conducerea organizării și desfășură
rii puternicelor bătălii revoluționare 
victorioase din această perioadă a 
revenit cadrelor de bază ale parti
dului, în rîndul cărora un rol de 
mare însemnătate l-a avut tovarășul 
Nicolae

Actul 
August 
ere noi 
lea împlinirii idealurilor și năzuin
țelor de libertate ale poporului, a 
cuceririi depline a independenței și 
suveranității naționale, a afirmării 
României ca țară liberă și demnă în 
lumea 
deschis 
decisiv 
politice 
gurat biruința deplină și definitivă 
a noii orînduiri sociale, libertatea, 
independența, unitatea și forța crea
toare, trăsături fundamentale ale po
porului român, s-au afirmat pe de
plin în epoca de glorie pe care o 
străbatem de ia Marele Congres al 
comuniștilor români, din 1965.

La Congresul al IX-lea, prin voin
ța unanimă a tuturor fiilor patriei, 
destinele României au fost încredin
țate marelui tribun revoluționar care 
întruchipează virtuțile, demnitatea, 
mindria și geniul constructiv pro
prii poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele 
România.

Puternicul 
înnoitor, pe . ,
social, cultural, din glorioasa „Epocă 
Nicolae Ceaușescu" . a demonstrat 
imensele disponibilități ale poporu
lui de a-și îndeplini rolul de factor 
fundamental al făuririi propriei isto
rii, al dezvoltării multilaterale, eco- 
nomico-sociale a patriei și afirmării 
plenare a libertății, independenței, 
suveranității. S-a deschis un nou și 
luminos capitol al istoriei noastre 
naționale, puternic propulsat de con
cepțiile teoretice originale ale secre
tarului general al partidului, de ti
tanica sa activitate de construcție 
socialistă. Mărețele înfăptuiri din a- 
ceastă luminoasă epocă au fost ob
ținute prin munca avîntată a po
porului, sub conducerea atotbiruito
rului nostru partid comunist. în con
cepția secretarului nostru general 
reprezintă o măreață cucerire isto-

Ceaușescu.
revoluționar și patriotic din 
1944 a pus jaloanele unei 
în istoria țării, a deschis ca-

contemporană. Pe drumul 
la 23 August 1944, marcat 
de cucerirea întregii puteri 
și economice, care a asi-

Republicii Socialiste

proces revoluționar 
tărîm politic, economic,

rică faptul că partidul s-a descătușat 
pentru totdeauna de concepțiile dog
matice, că aplică în mod creator, în 
condițiile specifice ale țării noastre, 
principiile socialismului științific în 
procesul revoluționar de perfecțio
nare continuă a activității economi- 
co-sociale, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Pe temelia marilor transformări 
revoluționare de după Congresul al 
IX-lea, tovarășul .Nicolae Ceaușescu, 
înțeleptul conducător al partidului 
și al poporului, ctitorul României 
socialiste, tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de largă 
recunoaștere mondială, manifestă o 
grijă mereu sporită pentru funda
mentarea programelor de dezvoltare 
economico-socială a țârii pe temelia 
revoluției tehnico-științifice și a noii 
revoluții agrare, a celor mai avan
sate cuceriri ale cunoașterii umane, 
în aceste condiții, s-a dezvoltat cu 
putere economia, a fost edificată o 
nouă structură socială și, totodată, 
s-a schimbat radical însăși fiziono
mia claselor și categoriilor sociale 
care compun societatea noastră. Uni
tatea de nezdruncinat a clasei mun
citoare. țărănimii muncitoare și inte
lectualității, a întregului popor, ri
dicată mereu pe trepte superioare, 
constituie baza trainică a mersului 
continuu ascendent al țării spre cul
mile înalte ale civilizației socialiste.

Statul nostru, stat al democrației 
muncitorești-revoluționare, organi
zează, în numele și în interesul în
tregii națiuni, activitatea economică 
și socială, participarea activă a cla
sei muncitoare, a țărănimii și inte
lectualității, sub conducerea partidu
lui, la elaborarea și Înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare multilaterală 
a patriei, cu poporul și pentru 
popor.

Politica Partidului Comunist Ro
mân de continuă dezvoltare econo
mico-socială a patriei, în actualul 
cincinal și în perspectivă, întemeiată 
pe concepția novatoare, prospectivă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind întărirea și dezvoltarea neîn
cetată a proprietății socialiste, con
ducerea științifică a societății, pe 
baza planului național, unic, indivi
zibil și atotcuprinzător, este îndrep
tată spre creșterea și modernizarea 
forțelor de producție, dezvoltarea 
științei, învățămîntului și culturii, 
perfecționarea relațiilor de producție 
și sociale, asigurarea unui mecanism 
econo'inico-financiar de înaltă efi- 

. ciență, bazat pe principiul autocon- 
ducerii muncitorești-revoluționare.

în lumina Tezelor pentru plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, orientarea fermă 
spre realizarea noii revoluții tehni
co-științifice, a noii revoluții agrare 
și a revoluției pentru progresul mul
tilateral al întregii societăți, în con
dițiile asigurării în continuare a 
unei rate înalte a acumulării, se îm
pletește armonios cu amplasarea ra
țională a forțelor de producție 
teritoriul național. Accentuarea 
racterului unitar al economiei 
ționale, ca și al vieții sociale și 
rituale a țării determină întărirea 
unității națiunii, a întregului popor 
ca forță motrice a progresului 
lerat al României socialiste.

Politicii interne de edificare 
cietății socialiste multilateral 
voltate ii corespunde în mod organic 
o politică externă activă, constructi
vă, în care se oglindește hotărîrea 
fermă a României, a președintelui 
țării de a participa activ la soluțio
narea marilor probleme ale vieții 
contemporane, cu deosebire la înfăp
tuirea dezarmării, la triumful prin
cipiilor de egalitate și justiție inter
națională, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a păcii și cola
borării între toate popoarele.

în acest moment aniversar, cînd se 
împlinesc șapte decenii de la con
stituirea statului național unitar ro
mân, întregul popor, strîns unit în 
jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, simbolul unității 
naționale, își manifestă recunoștința 
și prețuirea față de marii înaintași, 
față de masele populare care au păs
trat prin vremuri, ca o flacără vie, 
libertatea și unitatea patriei stră
bune.

Munca rodnică, creatoare pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate reliefează cu pu
tere marea forță a unității de 
nezdruncinat a întregului nostru po
por în jurul și sub conducerea cen
trului său vital. Partidul Co
munist Român, în frunte cu 
secretarul nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, garanția sigură 
a înfloririi necontenite, multilaterale 
a României socialiste, a afirmării ac
tive și demne a națiunii române în 
comunitatea mondială.
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Opțiune pentru performanță artistică
Procesele democratizării culturale, 

omogenizarea la nivel superior a ți
nutei și mizei formative înalte a ac
tivităților spirituale (în cadrul unei 
tendințe comune de diversificare, ia
răși notabile) au făcut ca, și sub 
acest unghi, diferențele dintre dife
ritele centre culturale Să se estom
peze și, sub multe aspecte, să dis
pară, transformînd expresia „pro
vincie culturală" într-un concept 
perimat, anacronic.

Brăila, cu străvechile sale a- 
șezâminte culturale și cu insti
tuțiile ei noi, armonizînd cu 
impetuoasa dezvoltare economico- 
socială, Brăila cu creatorii ei de ieri 
și de azi, cunoscuți în întreaga țară, 
participă și ea la acest fenomen 
în continuă efervescență. Teatrul 
din orașul de pe malul Dunării, ce 
își desfășoară acum activitatea în
tr-un edificiu admirabil restaurat, 
ce cheamă (prin proporțiile, detalii
le lui arhitectonice și decorative) 
comparația cu o „bijuterie", joacă un 
rol însemnat în dinamizarea con
științelor. Prin suita spectacolelor 
sale, a recitalurilor de poezie, a ma
nifestărilor de interferențe și dialog 
al artelor pe care le găzduiește, prin 
gala națională (consacrată imaginii 
femeii în dramaturgie) pe care a 
inițiat-o, prin contactele vii și re
ceptive pe care le întreține cu ve
cinii din Balcani, Teatrul „Maria Fi- 
lottl" se definește ca un instrument 
activ în opera de modelare a unui 
om nou, de activizare a spiritului 
revoluționar, a unor trăsături de înalt 
umanism. Ca pentru orice teatru, 
receptivitatea de care instituția se 
bucură în otașul-reședință, felul în 
care activitatea sa este primită de 
brăileni reprezintă „oxigenul" și, tot
odată, un factor stimulator esențial. 
Și aflăm cu bucurie că afluxul pu
blicului este, la Brăila, în creștere, 
existînd preocupări speciale îndeo
sebi pentru atragerea mai intensă a 
tinerilor. Iarăși, ca pentru orice tea
tru, și pentru colectivul brăilean re
prezentațiile desfășurate la Bacău 
sau Constanța, la Craiova sau Piatra 
Neamț, să zicem, sînt privite cu 
emoție și totodată cu interes, ca mo
dalități fertile de a cunoaște reac
ția, aprecierile oamenilor. In același 
sens, un turneu la București rămîne 
un prilej important de confruntare 
cu un public dintre cele mai avizate 
și totodată cu critica. „Un prilej de 
a aprecia mai exact — cum arăta 
scriitorul Ion Bălan, directorul Tea
trului „Maria Fllotti" — unde. In ce 
raport cu mișcarea teatrală româ
nească și cu telurile ei majore ne 
aflăm și de a vedea ce avem de 
făcut pentru a asigura maxima efi
ciență educativă demersurilor noas
tre ; un test util în analiza cît mai 
obiectivă a înfăptuirilor și în desă
vîrșirea proiectelor".

La un an și patru luni de la ulti
ma sa prezență bucureșteană, ma
sivă, cu mai multe spectacole deopo
trivă „de greutate" și de dificultate 
(dintre care amintim „Despot Vodă" 
de Vasile Alecsandri, „Familia" de 
Dina Cocea, „George Dandin" de 
Moliere), Teatrul „Maria Filotti" din 
Brăila a vizitat din nou Capitala. 
Afișul turneului recent, ce a cuprins 
cinci montări (in șase reprezentații), 
este alcătuit în întregime din titluri 
noi (inclusiv două premiere absolu
te), finalizate în intervalul care a 
trecut. Atare ritmicitate (să mal a- 
dăugăm la numărătoare încă o trans
punere scenică, ce nu a figurat în 
turneu) depune mărturie despre or
ganizarea riguroasă — cu simțul 
perspectivei apropiate, dar și mai de
părtate — a activității și mai ales 
despre munca intensă, dăruită a co
lectivului brăilean.

O astfel de apreciere se întregește 
și capătă pondere mult mai mare 
din unghiul calității opțiunilor dra- 
maturgice și îndeosebi al ținutei 
montărilor realizate. Judicioasă, di
versificată, orientarea repertorială a 
teatrului brăilean relevă interesul 
prioritar pentru piesa românească. 
Se impune însă subliniată, în mod 
deosebit, preocuparea constantă pen
tru promovarea lucrărilor de dezba
tere etică și politică în actualitate. 
După „Aventura unei arhive" de Th. 
Mănescu, iată, acum, elocvent în a- 
cest sens, „Condamnat la libertate", 
dramatizare de Ion Bălan după ro
manul „Cei ce plătesc cu viața" de

Dinu Săraru. în aceeași categorie 
problematică se cuvine menționată 
și drama lui ” ”, .
martori". Pe de altă parte, deschi
derea către literatura universală, că
tre valorile ei clasice și moderne, este 
susținută și prin montările după 
Shakespeare, Moliăre, Goldoni, Os
trovski, Shaw etc. Proiectele activi
tății teatrului în perioada următoa
re includ tălmăciri scenice după lu
crări de D.R. Popescu, Fănuș Nea- 
gu, Tudor Popescu, Ștefan Oprea, 
precum și comedii de Mihail Sebas
tian și Victor Ion Popa, de ase
menea lucrări de Ibsen, Genet, Stra- 
tiev, ceea ce va contribui, încă, 

la bogăția și diversitatea actului de 
cultură teatrală. Este de așteptat ca 
teatrul brăilean să înregistreze în 
continuare reușite notabile în direc
ția stimulării scrierii și promovării 
unor piese revelatoare pentru pro
blemele de conștiință, pentru fră- 
mintările morale și sufletești ale 
oamenilor contemporani, pentru ten
siunile specifice creației materiale și 
spirituale ce caracterizează etapa ac
tuală de dezvoltare multilaterală.

Calitatea spectacolelor programate 
recent la București a făcut simțită 
contribuția unor' regizori și sceno
grafi de certă profesionalitate și ta
lent, capacitatea lor de a propune 
lecturi profunde (în genere organice

Peter Karvaă, „Șapte

Mesaj și calitate 
în spectacolele 

Teatrului 
din Brăila

în raport cu ofertele textelor inspi
ratoare), idei interesante, substan
țiale privind materializarea scenică, 
de a concretiza inventiv soluții tea
trale și plastice.

„Mobilă și durere" de Teodor 
Mazilu (regia : Mihai Lungianu, sce
nografia : Radu Corciova; interpreți: 
George Țoropoc, Marin Benea, Geor
ge Custură, Ana Maria Pislaru, Ildy 
Codrescu, Mihai Stoicescu ș.a.) s-a 
remarcat (așa cum s-a relevat și in 
cadrul dezbaterii profesionale de la 
A.T.M., organizată cu prilejul tur
neului) prin viza satirică bine mar
cată și orchestrată. Spectacolul a vă
dit adecvare la exigențele replicii 
maziliene, ale rostirii ei fals emfati
ce, șl rafinament al soluțiilor de do
meniul potențării semnificațiilor 
(chiar dacă s-au făcut observate si 
inconsecvențe stilistice, scăderi de 
ritm sau intenții metaforice rămase 
fără acoperire).

Aprecieri deosebite a întrunit — 
prin aplauzele spectatorilor și opi
niile exprimate în aceeași dezbatere 
profesională — și „Ultimul set" de 
Marica Beligan (regia : George 
Motoi ; scenografia : C. Russu), pri
mit ca un spectacol reușit pe un 
text bine scris, tensionat, o realizare 
notabilă prin cadrul vizual și fon
dul sonor pe care se decupează dia
logul protagoniștilor, dar, mai ales, 
prin modul în care au fost conduși 
și prin performanțele (sub semnul 
jocului interiorizat, inteligent, și nu 
lipsit de fior emoțional) al interpre- 
ților : Marilena Negru și Sorin Din
culescu. Cunoscuta dramă de situații 
și idei a scriitorului slovac Peter 
Karvaă, „Șapte martori", pune în 
dezbatere într-un mod simplu și tot
odată elocvent problema complicită
ții la abuz, atrocitate, crimă (hrănită 
din lașitate ori indiferență — ca 
forme la fel de inspăimîntătoare ale 
alienării). Piesa a văzut lumina ram
pei la sala Studio, un nou spațiu.de 
joc al teatrului brăilean, printr-un 
demers regizoral notabil, deopotrivă 
sensibil și lucid, riguros profesional 
(semnat de tînăra Anca Florea) și 
intr-un decor cu personalitate, vă
dind, o dată cu tendința lărgirii su
gestiilor vizuale, buna colaborare în 
cristalizarea semnificațiilor și rever
berarea emoției a scenografului (Gh. 
Mosorescu) și a directorului de sce
nă, și nu în ultimul rind munca a- 
cestuia din urmă cu actorii : Bujor 
Macrin (într-un adevărat „maraton"

artistic), Liliana Ghlță, Mircea Bo- 
dolan și Nicolae Țăranu. Argumente 
grăitoare: atmosfera tensionată, dra
matismul confruntărilor, calitatea a- 
profundării conflictelor cu „marto
rii" și mai ales a celor doi ancheta
tori — remodelați de experiență — 
cu limitele propriei condiții și ale 
celei umane. Interesant, efortul vi
zualizării a mers mină în mină cu 
cel de amplificare a dimensiunii pro
blematice și meditative a piesei.

„Condamnat la libertate", piesă 
după romanul de largă audientă al 
lui Dinu Săraru „Cei ce plătesc cu 
viața", și-a propus să valorifice la 
maximum țesătura epică a romanu
lui inspirator, reținînd îndeosebi 
(poate chiar excesiv sub aspect dra
maturgie) relația Anghel—Alexan
dra. Dincolo de această dominantă, 
să zicem epică, dramatizarea lui Ion 
Bălan relevă, în fond, opțiunea pen
tru o temă dintre cele mal semnifi
cative pentru arta de actualitate. 
Insistind asupra vicisitudinilor imix
tiunii brutale și nediferențiate în 
existența individuală, în numele 
unor principii ce au ignorat și conti
nuă să rămînă oarbe la dramatismul, 
complexitatea și nuanțele contradic
torii ale vieții autentice, piesa ar 
putea fi pusă în întregime sub sem
nul uneia din replicile sale : „Cum 
să facem ca în clădirile astea noi să 
intre, mai repede, și o lume nouă ?“.

Regizorul cu experiență care este 
Mircea Marin (avînd ca asistent pe 
Anca Florea) și-a făcut remarcată 
și aici capacitatea de a potența con
flictele morale și politice (în de
terminarea lor reciprocă) și tenta
tiva de a le proiecta pe un fundal 
existențial. Spectacolul cucerește 
prin „scene de gen", originale prin 
plasticitate, dar, mai ales, viguroase, 
memorabile prin forța de sugestie 
a jocului actoricesc. Toți interpreții, 
fără excepție, Petre Simionescu, Ro
meo Mușeteanu, Rodica Mușeteanu, 
George Custură, Mircea Valentin, 
Bujor Macrin, George Șofrag, Mirela 
Comnoiu Marin, Ildy Codrescu, Sorin 
Dinculescu, Cristian Pîrvulescu, Ma
rin Benea, Gh. Moldovan ș.a. reali
zează compoziții de marcă, prin 
dominantele configurate „încarnind", 
dar și „reprezentînd" eroi, figurind 
idei-forță textuale, dar și sub și con
textuale.

Și, fără îndoială, reușita maximă 
a montărilor brăilene (și, implicit, a 
regizorilor pe care i-am văzut la lu
cru) rămîne fructificarea potenția
lului artistic al trupei brăilene, așa 
cum cele mai proeminente perfor
manțe ale turneului ne-au apărut a 
fi cele legate de tălmăcirile actori
cești. Afișul turneului ne-a prezen
tat (cu o singură excepție) întreaga 
echipă, alcătuită din actori din cele 
mai diferite generații, absolvenți ai 
institutelor din București și Tîrgu 
Mureș, într-o frumoasă colaborare 
creatoare. Ținuta lor, a tuturor, ne-a 
făcut să ne gindim la teatrul brăi
lean ca la un spațiu predestinat 
creației și autodepășiril, un spațiu 
privilegiat. Căci spectacolele recent 
urmărite au pus intr-o lumină optimă 
valori actoricești bine cunoscute, pre
cum Bujor Marin (care în „Șapte 
martori" a întruchipat precis contu
rat și bine diferențiat șase roluri di
ferite, în genere cu impresionantă 
susținere interioară), Marilena Ne
gru (protagonista memorabilă din 
„Ultimul set"), Petre Simionescu, 
Rodica și Romeo Mușeteanu, Mircea 
Valentin, Nicolae Ciocoiu. Același 
turneu ne-a relevat noi talente de 
marcă precum cel al Gretei Manta, 
strălucitoare și explozivă, plină de 
energie, aplomb și farmec în „O 
femeie cu bani" de G.B. Shaw (re
gia : Marius Popescu), și a pus în 
lumină un impresionant proces de 
creștere și maturizare în cazul unor 
actori tineri precum : Sorin Dincu
lescu și George Custură („Urechia- 
tu“ în spectacolul Mazilu și „Mi- 
halache"), George Țoropoc, Ana Ma
ria Pislaru și George Șofrag, Mirela 
Comnoiu Marin, Marin Benea ș.a.

Atare performanțe, demne de ad
mirat și în sine, sînt cu atit mai 
prețioase cu cit — sub semnul spi
ritului de echipă, viu, la Brăila — 
contribuie substanțial la calitatea de 
ansamblu a realizărilor spectaculare, 
potențindu-le mesajul formativ.

Natalia STANCU

tv
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tura și educație socialistă al ju
dețului Teleorman

20,25 Film artistic (color). „Porțile al- 
' a

11,30 Lumea copiilor (color) • Teleftl- 
moteca de ghiozdan. „Peripeții de 
vacanță". Episodul 2

12.25 Sub tricolor, la datorie ! (color)
12,40 ----------------------------
13,00
13,05
15,00
19,00 __________
19.25 Cîntarea Romanței (color) • Oma

giul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare

Viața satului (color) 
Telex
Album duminical (color) 
închiderea programului 
Telejurnal

„Decada culturii la Suceava", edi
ția a VIII-a, a fost dedicată aniver
sării a 7C de ani de la făurirea sta
tului național unitar român. Struc
turate pe genuri de artă și profiluri 
de activitate, riguros concepute te
matic, manifestările, desfășurate în 
unități economice, școli, licee, centre 
de cultură și creație, au reunit un 
public numeros, oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții în fața că
rora personalități ale vieții științifi
ce, culturale și artistice din Bucu
rești. Iași, Craiova, Bacău și Sucea
va au evocat momentele și dimensiu
nile unității noastre națiohale. La 
centrul de cultură și creație „Cîn
tarea României" a fost prezentată 
expunerea „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind lupta po
porului român pentru unitate națio- 
nal-statală, independență și suverani
tate". In cadrul „Zilei educației ideo
logice și revoluționar-patriotice", la 
întreprinderea de piele șl încălțămin
te „Străduința", întreprinderea de 
sticlărie-menaj. centrul teritorial de 
calcul electronic, direcția județeană 
de poștă și ' 
județean de 
tate. in fața 
pozioanele : 
ment epocal 
„Suceava — 
rios", „Istoria patriei — cartea 
căpetenie a nației". In „Ziua educa
ției juridice și civice", juriști din 
București și Suceava au susținut, la 
centrul de cultură și creație „Cîn
tarea României", combinatul de pre
lucrare a lemnului, întreprinderea de 
morărit și panificație, întreprinderea 
electrocentrale, liceul pedagogic „E- 
mil Bodnaraș", liceul economic și de

telecomunicații, oficiul 
turism, au fost prezen- 
oamenilor muncii, sim- 
„Marea Unire — mo- 

In istoria românilor", 
trecut și prezent glo- 

de

drept administrativ, simpozioane si 
expuneri, între care „Conceptul de 
proprietate socialistă în lumina gîn- 
dirii novatoare, revoluționare a 
P.C.R., a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu". „Pro
bleme ale formării și dezvoltării con
științei juridice . a elevilor", „Res
pectarea legilor țării și normelor de 
conviețuire socială — obligație fun
damentală a fiecărui cetățean".

„Ziua muzicii" și „Ziua literaturii" 
au prilejuit întîlnirea oamenilor 
muncii și elevilor din numeroase în
treprinderi și unități de învățămint 
cu prof. dr. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga. Dinu Săraru, George Muntean, 
Alex. Ștefănescu, Sofia Vicoveanca, 
Tudor Gheorghe, cu alți oameni de 
cultură. Formații artistice de presti
giu au susținut spectacole sub gene
ricele : „Marea Unire — pagini de 
fierbinte patriotism în literatura ro
mână", „Marea Unire — moment epo
cal in conștiința neajnului românesc", 
„Porni Luceafărul...", „Universul me
losului românesc". „Gala tinerilor 
concertiști", „Toamna baladelor" etc. 
De același interes din partea oame
nilor muncii din unități economice si 
a elevilor din școli și licee s-au bucu
rat manifestările din zilele dedicate 
teatrului și cinematografiei, cu par
ticiparea unor regizori și actori de 
frunte ai scenei românești, printre 
care Cristiana Nicolae. Ion Carami- 
tru, Virgil Ogășanu și Dionisie Vitcu. 
Intîlnirile membrilor brigăzii științi
fice „Magazin", ale cosmonautului 
Dumitru Prunariu, ale unor oameni 
de știință și cadre universitare cu 
elevi, muncitori, specialiști de la 
școala nr. 3, liceul -sanitar, liceul in
dustrial nr.. 3, combinatul de fibre,

celuloză și hîrtie, întreprinderea pen
tru industrializarea cărnii, întreprin
derea de rețele electrice, întreprin
derea integrata de lină etc., organi
zate in cadrul „Zilei educației ma- 
terialist-științifice", au avut un ecou 
deosebit in rindul participantilor. O 
largă audientă au avut manifestări
le din cadrul „Zilei artelor plastice", 
în care, la galeriile de artă, teatrul 
municipal, centrul de cultură și crea
ție al sindicatelor și în alte 8 între
prinderi și instituții, au fost deschise 
expoziții de pictură, sculptură și

grafică, „Zilei creației tehnico-știin
țifice" și „Zilei educației sanitare".

Se poate spune că. prin amploarea 
căpătată, prin contribuția personali
tăților științei, artei și culturii care 
au dialogat cu oamenii muncii, prin 
numărul foarte mare de beneficiari 
ai actului educativ, cultural și artis
tic, care se ridică la mai multe zeci 
de mii. „Decada culturii la Suceava" 
a constituit o certă reușită.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii"

Pentru cei tineri
Deosebit de diversă este paleta ma

nifestărilor găzduite în ultima vre
me de Centrul de cultură și creație 
„Cîntarea României" pentru tineret 
din Galați. înființată in urmă cu doi 
ani și jumătate, această instituție a 
reușit să devină cunoscută și. desi
gur, frecventată de un număr mereu 
mai numeros de tineri. în primul 
rind, de tineri muncitori. Centrul 
este amplasat în. mijlocul unor car
tiere gălățene în care locuiesc, îh 
majoritate, oameni ai muncii de la 
combinatul siderurgic. împreună cu 
Traian Drăgănescu. directorul cen
trului, și instructorul metodist Con
stantin Cristea. discutăm dîspre mo
dalitățile folosite în scopul obținerii 
audienței mai-sus menționate. O ata
re audiență, în mod normal, n-a pu
tut fi realizată încă din primele săp- 
tămini de activitate, ci ea reprezintă 
un cîștig al muncii perseverente des
fășurate în fiecare zi, in fiecare săp- 
tămînă. O explicație constă în cu
noașterea preocupărilor si disponibi
lităților centrului de către colective 
mereu mai numeroase de tineri. 
Practic, s-a acționat cu răbdare în 
rîndul tuturor organizațiilor de ti
neret din întreprinderile, instituțiile 
gălățene, manifestările în sine, des-

manifestări tinerești
fășurarea și calitatea lor constituind 
cele mai bune argumente.

Duminică, zi de noiembrie, rece. 
Totuși, pînă in ajun, pe platoul din 
imediata vecinătate a centrului s-a 
desfășurat „Hora moldovenească". 
Hora a adunat tineri și mai virstnici 
din cartierele învecinate. Horă la 
oraș ? De ce nu ? Din luna mai pînă 
în noiembrie, în aer liber, amatorii 
de joc se prind în horă... Am început 
cu această activitate culturală nu 
doar pentru spectaculosul ei. ci pen
tru a încerca să sugerăm diversitatea 
ofertelor culturale. In luna octombrie 
s-au desfășurat două „Săptămîni ale 
științei și tehnicii pentru tineret", 
una pentru tinerii de la combinatul 
siderurgic, cealaltă pentru oameni ai 
muncii din alte întreprinderi și insti
tuții gălățene. La sfirșitul lunii trecu
te, în cadrul „Decadei cărții româ
nești", centrul de cultură și creație 
„Cîntarea României" pentru tineret a 
găzduit lansări de cărți, dezbateri pe 
teme literare cu participarea scrii
torilor gălățeni. De interes s-au mai 
bucurat : spectacolul cultural-artis
tic oferit de artiștii centrului (an
samblul folcloric „Colindătorii", ta
raful, formațiile de muzică ușoară 
ș.a.), precum și „Balul bobocilor"

(dln clasa a IX-a de la liceul de 
științe ale naturii), festivitățile de 
înmînare a cravatelor roșii de pio
nier, organizate în colaborare cu 
școlile generale nr. 7 și 11 etc. De 
un interes aparte s-au bucurat „Ga
lele jaz-ului", acțiune realizată în 
colaborare cu Radioteleviziunea Ro
mână. Reușita deplină a .manifestă
rii este atestată și de dorința, ma
terializată deja, de a înființa o for
mație proprie de jaz.

Desigur, precum se observă, accen
tul nu este pus pe simpla distracție, 
ci, ținînd cont de aceasta, pe armoni
zarea manifestărilor în asa fel încit 
ele să răspundă tuturor gusturilor și 
cerințelor, in toată varietatea lor, in 
funcție de vîrstă și problematică. Au 
avut loc și dezbateri juridice, și de
plasări ale brigăzii științifice com
plexe (în comunele Nămoloasa, Fun- 
deni și Cudalbi). De la 1 octombrie 
s-au deschis cursurile Universității 
cultural-știihțifice, iar la citeva zile 
după aceasta a început activitatea in 
cele 18 cercuri tehnico-aplicative, 
tehnico-științlfice și de creație ale 
centrului. Ultima decadă a lunii oc
tombrie a marcat susținerea cîtorva 
expuneri pe teme internaționale, in 
vreme ce holul centrului găzduia o 
expoziție de pictură a cercului pro
priu, manifestare dedicată orașului : 
„Galați — aleasă floare în mindra 
grădină a României". Ar mai trebui 
relevate aici activitatea bibliotecii, 
a cercului de turism, alături de alte 
și alte acțiuni educative, distractive, 
oferite cu generozitate tinerilor gălă- 
țeni, cetățenilor de toate virstele, Ia- 
aceasta — numai pe parcursul unei 
singure luni ! Este un semn că insti
tuția culturală despre care am vor- 
’' ................................ .. urmă cu

sub sem-
bit aici, deși înființată în 
doi ani și jumătate, se află 
nul deplinei maturități

Dan PLAJEȘU
corespondentul „Scinteii"

bastre ale orașului". Producție 
Casei de filme patru

21,20 Arii celebre din opere (color) 
21,50 Telejurnal

Luni, 19 noiembrie
19.00 Telejurnal
19,25 Industria — programe prioritare

fxistă, cu sigu
ranță, in istoria 
fiecărei culturi 

o arhivă sentimenta
lă. Ea se adresează 
sensibilității, „intimi
tății" noastre etnice, 
in ea se înșiră, aureo
late de har, momente 
de glorie și jubilație 
ale spiritului na
țional.

„Piese" grăitoare ale 
acestei arhive vaste și 
unificatoare intru, e- 
moție sint și iposta
zele fotografice vor
bind, cu infailibila 
lor elocvență, des
pre consacrări și în
ceputuri cruciale, tul
burătoare dovezi ale 
vitalității și puterii 
artistice.

O astfel de fotogra
fie, pe care ochii și 
miinile noastre au 
atins-o cu înduioșată 
evlavie, a imortalizat 
plecăciunea tandră a 
lui George Enescu 
dinaintea micuțului 
Dinu Lipatti. care, la 
patru ani. era încunu
nat cu lauri de geniul 
generos, încărcat de 
fecunde presimțiri, al 
inegalabilului Maestru.

Cu certitudine, un 
prompt obiectiv foto
grafic l-a surprins, 
în urmă cu citeva săp
tămâni, și pe dirijorul 
Iosif Conta conducin- 
du-și patern, sub pri
virile extaziate ale 
publicului, partenera 
de concert. O fetiță 
„înecată" în falduri și 
volane 
haela 
vîrstă 
deja o 
rilor

19,45 Ctitorii ale Epocii de Aur (color) 
20,05 Tezaur folcloric în concert (color) 
20,40 Din lumea capitalului — docu

mentar (color)
20,55 Unirea șl independența — perma- 

(color)nențe ale Istoriei noastre
• La porțile Carpațllor 

21,15 Democrația muncitorească, 
luționară în 

21,35 Ce-țl doresc 
nle. Versuri 
nare (color) 

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

revo-
acțiune
eu țle, dulce 
patriotice, revoluțlo-

Româ-

Surîsul maestrului...
cu migală de bijutier 
opera ae arta. Pianista 
Mihaela Ursuleasa în
seamnă deci și tînăra 
profesoară Stela Dră- 
gulin, și școala gene
rală nr. 2d din Bra
șov. și climatul de 
elevație muzicală al 
acestui vechi centru 
de spirit românesc, și 
muzicienii de elită ai 
țării care s-au aplecat 
cu seriozitate 
tulburătorului 
lent, și mina 
a maestrului 
surîsul său ..............
cat", un suris pe care 
numai conștiința artis
tului îl decodifică 
exact... Un suris plin 
de responsabilitate, de 
încredere.

Concertul nr. 3 in do 
minor de Beethoven, 
dirijat de Iosif Conta 
la pupitrul valoroasei 
orchestre a Radiotele- 
viziunii, a însemnat 
pentru Mihaela Ursu
leasa consacrarea, pe 
o scenă de prim-rang, 
la un deceniu... de 
viață. Un deceniu fra
gil. încărcat de daruri 
rarisime, față de care 
sintem i...........
cei care 
adevărul 
Artei.

Mihaela 
fetiță despre care se 
vorbește și se scrie, a 
cărei virstă nu trebuie 
si inspire neliniște ori 
nesăbuit „extaz". ci 
sentimentul solemn că 
participăm la nașterea 
unei noi valori națio
nale.

Dar, dincolo de sa
voarea și exotismul 
acestei pelicule de ar
hivă — greutatea unui 
tilc in miezul căruia 
nu sălășluiește duio
șia. ci grava 
sabilitate care 
să ne implice 
ținui, atit de 
duit si vulnerabil, 
așa-numiților 
minune.

Căci Mihaela Vrsu- 
leasa și alți cițiva con
generi ai săi, al căror

respon- 
trebuie 
in des- 
primej- 

al 
copii-

ADNOTĂRI

asupra 
ei ta- 
paternă 
Conta, 

„magnifi-

de păpușă, Mi- 
Ursuleasa. in 

de zece ani. 
veterană a lau- 

interpretativi.

talent a erupt, erupe 
fabulos ca o splendi
dă ofensivă genetică, 
nu sunt ființe dre
sate, si nici simple 
precocități dinaintea 
cărora zîmbesc. une
ori dubitativ si bla
zat, cifiva experți. Ei 
sint bucuria noastră 
iluminată, revanșa 
virstei miraculoase 
asupra platitudinii și 
stereotipiei, sint mi
racolul explicabil ce 
demonstrează, o dată 
in plus, artisticitatea 
unui neam îndelung 
vitregit, căruia i s-a 
îngăduit, mult mai 
tirziu decit altor po
poare. să-și cultive 
uriașele virtuți de ex
primare. Și, nu in ul
timul rind. ei sint, 
cum a demonstrat-o 
strălucitor Mihaela 
Ursuleasa. produsul 
șlefuit al abnegației și 
harului unui dascăl 
care, din prețiosul mi
nereu amorf, a făurit

obligați toți 
! credem in 

și puterea

Ursuleasa. o

Smaranda 
COSMIIM

spa%25c8%259biu.de
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim în numele meu și al poporului din Costa Rica 
cele mai sincere mulțumiri pentru amabilele felicitări pe care mi le-ați 
adresat cu prilejul celei de-a 167-a aniversări a independenței patriei 
noastre.

în același timp, doresc să vă exprim urările mele pentru ca senti
mentele de prietenie și înțelegere dintre cele două țări ale noastre să 
contribuie la intensificarea eforturilor lor în favoarea păcii mondiale.

Cu cordialitate,

OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele Republicii Costa Rica

Investițiile anului viitor
(Urmare din pag. I)

R EPOR TA JE • NOTE • INFOR MA ȚII

a nivelului consumurilor specifice și 
a productivității muncii înregistrate 
în unitățile aflate în funcțiune. Exi
gență care scoate în relief interde
pendența dintre decizia de a investi 
în numeroase ramuri și sectoare de 
activitate, dar mai ales in industria 
construcțiilor de mașini, metalurgie, 
economia forestieră, industria mate
rialelor de construcții etc., și adîn- 
cirea calitativă a acțiunii de moder
nizare a proceselor industriale.

Nu mai puțin important este ca 
proiectanții să analizeze temeinic, pe 
teren, împreună cu beneficiarii și 
constructorii, soluțiile elaborate, a- 
doptindu-le in măsura in care aces
tea se dovedesc a fi moderne, efi
ciente, capabile să permită obține
rea unor importante economii de 
materiale, de fonduri de investiții și 
de timp. Desigur, reducerea costuri
lor de investiții nu trebuie să afecte
ze nici capacitățile ce se vor construi 
și nici indicatorii tehnico-economici 
aprobați. Ceea ce presupune ca mi
nisterele titulare de investiții, or
ganele de sinteză și directivare să 
asigure o îndrumare și conducere 
unitare a proiectării, un dialog rod
nic cu constructorii și producătorii 
de materiale pentru adoptarea celor 
mai avansate soluții pe plan națio
nal și mondial și asigurarea unui 
control eficient asupra calității do
cumentațiilor. Reține atenția, in 
această privință, preocuparea specia
liștilor din Centrala construcțiilor 
industriale București, din trusturile 
de la Oradea și Craiova, ca să ofe
rim numai aceste exemple, care pe 
măsura primirii documentațiilor teh- 
nico-economice la investițiile anului 
viitor le supun unei analize exigen
te. constructorii dovedi ndu-se ca în 
atîtea rînduri participant! activi 
la promovarea unor soluții construc
tive moderne, eficiente.

Munca montorilor și constructori
lor, rezultatele ei sînt legate de pri
mirea eșalonată și ritmică pe șantie
re a mașinilor și echipamentelor 
tehnologice. De multe ori însă, a- 
cestea nu sosesc la termenul stabilit 

în contracte și graficele de lucrări, 
perturbind serios activitatea de mon
taj. Multe din obiectivele productive 
cu termene de punere in funcțiune 
expirate acuză drept principală cau
ză a acestei nedorite situații tocmai 
lipsa mașinilor și utilajelor. Tocmai 
de aceea se impune o preocupare 
mai stăruitoare, mai bine organizată, 
din partea titularilor de investiții, a 
uzinelor constructoare de echipamen
te tehnologice, pentru contractarea, 
execuția și livrarea acestora la ter
menele stabilite și in ordinea nece
sară montajului. Numai înțelegerea 
profundă de către fiecare specialist 
și cadru de conducere din ministere, 
organele de sinteză și întreprinderile 
furnizoare a importanței pe care o 
solicită punerea la punct a unei amă
nunțite strategii de asigurare a uti
lajelor tehnologice va permite evita
rea dificultăților curent intîmpinate 
cu asigurarea lor. Insistăm asupra 
acestui aspect deoarece, trecînd în 
revistă doar o mică parte din inves
tițiile anului viitor — Combinatul 
chimic Drobeta-Turnu Severin, eta
pa a Il-a, combinatele de îngră
șăminte chimice de la Năvodari și 
Slobozia, Combinatul chimic Giurgiu 
—, situația asigurării utilajelor teh
nologice și a materialelor de montaj 
este, la ora actuală, cu totul necores
punzătoare. Pe scurt, soarta a mii 
de tone de mașini și echipamente, 
precum și a unor importante canti
tăți din cele mai diverse materiale 
nu este încă clarificată, fapt de na
tură să îngrijoreze serios pe montori.

Departe de a epuiza problemele de 
care depinde pregătirea temeinică 
a planului de investiții pe anul 1989, 
se cuvine să relevăm că potențialul 
tehnic și uman de care dispun facto
rii cu răspunderi in acest domeniu 
reprezintă o premisă solidă pentru ca 
noile obiective să fie realizate la 
termenele prevăzute in plan. în con
diții de înaltă eficiență economică. 
Experiența a demonstrat că o inves
tiție pregătită din timp și riguros 
sub toate aspectele permite să fie 
realizată la termenul stabilit sau 
chiar mal devreme, ceea ce esta In 
interesul economiei naționale.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
PROGRESULUI ȘI SOCIALISMULUI DIN MAROC 

în numele Partidului Comunist Român vă adresăm cele mai calde feli
citări cu ocazia celei de-a 45-a aniversări de la crearea partidului de 
avangardă al clasei muncitoare marocane, împreună cu cele mai bune 
urări de succes in activitatea pusă in slujba intereselor majore ale po
porului marocan de apărare a independenței și suveranității naționale, li
bertăților și drepturilor democratice, păcii și progresului social.

Ne exprimăm încrederea că relațiile dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Progresului și Socialismului din Maroc vor cunoaște o dezvoltare 
continuă in interesul popoarelor român și marocan, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Azi se deschide în Capitală

Expoziția filatelică „Naționala '88"
La Ateneul Român se deschide, 

azi 13 noiembrie, expoziția filate
lică „Naționala ’88“ — manifestare 
prilejuită de împlinirea a 130 de ani 
de la primele mărci poștale româ
nești și de aniversarea a 30 de ani 
de la înființarea Asociației filateliș- 
tilor din România.

Dedicată aniversării celor 70 de ani 
de la făurirea statului național uni
tar român, prestigioasa manifestare 
pune in evidență nivelul atins de fi- 
latelia noastră în perioada ultimelor 
trei decenii de activitate.

Noutăți la metroul bucureștean
(Urmare din pag. I)
tare cu scuturile de producție româ
nească. Ei dau acum bătălia pentru 
cele citeva mii de metri de tunel 
care au mai rămas de săpat pe ma
gistrala 3. Iar lingă cuvîntul și fap
ta vredniciei de miner se cuvine să 
alăturăm cuvîntul și fapta construc
torilor aflați necontenit la aceeași 
altitudine de vrednicie. Am numit 
astfel pe toți cei care lucrează la 
Antrepriza Metrou din Centrala de 
construcții căi ferate, la Trustul de 
instalații și automatizări București, 
la întreprinderea Marmura și nu în 
ultimul rînd la întreprinderea Me
troul București. Toți cei care se află 
în „poligonul de naștere" al metrou
lui bucureștean iși fac un titlu de 
mindrie din a acționa cu toată ener
gia și spirit revoluționar pentru a-și 
respecta cuvîntul dat în fața secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a

Printre numeroasele exponate ad
mise în competiție se numără și co
lecții ce au obținut înalte distincții 
în confruntări interne și interna
ționale.

Cu acest prilej, Poșta română va 
pune în circulație o emisiune specia
lă, plicuri-intreguri poștale, vor fi 
realizate patru ștampile ocazionale, 
iar o mașină de francatură mecanică 
va funcționa în rotonda Ateneului pe 
toată durata expoziției, pînă în ziua 
de 20 noiembrie.

(Agerpres)

• In perioada care 
a trecut din acest an, 
colectivele de oameni 
ai muncii din județul 
Arad au realizat și 
depășit planul la ex
port, iar unele și-au 
onorat contractele 
chiar în devans. Cu 
cele mai bune rezul
tate se înscriu între
prinderile de mașini- 
unelte, „Victori a“, 
„Tricoul roșu", 
„U.T.A." și combina
tul de prelucrare a 
lemnului.

• La Chlșineu Criș, 
localitate care a deve
nit oraș de numai 20 
de ani, ritmul înnoiri
lor este evident la tot 
pasul. Au fost con
struite aici o fabrică 
de industrializare a le
gumelor și fructelor, o 
fabrică de lapte praf, 
o modernă secție a 
Întreprinderii de ma- 
șini-unelte din Arad. 
Pînă acum s-au înăl
țat blocuri cu peste 
600 de apartamente în 
care s-au mutat tot 
atitea familii de oa
meni ai muncii.

• Incepînd din luna 
octombrie, întreaga 
activitate de creație

termina lucrările la magistrala 3 
pînă la 23 August 1989.

In încheierea acestor rînduri, încă 
două informații de ultimă oră : sta
ția Romană de pe magistrala 2, ale 
cărei luerări au fost atacate in luna 
martie a acestui an, va fi gata pen
tru darea in funcțiune pină Ia finele 
lunii prezente. Este o stație moder
nă — studiile prevăd un flux de 
circa 40 000 călători pe oră și sens — 
cu scări rulante la vestibul și la pe
ron, cu două accese : unul în fața 
magazinului Polar altul la „coloane", 
chiar în Piață.

Stația tehnică Brîncoveanu, tot de 
pe magistrala 2, este in prezent 
transformată în stație de călători. 
Fluxul de călători pe care aceasta îl 
va prelua, incepînd cu mijlocul lu
nii decembrie, este aproximativ de 
aceeași mărime cu cel din Romană.

Punem punct aici, cu promisiunea 
că vom reveni la timpul oportun cu 
noi informații de pe șantierul con
structorilor metrolului bucureștean.

Panoramic arădean
tehnico-științifică din 
județul Arad — care 
cunoaște o puternică 
dezvoltare — se ur
mărește cu ajutorul 
calculatorului. Ca și 
eficiența ei economi
că, din ce in ce mai 
importantă.

• La întreprinderea 
de ceasuri „Victoria" 
a început fabricația 
mecanismului „cuarț" 
pentru ceasurile de 
înaltă precizie. Aces
te noi și moderne 
ceasuri — ne asigură 
specialiștii întreprin
derii — se vor găsi in 
magazine la începutul 
anului viitor in două 
variante : ceasuri de 
perete și ceasuri de 
birou. Apare astfel o 
nouă „generație" de 
produse în această 
bine cunoscută între
prindere.

• Valoarea mărfu
rilor desfăcute prin 
unitățile comerțului 
socialist arădean în 
acest an este cu peste 
SO milioane lei mai 
mare decit cea plani
ficată.

• Peste 5 000 de oa
meni ai muncii din 

județ s-au mutat tn 
acest an in aparta
mente noi. In perioa
da care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului au fost 
construite peste 60 000 
de apartamente șl case 
noi, confortabile.

• Cu toți indicato
rii de plan realizați și 
depășiți, lună de lună, 
colectivul muncitoresc 
de la cunoscuta între
prindere de mașini- 
unelte dtn Arad ma
nifestă o preocupare 
permanentă pentru 
înnoirea și moderni
zarea producției. De 
curind, aici a fost a- 
similat in fabricație 
un nou tip de strung 
normal greu cu co
mandă numerică com
puterizată, destinat 
prelucrării pieselor cu 
lungimi intre 2 și 10 
metri și diametru de 
pînă la 1 000 milime
tri. Noul produs oferă 
posibilitatea execută
rii unei largi game de 
operații de mare com
plexitate și la un înalt 
nivel de calitate și 
precizie.

Tristan M1HUTA

IAȘI : A inceput construcția unei linii ferate
Finalizind noua cale ferată Paș

cani — Tîrgu Neamț, electrificarea 
traseului Pașcani — Iași — Socola 
și alte lucrări de extindere in 
zonă, constructorii feroviari din 
cadrul antreprizei nr. 1 a Regiona
lei Căi Ferate Iași au inceput con
strucția unei noi linii ferate. Este 
vorba de linia dintre Hîrlău și Flă- 
mînzi, care reprezintă o primă e- 
tapă a legăturii directe dintre Iași 
și Botoșani. Noua cale ferată din
tre Hîrlău și Flămînzi, viitor oraș 
agroindustrial, va avea o lungime 
de 20 kilometri și va străbate un

tunel de 900 metri lungime In a-( 
propierea Hirlăului. De asemenea^ 
este prevăzută cu pasaje și halte 
de oprire in localitățile Deleni și 
Rădeni, o stație de cale ferată la 
Flămînzi. Totodată, se vor executa 
lucrări pentru modernizarea și ex
tinderea gării din Hirlău. Proiectul 
noului drum de fier aparține spe
cialiștilor de la Institutul Căi Fe
rate București, iar la execuția a- 
cestuia vor participa și oameni ai 
muncii de la Antrepriza de con
strucții tunele căi ferate Brașov. 
(Manole Corcaci).

VASLUI : Instalații de producere a energiei 
neconvenționale

Preocupările oamenilor muncii, 
ale organelor agricole județene 
pentru crearea și punerea în func
țiune a unor noi surse de energie 
neconvențională se soldează cu

bune rezultate In tot mai multe 
localități vasluiene. In cooperati
vele de producție, achiziții și des
facerea mărfurilor au fost reali
zate, numai în acest an, 30 de noi

instalații de biogaz și eoliene, iar 
în mai multe unități agricole, intre 
care asociațiile economice intercoo- 
peratiste de creștere a animalelor 
Vaslui și Rosiești, cooperativele 
agricole Tîrzii, Zăpodeni și Co- 
dăești, au fost montate panouri so
lare, toate contribuind la economi
sirea unor importante cantități de 
combustibil. Zilele acestea a fost 
recepționată și pusă jn funcțiune 
cea mai mare instalație de biogaz 
din județ. Ea a fost realizată la 
întreprinderea de stat pentru creș
terea și îngrășarea porcilor Mun
teni de Jos, cu sprijinul Institutu
lui de studii și proiectări construc
ții în agricultură și industrie ali
mentară București (Petru Necula).

MANGALIA : Pod rutier 
și pietonal

La Mangalia au început lucrările 
la o nouă si importantă arteră de 
circulație menită să contribuie la 
îmbunătățirea traficului rutier in 
această zonă a Litoralului. Este 
vorba despre un nod rutier si nie- 
tonal ce va asigura o legătură mai 
directă si mai lesnicioasă cu loca
litatea „2 Mai", scurtindu-se astfel 
considerabil distanta De care o 
parcurgeau pînă acum autovehicu
lele. Noul pod. care va avea o lun
gime de 241 metri, va fi prevăzut 
cu două benzi de circulație ne sens. 
Constructorii constănteni vor aolica 
Ia realizarea acestei construct'! cele 
mai noi si mai moderne tehnologii. 
(Lucian Cristea).

SUCEAVA : „Săptămina 
științei și tehnicii 

pentru tineret"
în județul Suceava s-a desfășu

rat „Săptămina științei și tehnicii 
pentru tineret", care a inclus in 
programul său bogate și complexe 
activități. Ele au avut loc în intre- 
prinderi și instituții din municipiul 
reședință de județ și din orașele 
Cimnulung Moldovenesc. Fălticeni, 
Rădăuți. Șiret, Gura Humorului, 
Solea și Vatra Dornei. Intre aces
tea se numără dezbaterile, mesele 
rotunde, simpozioanele, expunerile 
și schimburile de experiență vizind 
stilul și metodele de muncă ale co
misiilor profesional-științifice ale 
comitetelor U.T.C. în activitatea de 
informare și documentare, intro
ducerea in producție a rezultatelor 
muncii de cercetare-proiectare, 
promovarea spiritului de creativi
tate în rindul tinerilor. (Sava Be- 
jinariu).

Vitaminele și păstrarea sănătății
In ultimele decenii, nutrițio- 

niști din numeroase țări și de 
la noi, împreună cu specialiști 
din toate domeniile biomedica
le, au reușit să descifreze și să 
clarifice mecanismele biochimice
prin care vitaminele acționează în 
procesele fiziologice vitale ale orga
nismului, influențînd starea Iul de 
sănătate. Rolul legumelor și fructe
lor in păstrarea stării de sănătate 
este pe deplin fundamentat prin 
cercetări și studii aprofundate — ne 
spune prof. dr. Gheorghe Băcanu, 
șeful Clinicii de diabet, nutriție și 
boli metabolice din Timișoara. Cred 
că este util de reținut că în timp ce 
toate alimentele consumate zilnic in 
mod obișnuit aduc organismului 3—4 
mg de vitamina C, legumele și fruc
tele, de exemplu, pot contribui cu 
un aport de 70—150 mg la suta de 
grame. Este numai un exemplu ; în 
realitate, fiecare legumă si fiecare 
fruct constituie resurse bogate in 
diferite vitamine și săruri minerale 
indispensabile pentru buna funcțio
nare a complexelor mecanisme din 
organismul nostru. în prezent se știe 
că legumele și fructele au un rol 
deosebit de important în prevenirea 
îmbolnăvirilor datorită conținutului 
lor bogat în vita
mine, săruri mi
nerale și fibre 
vegetale. De a- 
semenea, se știe 
că lipsa uneia 
sau mai multor 
vitamine din a- 
limentație poate 
favoriza apariția 
unor tulburări la nivelul celulei, 
țesuturilor, al diferitelor organe. Este 
însă tot atît de adevărat că pentru 
cei care obișnuiesc să consume zilnic 
crudități — o salată, citeva fructe 
sau un suc natural — „problema" 
vitaminelor nu există, deoarece ali
mentele naturale proaspete asigură, 
chiar și în cantități mici, toată gama 
de vitamine necesare cerințelor fi
ziologice, normale, ale organismului.

în multe afecțiuni, fructele șl le
gumele pot avea rolul de ailment
medicament. Astfel, tomatele în' stare 
crudă sau sub formă de suc au o 
valoare nutritivă deosebită datorită 
conținutului lor bogat in vitamine: A, 
C, grupa B, E și K ; apoi săruri mine
rale: fier, potasiu, calciu, magneziu, 
fosfor, clor etc. Să mai reținem pro- 
i vietatea lor de a reduce vîscozitatea 
«ingelui, de a-1 fluidifica, prin aceas
ta contribuind la reducerea riscului 
de tromboze, și mai ales rolul lor in 
prevenirea instalării aterosclerozei 
sau a altor afecțiuni ale vaselor de 
singe. Tomatele mai au proprietatea 
de a stimula secreția sucului gastric 
și a pancreasului.

în legătură cu aportul de vitami
ne — apreciază conf. dr. Constan
tin Dumitrescu, de la catedra 
de nutriție și boli metabolice a In
stitutul de medicină și farmacie din 
București — trebuie să se știe că 
acesta depinde în mare măsură și de 
modul de preparare a alimentelor. 
Astfel, pentru a se păstra maximum 
de vitamine din cartofi, de exemplu, 
se recomandă fierberea lor în coajă 
și într-o cantitate mică de apă. în 
aceste condiții, din cele 340 unități 
de vitamină C conținute în 100 gra
me de cartofi cruzi se păstrează 320 
unități, pe cînd in cei fierți fără 
coajă rămîn numai 100 unități — 
deci aproape o treime, iar în car
tofii prăjiți circa 150 unități de vi
tamină C. De notat că fiertul pre
lungit în apă al cartofilor poate duce 
Ia dispariția întregii cantități de vi
tamină C.

Să reținem deci una din reco
mandările generale ale nutriționiș- 
tilor, și anume consumarea legume
lor și a fructelor în stare cît mal 
proaspătă, sub formă de crudități 
sau cît mai puțin prelucrate culinar, 
pentru a nu diminua procentele de 
vitamine conținute in ele.

în această ordine de idei amintim 
de așa-zisele „verdețuri", cărora cel 
mai mulți dintre consumatori nu le 

OMUL Și 
VIAȚA RAȚIONALĂ

atribuie decit o valoare estetică, cel 
mult de stimulare a apetitului prin 
aromele lor. în realitate, frunzele de 
pătrunjel, mărar, leuștean, tarhon 
etc., pe lingă aroma deosebit de plă
cută și care stimulează In adevăr 
pofta de mîncare, au in plus cali
tatea că sînt foarte bogate tn vita
mina C. Aceste frunze aromate sînt 
cu atît mai utile cu cit, fiind adău
gate în mîncare la sfîrșitul prepa
rării culinare, vitamina C din ele se 
păstrează în totalitate, nu se mai 
distruge prin fierbere, ca la majori
tatea legumelor. Ca o curiozitate care 
merită reținută amintim că pătrun
jelul este de 4 ori mai bogat în Vi
tamina C decit portocala și varza; 
100 g de pătrunjel proaspăt conțin 
19 mg fier. 0.5 mg mangan. 240 mg 
vitamina C. 60 mg provitamina A. 
Din 20 g pătrunjel (aproximativ 
greutatea unui plic de scrisori) orga
nismul poate primi 48 mg vitamină 
C (necesarul pe o zi fiind de circa 
75 mg) și de 4 ori mai multă vita
mină A decit cerințele zilnice.

Foarte mulți specialiști apreciază 
că și varza albă este un veritabil 
aliment-medicament. O bogată expe
riență tradițională, confirmată și de 

numeroase cer
cetări științifice, 
recomandă con
sumul v e r z e i 
crude, mai a- 
les al sucului 
obținut din var
ză, in tratamen
tul ulcerului. 
Se știe că su

cul de varză are proprietăți cicatri- 
zante datorită conținutului de’ săruri 
de potasiu, sulf, vitamina U și vita
mina K, antihemoragică. Prin fier
bere se distruge insă vitamina U. 
De aceea este bine ca varza să fie 
consumată proaspătă, ca salată sau 
ca aperitiv crud, fiind extrem de 
utilă pentru, stomac și Intestin. Bo
găția in sulf (100 mg la sută), arse
nic. calciu, fosfor, cupru, iod etc. 
explică marea ei valoare pentru re- 
mineralizarea organismului. înzes
trată din abundență cu vitamine, 
varza este antiscorbutlcă, revitali- 
zantă, fiind un aliment care contri
buie la echilibrarea generală a func
țiilor. deci de o incontestabilă utilitate 
pentru Întreaga fiziologie a organis
mului. Astfel, prin vitamina A pe 
care o conține, varza întreține țesu
turile și întîrzie apariția semnelor 
exterioare ale îmbătrîniril. Vitamina 
B îi conferă calitatea de a fi și un 
factor de echilibru al sistemului ner
vos. Ea favorizează de asemenea ab
sorbția oxigenului la nivelul celu
lelor și metabolismul glucidelor. Sul
ful îi conferă proprietățile de a fi 
dezlnfectantă și tonifiantă, acțio- 
nînd eficace in boli ale aparatului 
respirator, în anumite eczeme, în ss- 
boree, in general in protecția pielii. 
Proprietățile antianemice ale verzei 
sint datorate fierului pe care îl con
ține și cuprului care intervine în 
fixarea normală a calciului în orga
nism. S-ar mai putea enumera și 
alte proprietăți-calități ale acestui 
aliment, remediu polivalent, util și în 
alimentația femeii gravide, a persoa
nelor anemice, in astenie, in comba
terea unor infecții, paraziți intesti
nali, a litiazei, artritei etc. Este bine 
să reținem că orice transformare cu
linară, oricît de mică, simpla fier
bere, de exemplu, îi micșorează va
loarea. prin pierderea unor vitamine. 
Cel mai recomandabil este să fie 
consumată la Începutul meselor ca 
aperitiv sau adăugată in salatele de 
crudități. Pentru cei interesați adău
găm că un pahar de suc de varză pe 
zi contribuie la o rapidă ameliorare 
a stării generale, la creșterea tonu
sului fizic si psihic, la atenuarea sau 
dispariția unor tulburări intestinale, 
renale, respiratorii.

Sînt numai citeva din numeroase
le recomandări care vizează păstra
rea sănătății prin consumarea le
gumelor și a fructelor proaspete în 
stare crudă sau cît mai puțin pre
lucrate culinar.

Elena MANTU

In fotogragfie : bazinul de tratament al hotelului balnear din Mangalia

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 13 noiembrie 
(osa 20) — IC noiembrie (ora 20). tn 
tară : Vremea se va încălzi ușor Ce
rul va fi variabil, mai mult noros, vor 
cădea precipitații mixte, sub formă de 
ploaie, lapoviță sau ninsoare in nor
dul, centrul și estul țării. îndeosebi in 
a doua parte a intervalului, tn rest.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ —..........................
După evoluțiile fotbaliștilor noștri în sezonul internațional de toamnă

„Foarte bine“, dar foarte greul abia începe!
Reprezentativa tricoloră — slujită 

de o seamă de virtuozi soliști, ste- 
liști și dinamoviști, care, înlocuind 
concurența cu colaborarea, alcă
tuiesc din ce in ce mai evident o or
chestră de talie europeană — a re
purtat două victorii prețioase in 
preliminariile pentru campionatul 
mondial : 3—1 la Sofia, cu Bulgaria; 
3—0 la București, cu Grecia.

La rindul lor, trei echipe de club 
românești s-au calificat in turul p.l 
treilea al cupelor continentale.

In CI (Cupa campionilor euro
peni), Steaua București, de-acum o- 
bișnuită cu victoriile în această pre
tențioasă și prestigioasă competiție, 
a ajuns din nou in „sferturile de fi
nală" fără să fi cunoscut înfrînge- 
rea : 5—1 și 2—2 cu Sparta Praga ; 
3—6 și 2—1 cu Spartak Moscova. O 
asemenea suită de rezultate răsună
toare (cu un golaveraj edificator : 
12—4) a fost obținută nu în fața 
unor echipe oarecare, ci în dauna 
redutabilelor campioane ale Ceho
slovaciei și Uniunii Sovietice — 
ceea ce atestă o experiență interna
țională considerabilă și o forță corn- 
petițională de temut pentru orice 
parteneri de joc. Steaua București, 
deși a fost nevoită să-și restructu
reze formația din mers, nu are nici 
un fel de complexe inhibatoare, pe 
orice teren s-ar afla ea bătindu-se 
dezinvolt și orgolios, încrezătoare 
că e superioară și că, pînă la urmă, 
își va impune superioritatea. Ceea 
ce ni se pare foarte important este 
că această mentalitate de învingător 
— însușită și exprimată pozitiv de 
jucătorii obișnuiți cu marile încer
cări și succese, ca Lăcătuș, Hagi, 
Stoica, Belodedici, Iovan, Lung, Ba- 
lint — a fost transferată cu folos și 
mai noilor veniți Rotariu, Dan Pe
trescu, Ilie Dumitrescu, împreună 
(și cu ceilalți) formind o puternică 
și unită familie fotbalistică de elită.

In C2 (Cupa cupelor), Dinamo 
București atinge și ea sferturile de 
finală, de asemenea fără înfrîngere : 
3—0 și 3—0 cu Kuusysi Lahtl ; 
1—0 și 1—1 cu Dundee United. Pro
cesul de regenerare la care este su
pusă echipa dinamovistă (printr-o 
întinerire masivă : Mateuț, Sabău, 
Lupu, Vaișcovici, plus Stelea, Lupes-

Returul confrun
tării steliștilor cu 
fotbaliștii de la Spar
tak Moscova a pri
lejuit reporterului 
consemnarea unor In- 
timplări mai aparte, 
care ar putea interesa 
pe amatorii de sport.

...Rinat Dasaev — 
cel mai bun portar 
din lume al anului in 
curs — a făcut o ade
vărată declarație de 
presă, nepregătită, dar 
repede chibzuită, ca 
răspuns la o între
bare reportericească 
despre eliminarea e- 
chipei sale : „Încă 
de cind sorții au de
cis sd ne confruntăm 
cu Steaua București, 
am știut că nu ne 
vom putea califica în 
dauna unei echipe 
de superclasă euro
peană. Dar, sincer sd 
fiu, am păstrat nă
dejdea că la Moscova 
vom putea înregistra 
măcar o victorie sim
plă, de palmares. Nu 
a fost posibil, și în 
bună măsură din pri
cina formidabilului 
cuplu Lăcătuș — Hagi. 
Este un cuplu de va
loarea celui format de 
olandezii Gulit — 
Van Basten, cu avan

Condiții bune de odihnă și tratament 
la Eforie-Nord și Mangalia

Există stațiuni unde tratamen
tul afecțiunilor reumatismale nu 
are sezon. Eforie-Nord și Manga
lia se situează printre acestea.

Cu bazele de tratament încorpo
rate tn hotelurile de cură, cele 
două stațiuni asigură tn acest se
zon condiții deosebite pentru o- 
dihnă și tratament eficace cu fac
tori naturali de cură. Sta
țiunile au cabinete specializate 
unde se fac aplicații cu nămol 
cald, bazine cu apă sărată pentru 
kinetoterapie, posibilități pentru e- 
lectroterapie, saună, băi de plan
te, săli de gimnastică medicală.

în Eforie-Nord și Mangalia, ca

zarea este asigurată tn hoteluri cu 
un ridicat grad de confort, iar 
masa se servește la restaurante a- 
propiate de bazele de tratament. 
La recomandarea medicului exis
tă posibilități de asigurare a unor 
meniuri dietetice.

Din cele două stațiuni se pot face 
excursii la obiective turistice re
numite și muzee, vizionări de spec
tacole.

Agențiile oficiilor județene de tu
rism, ale I.T.H.R. București și co
mitetele sindicatelor din întreprin
deri pun Ia dispoziție bilete pen
tru tratament in stațiunile res
pective.

cu șl Răducioiu, din pepiniera pro
prie) conduce, iată, atît la închega
rea treptată a unei a doua formații 
românești de talie internațională, 
cît și la eliminarea unei forțe fot
balistice de mare calibru cum este 
Dundee United. Ce-i drept, după trei 
victorii consecutive în Cupa cupelor, 
nu se anticipa că Dinamo se va des
curca greu pe teren propriu. Dar de 
data aceasta, Dundee a fost cu ade
vărat Dundee și a opus o neaștepta
tă rezistență agresivă. Cum insă to

tul e bine cind se termină cu bine, 
să spunem că Dinamo s-a ales — 
pe lingă bucuria unei calificări pres
tigioase și binemeritate — și cu ex
periența competițională conferită de 
un joc pe cit de dificil, pe atit de 
plin de învățăminte pentru alte in- 
cercări viitoare, cu siguranță și mai 
dificile.

în C3 (Cupa U.E.F.A.), Victoria 
București trăiește premiera unei 
calificări in turul al treilea : după 
2—0 și 6—1, scoruri lesnicioase cu

Din carnetul de reporter
tajul că acest Lăcă
tuș este cu totul și 
cu totul imprevizibil".

...S-a vorbit, zilele 
acestea, despre ghea
ța care a existat pe 
teren și ghetele fot
baliștilor. La antre
namentul făcut cu 24 
de ore înaintea me
ciului pe stadionul de 
joc, întreaga noastră 
delegație a intrat în 
alertă. Sub gazonul 
rarefiat era o crustă 
de gheață dură, un 
fel de banchiză care 
făcea să patineze 
orice crampoane. Șl 
aveau băieții noștri 
șase feluri de cram
poane (regulamenta
re), plus un rînd din 
metal, ascuțite. Cum 
nu-și puteau păstra 
echilibrul cu nici u- 
nele, in disperare de 
cauză au fost încer
cate niște ghete de 
piele cu cauciuc 
striat pe tălpi, folo
site de obicei pentru 
antrenamente fizice. 
Si... copăcel, copăcel, 
s-a convenit că aces
tea ar fi ceva mai 

^potrivite ; dar nu 
erau decit trei 
perechi, plus alte 
două oferite cu citeva 
zile înainte de Mir

cea Lucescu, consul
tat de reprezentanții 
Stelei cu privire la 
încălțămintea cea mai 
bună pentru vreme de 
iarnă. Găsindu-se so
luția, in timpul nop
ții s-a vorbit prin te
lefon la București și 
turiștii care au venit 
cu avionul a doua zi, 
pentru meci, au adus 
din magazia federa
ției șt celelalte pe
rechi de ghete tre
buincioase. Așa se 
explică de ce jucă
torii noștri (incălțațl 
cu aceste ghete spe
ciale) își mențineau 
relativ bine echili
brul pe gheață.

...Întrebat de un 
ziarist sovietic cum 
a lovit mingea de i-a 
putut imprima acea 
curioasă traiectorie (a 
ocolit portarul și s-a 
dus in gol), Marius 
Lăcătuș a răspuns : 
„Simplu, a fost o 
execuție obișnuită In 
asemenea situații, pe 
care o face orice 
fotbalist la antrena
ment. Esențial este 
insă să reușești o ast
fel de execuție și in 
condiții de meci cu 
miză, oficial. Ceea ce 
e mai greu t“.

acestea vor fi izolate. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse ziua intre t și 
14 grade, iar cele minime vor o~cila 
noaptea intre minus 5 și plus 5 grade. 
Local se va mal semnala ceață, Îndeo
sebi In centrul țării, Iar cu totul Izolat 
în nord-vest este posibil să se producă 
polei. La București : Vremea se va 
încălzi ușor. Cerul va fl variabil, mal 
mult noros In a doua parte a Inter
valului, cind vor cădea precipitații 
mixte, slabe Insă ca intensitate. Tem
peratura aerului va urca ziua pînă la 
6—9 grade șl va cobori noaptea pînă 
la minus 2. plus i grad. Dimineața 
ceață.

echipa malteză Sliema Wanderers, a 
reușit să elimine (1—2 și I—0) pe 
Dinamo Minsk — o formație care, 
deși in campionatul sovietic s-a zbă
tut să scape de retrogradare, bene
ficiază de aportul unor valori fot
balistice recunoscute și pe plan in
ternațional. Victoria se arată anima
tă de mari ambiții sportive.

Pentru asemenea evoluții care au 
Înfrumusețat toamna fotbalistică 
1988 și au oferit satisfacții milioa
nelor de simpatizanți ai acestui 
popular joc sportiv, se cuvin, desi
gur, felicitări tuturor celor care au 
colaborat la succese — fie din are
nă, fie din jurul ei. Fiindcă nu este 
puțin lucru să trăiești mulțumirea 
prezenței in premieră a trei echipe 
de fotbal românești in turul trei al 
cupelor europene !

Mulțumirea, se știe, nu trebuie să 
ducă la automulțumire. Aplaudind 
rezultatele bune din această toamnă, 
este sigur că artizanii acestor victo
rii iși vor păstra luciditatea, înțele- 
gind că și in preliminariile mon
diale, și in cupele europene mai au 
încă mult de jucat, iar foarte greul 
abia incepe. Chiar dacă Victoria 
București a avut norocul să joace 
în turul trei cu cea mai convenabi
lă dintre cele cincisprezece echipe 
posibile intrate vinerea trecută în 
urna de Ia Zurich, nu se știe dacă 
Steaua și Dinamo vor fi și ele in 
grațiile sorților din decembrie. După 
cum și meciurile echipei reprezenta
tive la Atena și Copenhaga vor fi 
piedici anevoie de trecut. Și atîtea 
calificări am pierdut altădată „pe 
linia de sosire" (pentru Mondiale, 
pentru Europene, pentru Olimpiadă, 
în cupele continentale), în special 
pe teren propriu, că nu ne mai pu
tem permite să ne bucurăm prea 
devreme și să încheiem, noi, con
turile înainte de a fi încheiate ele, 
in fapt !

Lăsind în urmă această toamnă 
fotbalistică — despre care se spu
ne, citîndu-1 pe poet, că niciodată nu 
fu mai frumoasă — să folosim acu
mulările făcute și învățămintele des
prinse pentru a pregăti și o posibilă 
„primăvară europeană" cum n-a mai 
fost I

G. MITROI

cinema
• Muzica e viața mea: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 06) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nelu: FERENTARI (80 49 85) — 15; 
17; 19
O Alo, aterizează străbunica: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri t PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 28) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Capcana mercenarilor: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Extemporal la dirlgenție: MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17; 19
• Fiul stelelor — 15; Pruncul, pe
trolul $1 ardelenii — 17; 19 : POPU
LAR (35 15 17)
• Sub semnul dragostei: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,15
• Citeva zile din viața lui Oblomov:
SCALA (11 03 72) — 9; 11,30; 14,30;
16,30; 19
• Vocație de detectiv: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; t9
• Program de desene animate — 9; 
10,30, Aii Baba și cei 40 de boți — 12; 
15; 18: DOINA (16 35 38)
• Luptătorii din Valea misterioasă: 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Luptătorul cu sabia: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Ciudata poveste a doctorului 
Jekyll: LIRA (317171) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Dragonul alb: DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15: 17; 19
• Transport secret: MELODIA 
(II 13 49) - 8,45; 11; 13,15; 15,15; 17,15; 
19,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
O Jandarmul și jandarmerițele: 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX: 
FLdREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Gheața verde : MIORIȚA (14 27 14) 
- 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mare): Bădăranii — 10; A 12-a noapte
— 18: (sala Amfiteatru): Un anotimp 
fără nume — 10; Contrabasul — 18; 
(sala Atelier): Autograf — 10; Idolul 
$1 Ion Anapoda — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Stagiunea 
educativă pentru elevi. „Maeștri ai 
muzicii românești și universale". 
Concert simfonie. Dirijor : Aurel Nl- 
cuîescu. Prezintă : Corneliu Rădules- 
cu — 11; Recital de pian Alfonso 
Gonzales Maribona (Spania) — 18
• Opera Română (13 18 57): Coppelia
— 11; Nabucco — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48):
Leonard — 10,30; Contesa Maritza
— 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Secretul famitiei Posket — 10,30; Gln- 
Rummy — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44); Dimineață pierdută — 10,30; 
A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul înste
lat deasupra noastră — 10,30; O scri
soare pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Joc 
ciudat după scăpătat — 11; Noapte 
bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Preșul — 10; Pețitoarea — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Scapino — 10; Livada de 
vișini — 18; (sala Studio) : Idioata
— 10,30; Dansul morțli — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) ; Iarna cind au murit cangurii
— 11; Regele Lear — 18; (tn foaier): 
Pasărea măiastră — Maria Tănase — 
11; (sala Giulești): Așteptam pe alt
cineva — il; Visul unei nopți de 
iarnă — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (la Palatul sporturilor 
șl culturii): Cintați cu noi — Româ
nia — Franța — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Cenușăreasa — 10,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Vitejii cetății Bade-Bade
— 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Cartea cu jucării — 11,30
• Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 10; 15,30; 18,30
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SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOEAE CEAUSESCU, 
ROMANIA SE AFIRMA CA D TARA A PĂCII 

$1 MUNCII CONSTRUCTIVE
ARTICOLE SI COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Activitatea consecventă a României socialiste pe plan internațional, 
inițiativele de pace ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd reali
zarea dezarmării geherple și totale, edificarea unei noi ordini econo
mice mondiale, juste și echitabile, participarea tuturor statelor la so
luționarea problemelor cu care se confruntă omenirea sînt reflectate, în 
continuare, în paginile unor ziare și reviste din diferite țări ale lumii.

Presa străină pune în evidență, totodată, succesele remarcabile reali
zate de poporul român — îndeosebi in anii de după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român — în dezvoltarea economică și, socială 
a țării, in ridicarea generală a nivelului de civilizație, în propășirea 
continuă, a patriei.

0 politică externă in consens cu interesele 
vitale ale poporului român, 

ale tuturor popoarelor lumii
Politica internațională dinamică 

a țării noastre este pusă în evi
dență într-un articol intitulat „In
dependența — o constantă a poli
ticii externe a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu", pu
blicat de revista libaneză , „AL 
ALAM AL ARABI**.

• ALGER 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, și președin
tele Algeriei, Chadli Bendjedid, au 
inaugurat sîmbătă, la Alger, lucră
rile sesiunii extraordinare a Consi
liului Național Palestinian.

MANAGUA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a adresat 
parlamentarilor centroamericani ape
lul de a acționa in vederea trans
punerii în practică a acordurilor 
vEsquipolas-II“ pentru pace în Ame
rica Centrală.

Inaugurînd Ia Managua lucrările 
unui seminar regional in problema 
creării unui parlament centroameri- 
can, la care participă reprezentanți 
ai celor cinci țâri din zonă, șeful 
statului nicaraguan a relevat nece
sitatea de a se pune capăt prin mij
loace politice crizei regionale, pen
tru a se evita intervenția străină în 
problemele specifice centroamerica- 
ne, ce trebuie soluționate prin efor

BAMAKO 12 (Agerpres). — La 
Bamako s-au încheiat lucrările unui 
simpozion antiapartheid desfășurat 
in cadrul „Săptăminii de solidaritate 
cu poporul sud-african". Participanții 
au condamnat politica rasistă a regi
mului de la Pretoria, factor destabi
lizator al situației in sudul Africii. 
Au fost adoptate un raport general 
și „Declarația de la Bamako privind 
situația din sudul Africii, din Nami
bia și din țările din prima linie11. 
Cele două documente cheamă statele 
să instituie sancțiuni economice îm
potriva regimului rasist de la Preto
ria și să se pronunțe pentru acorda
rea independenței Namibiei in baza 
Rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate.

HARARE 12 (Agerpres). — Econo
miile țărilor africane „din prima li
nie1* continuă să fie afectate de ac
tivitățile destabilizatoare ale regimu
lui minoritar rasist de la Pretoria, a 
declarat președintele Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe.

Profunde semnificații — subli
niază publicația — are faptul că 
pe primul plan al politicii exter
ne concepția românească situează 
principii de etică internațională ce 
au devenit astăzi valori universa
le. Este cunoscută contribuția 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la afirmarea, 
in lumea contemporană, in relații
le dintre stăte, a unei noi condui
te, întemeiată pe egalitate in drep
turi, neamestecul în treburile in
terne, nerecurgerea la forță sau la 
amenințarea cu forța. Numitorul 
comun ,al acestor noi raporturi de
mocratice, de dreptate și echitate 
în relațiile dintre state îl consti
tuie independența națională.

Relevind faptul că independența 
constituie o problemă complexă 
politică, economică, socială și cul
turală, publicația libaneză scrie : 
Cu începere din anul 1965, în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu**  asigu
rarea unei independențe depline 
pe toate aceste planuri a devenit 
un obiectiv fundamental al po
porului român. România oferă lu
mii întregi un bun exemplu de 
fermitate în apărarea independen
ței sale. întreaga politică internă 
și externă a acestei țări, toate ho- 
tărîrile cu privire la dezvoltarea 
economico-socială, la viața socială, 
politică și spirituală a țării con
stituie, de fapt, exclusiv preroga
tive ale națiunii române, ale cen
trului său vital — Partidul Comu
nist Român, se subliniază în arti
col.

Gîndirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra relații
lor internaționale în lumea con
temporană acordă un 10c de cea 
mai mare însemnătate independen
ței — se arată în continuare. In 
relațiile cu celelalte state, in tra
tatele și documentele încheiate, în 
acțiunile românești în cadrul foru
murilor internaționale, România 
se afirmă ca militantă activă și 
consecventă împotriva vechiului 
sistem de relații internaționale, în
temeiat pe ideea că forța econo
mică, politică sau militară ar con
stitui factorul hotărîtor în funda
mentarea raporturilor dintre state. 
Și împotriva încercărilor de îm
părțire a lumii în sfere de influen
ță, a dreptului forței, a încălcării 
drepturilor și demnității popoare
lor, se face puternic auzit glasul 
acestei țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este promotor al unei politici noi, 
al unui climat care să conducă la 
afirmarea liberă a independenței 
și suveranității fiecărei țări.

De 23 de ani, de cînd i-au 
fost încredințate destinele po
porului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu a promovat o 
politică prin care țara și-a dobin- 
dit independența deplină. Este o

românească — în plin proces 
la o nouă etapă de dezvoltare

Economia 
de trecere

Sub titlul „România : prezentul 
și viitorul unei economii in con
tinuă dezvoltare". ziarul columbian 
„DIARIO DEL SUR" consacră un 
articol etapei actuale pe care o 
străbate economia românească, 
eforturilor susținute desfășurate de 
întregul popor. sub conducerea 
partidului, pentru lărgirea bazei 
materiale a economiei, in vederea 
trecerii la o nouă etapă de dez
voltare. Încă la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, conducătorul României 
prezenta poporului un program vi- 
zind depășirea în timp scurt a 
decalajelor economice. După două 
decenii, in toamna anului 1984, 
Congresul al XIII-lea al partidului 
a trasat planurile de dezvoltare 
pînă în anul 2000. România va de
veni pină la sfîrșitul actualului 
'plan cincinal o tară mediu dezvol
tată din punct de vedere economic 

dovadă a răspunderii față de soar
ta țării sale, a poporului său ; iar 
responsabilitatea față de soarta o- 
menirii este generatorul unei ac
tivități neîncetate pentru afirma
rea tot mai puternică a principiu
lui independenței în viața interna
țională, se evidențiază in încheiere 
in articol.

. „O politică externă de pace și 
colaborare" se intitulează articolul 
apărut în ziarul „NEWS REPORT'1, 
din S.U.A., în care se arată că 
„aprecierea de care se bucură po
litica externă a României iși are 
explicația în rolul său activ și con
structiv, în poziția responsabilă a- 
doptată față de problemele lumii 
contemporane1*.

Relevîndu-se, în continuare, că 
un aspect major al diplomației ro
mâne il constituie larga dezvolta
re a colaborării reciproc avanta
joase cu toate statele lumii — 
155 în prezent — ziarul american 
scrie : Politica externă a României 
este caracterizată prin implicarea 
în dezvoltarea și soluționarea prin
cipalelor probleme ale vieții in
ternaționale, prin participarea ac
tivă și dinamică la dialogul poli
tic mondial, prin contribuția de 
idei și acțiuni la soluționarea unor 
momente dificile în diferite pe
rioade de timp și zone ale lumii, 
prin implicarea in găsirea de noi 
soluții pentru problemele grave 
ale lumii contemporane.

„Prestigioasă personalitate a lu
mii contemporane, ale cărei pro
puneri pentru o lume fără arme și 
războaie sint larg cunoscute pe 
plan mondial, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat in 
repetate rinduri chemări la rațiu
ne tuturor statelor și șefilor de 
guverne, subliniind că este nece
sar să se renunțe la ezitări și să 
se treacă de la vorbe la măsuri 
concrete de dezarmare. România a 
decis, în noiembrie 1986. prin refe
rendum național, să reducă unila
teral cu 5 la sută efectivele mili
tare, armamentele și cheltuielile 
militare, fiind prima țară dintr-o 
grupare militară europeană care a 
trecut la măsuri concrete de 
dezarmare1*.

..Orice trecere în revistă a poli
ticii externe a României nu poate 
să nu scoată în evidență preocu
parea ei constantă pentru soluțio
narea prin dialog a tuturor pro
blemelor nerezolvate dintre state. 
Este bine cunoscut faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ac
ționat și acționează constant pen
tru soluționarea prin mijloace paș
nice a conflictelor din Orientul 
Mijlociu. Golf. Africa, Asia și A- 
merica Centrală.

Spiritul de responsabilitate pen
tru destinele întregii lumi, vocația 
de pace, prietenie și colaborare, 
cu rădăcini adinei în trecutul isto
ric al poporului român, au căpătat 
noi valențe în politica externă a 
României moderne, țară care are 
un rol creator în eforturile de, fău
rire a unei lumi noi. o lume a pă
cii, colaborării și progresului, a- 
rată publicația americană.

și social, iar la sfîrșitul mileniu
lui va fi o țară dezvoltată în do
meniul industrial și agrar.

Cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R. a stabilit planuri care au 
drept caracteristică dezvoltarea in
tensivă. calitatea fiind legea fun
damentală a realizărilor econo
mice.

Prin politica de perfecționare a 
pregătirii profesionale a tuturor 
oamenilor muncii au fost create 
numeroase locuri de muncă. Astfel, 
România a putut ajunge în ultimii 
cinci ani la ceea ce președintele 
Nicolae Ceaușescu . denumește 
„noua calitate**,  asigurînd un echi
libru între factorii intensivi și ex
tensivi ai creșterii economice.

In prezent, eforturile sînt îndrep
tate către creșterea eficienței mun
cii. întărirea potențialului tehnolo
gic și științific, dezvoltarea auto- 
conducerii oamenilor muncii și a 

autogestiunii economice si finan
ciare. Obiectivul final este de a se 
ajunge prin propria muncă la ni
velul exigențelor epocii noastre.

Sub titlul „România — dezvolta
rea forțelor de producție continuă", 
ziarul marocan ..AL BAYANE" a 
publicat un articol în care se arată 
că, într-o perioadă istorică scurtă. 
România a parcurs drumul de la 
stadiul de tară agrară, cu o in
dustrie slab dezvoltată și o agri
cultură înapoiată, la stadiul de tară 
industrial-agrară cu o industrie 
modernă, dotată în mare parte cu 
tehnica cea mai avansată, și o a- 
gricultură în plin progres.

Acest salt — se evidențiază — a 
fost realizat și datorită alocării 
pentru dezvoltare a circa 30 la sută 
din venitul național. Rezultatele 
concrete, palpabile — relevă arti
colul — pot fi văzute, constituind 
trăsătura dominantă a noii geo
grafii economice a României. Ast
fel, numai în ultimele două decenii 
s-au construit 180 de platforme in
dustriale și s-au extins cele exis
tente.

Producția industrială a crescut 
de cinci ori față de anul 1968, iar 
în unele județe această creștere 
este și mai mare.

Dezvoltarea forțelor de produc
ție în toate județele și localitățile 
românești a produs schimbări pro
funde în structura societății, sub
liniază cotidianul marocan, arătind 
în încheiere că obiectivele stabili
te de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român au fost în
făptuite cu succes.

în România se acordă o impor
tanță deosebită agriculturii. Coo
perativele și întreprinderile agri
cole de stat se află în întrecere 
permanentă, pentru că a devenit o 
tradiție la nivelul întregii țări ob
ținerea de producții anuale spori
te — scrie, în articolul „Extinde
rea sectoarelor producției agricole", 
ziarul turc „SON HAVADIS", al 
cărui reporter a vizitat județul Ia

Bucureștiul — o metropolă modernă, 
cu impresionante realizări urbanistice

Un articol publicat în revista 
„ELITES DE LOS NEGOCIOS”, 
din Spania, și intitulat ’■ „Bucu
rești : Capitala României, un oraș 
in plină dezvoltare", relevă faptul 
că Bucureștiul „dispune în prezent 
de un important potential produc
tiv, constituind principalul centru 
economic al țării. Bucureștiul este, 
de asemenea, un centru al științei, 
culturii si învătămintului, precum 
și un generos univers al artelor și 
creați 3i, o metropolă în plin proces 
de modenizare și dezvoltare, un 
centru turistic de o deosebită fru
musețe1*.

De-a lungul timpului, conformi 
atestării a numeroase documehte, 
orașul București a cunoscut nume
roase transformări. Ampla acțiune 
de organizare și modernizare ur
bană. concepută și aplicată în ulti
mii ani, urmărește solutionarea atît 
a dificilelor probleme moștenite pe 
acest spațiu, cît și realizarea unor 
nobile deziderate sociale : fiecărei 
familii.un apartament, fiecărei per
soane o cameră, lichidarea subur
biilor, a cartierelor fără obiective 
edilitare și. în principal, continua
rea și realizarea definitivă a lucră
rilor de modernizare a zonei cen
trale, inițiate anterior1*. Actualele 
mutații sînt fără precedent — sub
liniază articolul, arătînd, în con
tinuare : „în cadrul permanentei 
preocupări pentru definirea unei 
personalități proprii a orașului, o 
atenție deosebită se acordă zonei 
centrale a Capitalei**.  „Pentru in
tegrarea în noile rețele de străzi a 
unor monumente istorice, arhitec
tonice și religioase, s-au executat 
și se vor executa lucrări complexe 
de mutare, consolidare și restau
rare.

O lucrare de mare amplitudine o 
constituie amenajarea complexă a 
rîului Dîmbovița, prin care se con
feră acestei axe mediane a orașului 
un important rol urbanistic, deco
rativ, arhitectural si functional. în 
concordantă cu nona etapă de dez
voltare a Capitalei**.

„Capitala României — se arată 
în încheiere — a cunoscut și va cu
noaște în continuare, la fel ca în
treaga tară, profunde transformări 

lomița, județ ce se numără, de ani 
de zile, așa cum ține să releve au
torul, printre județele din Româ
nia care înregistrează succese re
marcabile în domeniul agriculturii. 
Ochiul reporterului s-a oprit, de 
asemenea, asupra „întinselor su
prafețe de teren - aflate între Cer
navodă și Constanța1*.  „Acest pă- 
mînt — notează el — este deose
bit de productiv, dacă este bine lu
crat și irigat. Românii asigură iri
garea acestor suprafețe de teren 
și din canalul construit între Cer
navodă și Agigea. Astfel, și din 
acest pămînt, in aparență arid, 
emană viața".

Pana ziaristului turc zugrăvește, 
apoi, Amara — „centru de sănăta- 
te“ și „centru urban atrăgător**.  
Aici, se arată, „au cunoscut o 
puternică dezvoltare agricultura și 
artizanatul, iar in structura loca
lității sint integrate și băile de nă
mol, și unitățile de îngrijire a să
nătății, Amara fiind sortit unui 
viitor strălucit și din punct de ve
dere al turismului.

Un amplu articol consacrat dez
voltării industriei petroliere*  ro
mânești este publicat de ziarul 
„ECONOMIC TIMES1*,  din India. 
După un amănunțit istoric al aces
tei ramuri industriale, ziarul in
dian relevă că. în afara producției 
industriei petroliere. România a 
ajuns să realizeze un bo
gat sortiment de tipuri mo
derne de sonde și echipa
mente petroliere. într-un timp com
parativ scurt, România a devenit 
un exportator important de echi
pament petrolier, iar instalațiile 
produse în țară sint exportate în 
mai multe state din lume.

Tradiția celor 150 de ani în sfe
ra petrolului le-a furnizat o expe
riență valoroasă specialiștilor aces
tei țări care lucrează in domeniul 
petrolului, al proiectării și cercetă
rii pentru echipament, în uzine 
producătoare de echipamente mo
derne și în înalte tehnologii spe
cializate,, se arată în articol.

înnoitoare, atît în planul dezvol
tării social-economice și edilitar- 
urbanistice, cit și in ceea ce pri
vește creșterea permanentă a nive
lului de viață, material și spiritual, 
al locuitorilor săi* 1.

Dezvoltării capitalei României ii 
consacră, sub titlul „București — 
o metropolă modernă", un articol 
și revista ..GREECE’S WEEKLY'1. 
Sint publicate, în acest sens, o se
rie de date cu privire la aportul 
important al industriei bucureștene 
la producția industrială a țării. Este 
pus în evidentă, astfel, faptul că 
printre produsele întreprinderilor 
industriale bucureștene se numără 
echipamente tehnice exportate în 
toate țările lumii, îndeosebi pro- 

■ duse ale industriei metalurgice și 
chimice, locomotive diesel-hidrau- 
lice.-componente pentru calculatoa
re. avioane și altei?.

Se relevă, totodată, că Bucureș
tiul s-a dezvoltat rapid îndeosebi 
în ultimele peste două decenii, cind 
au fost construite mai mult de 
500 000 de apartamente, noile car
tiere fiind adevărate orașe mai 
mici. Imaginea de oraș modern a 
Bucureștiului — scrie publicația — 
este completată și de noi artere și 
pasaje rutier?, precum și de nu
meroase edificii cu caracter social 
sau cultural-sportiv ridicate în anii 
din urmă sau aflate în curs de 
construcție.

Aceeași publicație grecească evi
dențiază, într-un alt articol referi
tor la metroul bucureștean. că 
„trenul subteran din București este 
un simbol al capacităților Româ
niei contemporane, al ingeniozității 
și profesionalismului11.

Se subliniază, astfel, că Româr- 
nia se numără printre puținele țări 
din lume care și-au construit me
troul exclusiv pe baza proiectelor 
și cu specialiști și resurse proprii 
și care asigură buna întreținere și 
funcționare cu eforturi proprii.

Experiența colectivă acumulată 
în urma acestei lucrări grandioase 
— arată în încheiere „Greece’s 
Weekly" — a dat naștere „școlii 
românești de constructori de me
trou". care împărtășește din cu
noștințele sala și altor țări ale lu
mii. (Agerpres)

Deschiderea celei de-a IV-a sesiuni a Congresului 
General Popular din R. A. Yemen

SANAA 12 (Agerpres). — La Sanaa 
s-au deschis lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Congresului General 
Popular din Republica Arabă Yemen.

Dezbaterile au fost deschise de 
președintele R.A. Yemen, Aii Abdul
lah Saleh, secretarul general -al 
C.G.P., care s-a referit la activitatea 
și preocupările actuale ale Congresu
lui General Popular pe plan politic, 
economic și social, la o serie de as

Mesajul de salut al P.C.R.
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al tu
turor oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România, participan- 
ților la cea de-a IV-a sesiune a 
Congresului General Popular din 
Republica Arabă Yemen le-a fost 
adresat un cald salut prietenesc, îm
preună cu expresia sentimentelor de 
profundă stimă și solidaritate mili
tantă, de către reprezentantul parti
dului nostru, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare.

Prezența delegației Partidului Co
munist Român la lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Congiesului General 
Popular este o expresie a bunelor ra
porturi statornicite intre cele două 
țări ale noastre, s-a arătat in cu- 
vîntul de salut, adăugîndu-se : Vom 
acționa și în • continuare pentru a 
asigura o evoluție ascendentă a a- 
cestor raporturi, în interesul ambe
lor țări, al cauzei păcii, securității, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale. ,

După ce s-a relevat că poporul ro
mân este în prezent angajat cu toate 
energiile sale creatoare in ampla 
activitate de îndeplinire a progra
mului de dezvoltare economico-so
cială a patriei corespunzător hotărî- 
rilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român, în cuvîntul de salut 
s-a evidențiat : In raporturile sale 
cu toate statele lumii România si
tuează în mod constant și ferm res
pectarea principiilor inalienabile ale 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului și avantajului reciproc, al 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța, al respectării drep
tului fiecărui popor de a-și organiza 
viața, de a-și elabora strategia și 
tactica dezvoltării sociale în mod liber

ALGER 

Sesiunea extraordinară a Consiliului 
National Palestinian

Apel pentru transpunerea în viață a acordurilor 
de pace în America Centrală

Politica de agresiune a R.S.A. - o gravă amenințare 
pentru stabilitatea statelor din regiune

pecte cuprinse în proiectele de re
zoluții și hotărîri supuse dezbaterii.

Raportul de activitate al partidului 
a fost prezentat de secretarul Comi
tetului Permanent al C.G.P., din în
sărcinarea secretarului general al 
C.G.P.

La lucrări participă 1 000 de dele
gați și 44 de delegații de peste ho
tare.

și suveran, potrivit voinței proprii, 
fără nici un amestec din afară.

Partidul Comunist Român aprecia
ză că situația internațională continuă 
să fie deosebit de complexă și con
tradictorie. în aceste condiții, con
siderăm că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie înfăp
tuirea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la viață, la pace, la exis
tență liberă și demnă.

Ne pronunțăm consecvent pentru 
soluționarea tuturor problemelor li
tigioase numai pe cale politică, prin 
tratative. România a sprijinit întot
deauna lupta dieaptă a poporului pa
lestinian penlru înfăptuirea aspira
țiilor sale legitime, pentru soluționa
rea problemelor Orientului Mijlociu 
în vederea realizării unei păci glo
bale, juste și durabile, pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile ara
be ocupate, a rezolvării problemei 
poporului palestinian prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermina
re — inclusiv la crearea unui stat 
palestinian independent —. a asigu
rării integrității, suveranității și 
securității tuturor statelor din zonă.

Partidul și statul nostru — s-a 
arătat in continuare — militează con
stant pentru intensificarea eforturilor 
în vederea soluționării problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a datoriilor 
externe, deosebit de mari, ale țărilor 
în curs de dezvoltare —. pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Deși problemele mondiale actuale 
sînt complexe și grave, avem con
vingerea că printr-o acțiune unită a 
popoarelor, a tuturor forțelor pro
gresiste se poate determina o politi
că nouă, democratică in viața inter
națională.

în încheiere a fost adresată ura
rea de succes în îndeplinirea hotări- 
rilor ce vor fi adoptate, spre binele 
și fericirea poporului yemenit.

Potrivit "agențiilor de presă, la lu
crări participă reprezentanți ai prin
cipalelor organizații componente ale 
O.E.P., delegați din partea unor or
ganizații de masă și obștești palesti
niene.

turi comune de către statele impli
cate.

CIUDAD DE GUATEMALA 12 
(Agerpres). — Președintele ales al 
Mexicului, Carlos Salinas de Gor- 
tari, și șeful statului guatemalez, Vi- 
nicio Cerezo, au relevat necesitatea 
aplicării acordurilor de pace „Es- 
quipolas-II“ în America Centrală, in
formează agenția Prensa Latina.

Un comunicat oficial dat publici
tății la Ciudad de Guatemala in 
urma vizitei întreprinse de Carlos 
Salinas de Gortari subliniază nece
sitatea de a se folosi toate meca
nismele legale care ar putea spri
jini instituirea unei păci trainice și 
înțelegerea intre popoarele centro- 
americane.

Intr-o declarație făcută la Harare, 
șeful statului Zimbabwean a subli
niat că politica de apartheid și ac
tele de agresiune ale R.S.A. împo
triva țărilor vecine constituie cea mai 
gravă amenințare la adresa stabili
tății și progresului social al statelor 
din regiune.

LAGOS 12 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Lagos. Joseph 
Garba, reprezentantul Nigeriei la Na
țiunile Unite și președinte al Birou
lui Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheidului, a subliniat 
necesitatea unei strategii proprii a 
țârilor africane in vederea eliminării 
sistemului discriminării rasiale în 
R.S.A. — informează agenția M.A.P. 
El a justificat această poziție prin 
faptul că unele țări occidentale „au 
refuzat permanent să,impună 'sanc
țiuni cuprinzătoare obligatorii împo
triva regimului rasist din Africa de 
Sud".

NANTERRE

Conferința națională 
a P.C. Francez

PARIS 12 (Agerpres). — în loca
litatea Nanterre, din apropierea Pa
risului, au început lucrările Confe
rinței naționale a Partidului Comu
nist Francez, transmite agenția 
T.A.S.S. Participă circa 1 000 de dele
gați care dezbat probleme ale si
tuației actuale din Franța, precum 
și sarcinile ce stau în fața parti
dului în perioada următoare.

Rezoluție adoptată 

de Adunarea Generală

a O.N.U.

Asigurarea dreptului la pace
- sarcină principală 

a fiecărui stat
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat cu majoritate de voturi o re
zoluție privind dreptul fundamental 
al popoarelor la pace. Evidențiind 
că asigurarea acestui drept este una 
din principalele sarcini ale fiecărui 
stat, rezoluția scoate în relief în
semnătatea deosebită și caracterul 
actual al Declarației cu privire la 
dreptul popoarelor la pace, adoptată 
de Adunarea Generală a O.N.U. in 
1984, și subliniază rolul deosebit ce 
revine organizațiilor neguvernamen
tale și opiniei publice mondiale in 
înfăptuirea prevederilor acestei de
clarații.

Rezoluția cheamă toate statele șl 
organizațiile internaționale să de
pună in continuare eforturi în direc
ția eliminării pericolului de război 
și confruntare nucleară, pentru a se 
renunța la amenințarea cu forța și 
la folosirea forței în raporturile in
ternaționale.

Satisfacție față de acordul 
dintre Iran și Irak 
pentru schimbul 

de prizonieri de război
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat 
satisfacția in legătură cu acordul 
realizat intre Iran, Irak și Comite
tul Internațional al Crucii Roșii cu 
privire la schimbul de prizonieri de 
război bolnavi și răniți. El a apreciat 
acest acord ea pe o nouă dovadă a 
voinței guvernelor celor două țări de 
a coopera in soluționarea unei pro
bleme cu caracter umanitar. Decizia 
lor reprezintă un nou pas pe calea 
aplicării depline a Rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind reglementarea conflictului 
iraniano-irakian, informează Depar
tamentul pentru Informații Publice 
al O.N.U.

GENEVA 12 (Agerpres). — Repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. la negocierile direc
te de pace iraniano-irakiene, amba
sadorul Jan Eliasson, a declarat pre
sei, la Geneva, că Iranul și Ira
kul au acceptat din nou încetarea 
focului și punerea in practică a Re
zoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate privind soluționarea conflictv 
lui din Golf. Părțile, a precizat e 
vor relua convorbirile in decembrie 
a.c. sau în ianuarie anul viitor. Elias
son a anunțat, totodată, că-1 va in
forma pe secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, in legătură 
cu rezultatele ultimei runde de con
vorbiri directe dintre delegațiile Ira
nului și Irakului, transmite agenția 
Efe. -

„Declarația de la 

Ciudad de Mexico11
CIIJDAD DE MEXICO 12 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico s-au 
incheiat lucrările celei de-a XlX-a 
reuniuni la nivel ministerial a Or
ganizației Latino-Americane a Ener
giei (O.L.A.D.E.).

Reprezentanții celor 26 de țări 
membre au adoptat un document fi
nal, intitulat „Declarația de la Ciu
dad de Mexico**,  în care se. semna
lează faptul că datoria externă la- 
tino-americană constituie unul din
tre cele mai serioase obstacole în 
calea procesului de dezvoltare a ță
rilor de pe continent. In acest sens, 
documentul subliniază necesitatea 
soluționării datoriei externe a sec
torului energetic — care a ajuns la 
80 miliarde dolari — prin interme
diul unui dialog echitabil între de
bitori și creditori. Declarația ar.it â 
că se impune promovarea unei o- 
operări mai strinse între țările A- 
mericii Latine, ca factor important 
al procesului de dezvoltare econo
mică și ca o contribuție la efortu
rile de realizare a unei noi ordini 
economice internaționale, justă și e- 
chitabilă — transmite agenția Pren
sa Latina.
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PLENARA. Prezidiul C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a hotărit ca in
zilele de 15—16 noiembrie să se 
desfășoare cea de-a 12-a plenară 
a Comitetului Central, care va 
dezbate probleme legate de înde
plinirea planului de stat pe anul
1988 și proiectul planului dezvol
tării economiei naționale pe anul
1989 — anunță agenția C.T.K. Pre
zidiul C.C. al P.C.C. a dezbătut, 
de asemenea, problema convocării 
celui de-al XVIII-lea Congres al 
P.C.C.

CONVORBIRI. în cursul convor-
| birilor care au avut loc la Bang

kok, între premierul thailandez, 
Chatichai Choonhavan, -și Li Peng, 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, aflat in vizită oficia
lă in Thailanda, au fost discutate 
aspecte ale relațiilor dintre cele 
două țări și chestiuni internațio
nale de interes comun, transmite 
agenția China nouă.

LA ADDIS ABEBA s-au înche
iat lucrările plenarei C.C. al Parti
dului Muncitoresc Etiopian. Au 
fost aprobate directivele de bază 
ale celui de-al cincilea plan de 
dezvoltare social-economică a țării 

‘pe perioada 1989—1993, care pre

vede creșterea ritmului dezvoltă
rii economice, asigurarea autono
miei alimentare, dezvoltarea ex
porturilor, extinderea mișcării 
cooperatiste. Raportul la plenară a 
fost prezentat de președintele re
publicii, Mengistu Haile Mariam, 
secretar general al C.C. al P.M.E.

TURNEU. Secretarul general al 
Ligii Arabe, Cnedli Klibi. și-a în
cheiat vizita oficială la Damasc, 
unde a fost primit de președintele 
Siriei, Hafez Al-Assad. în conti
nuarea turneului său in regiune, 
consacrat problemei convocării 
unei reuniuni arabe la nivel înalt, 
Klibi va mai vizita Arabia Sauditâ, 
Algeria, Marocul și Mauritania.

DECLARAȚIE. Purtătorul de cu- 
vint al Comitetului antinuclear și 
pentru pace din R. P. D. Coreeană 
a dat publicității la Phenian o de
clarație în care condamnă S.U.A. 
și autoritățile de la Seul pentru că 
au transformat insula Djedjou

într-o bază nucleară. în declarație 
se subliniază din nou necesitatea 
de a se da un răspuns pozitiv la 
propunerile de pace ale R.P.D. Co
reene, de a se renunța la transfor
marea insulei amintite în bază nu
cleară și de a se elimina instala
țiile militare americane din Coreea 
de Sud.

CONFERINȚA. La Beijing s-au 
încheiat lucrările Conferinței na
ționale a Federației cercurilor li
terare și artistice din R.P. Chi
neză. După cum transmite agen
ția China Nouă, cei 1 500 delegați 
au dezbătut sarcinile ce revin oa
menilor de cultură și artă în e- 
tapa actuală de dezvoltare a țării, 
pe marginea unui document elabo
rat de C.C. al P.C. Chinez. Au fost 
alese organele centrale ale fede
rației și s-a adoptat noul statut 
al acesteia.

DEMISIE. Președintele Bundes- 
tagului (parlamentul R.F.G.), Phi

lipp Jenninger, și-a dat demisia 
din această funcție, ca urmare a 
criticilor față de discursul pe care 
l-a ținut cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la dezlănțuirea de către 
hitleriști a terorii antisemite. In 
timpul cuvîntării rostite de Jen
ninger în Bundestag, numeroși de- 
putați al opoziției au părăsit sala. 
Ulterior, membri ai tuturor parti
delor politice vest-germane au 
criticat sever pasaje din discurs 
apreciate ca o justificare față de 
începuturile nazismului în Ger
mania.

CEREMONIE. Cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a încheierii 
primului război mondial, la Paris 
a avut loc ceremonia depunerii de 
coroane la Mormîntul soldatului 
necunoscut. Au participat pre
ședintele Franțois Mitterrand și 
reprezentanți ai diferitelor orga
nizații ale veteranilor de război.

EXPLOZIE NUCLEARA SUBTE
RANA. După cum anunță agenția 
T.A.S.S., in Uniunea Sovietică, la 
poligonul din regiunea Semipala
tinsk, a fost efectuată o explozie 
nucleară subterană cu o putere de 
pînă la 20 kilolone. Experiența — 
anunță T.A.S.S. — a fost efectuată 
în scopul perfecționării tehnicii 
militare.

ALEGERE. în cadrul celui de-al 
35-lea congres al Uniunii Creștin- 
Democrate (U.C.D.) din landul 
vest-german Rhenania-Palatinat, 
care se desfășoară în orașul Ko
blenz, au avut loc alegeri pentru 
funcția de ministru-președinte al 
landului, informează agenția A.P.A. 
Actualul premier, Bernhard Vogel, 
a fost învins de contracandidatul 
său, Hans-Otto Wilhelm, pînă în 
prezent ministru pentru problemele 
mediului înconjurător în guvernul 
local. Ca urmare, începind cu data 
de 2 decembrie, B. Vogel iși înce

tează activitatea ca ministru-pre
ședinte al landului.

VIZITA. Președintele Senegalu
lui, Abdou Diouf, a sosit la Fes, 
în cadrul unei vizitei oficiale în 
Maroc. Convorbirile cu regele 
Hassan al II-lea al Marocului vor 
fi axate pe apropiata reuniune la 
nivel înalt de la Dakar a țărilor 
membre ale Organizației Conferin
ței Islamice și dezvoltarea rapor
turilor bilaterale.

EXPOZIȚIE. Prlntr-o reprezen
tativă expoziție „Primii 100 de 
ani“. Partidul Socialist din Aus
tria a inaugurat programul de ma
nifestări consacrate împlinirii unui 
secol de la crearea sa. Expoziția 
ilustrează calea parcursă de so- 
cial-democrații austrieci de la con
gresul de constituire al P.S.A., ți
nut în localitatea Hainfeld, la 30 
decembrie 1888, și pînă astăzi cînd 
este partid de guvernămint.
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