
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe membrii Consiliului Militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Anul LVI Nr. 13 758 Sîmbătă 15 noiembrie 1986 6 PAGINI-50 BANI

In spiritul sarcinilor sublimate ie tovarășul Nicolae Ceausescu
la recenta consfătuire de lucru de la CC. al P.C.R.

■ ACTIVITATE SIISWĂ, ORDINE 
ȘI DISOPUNĂ PENTRU REALIZAREA 

EXEMPLARĂ A PLANULUI PE ACEST AN
Recenta consfătuire de lucru de la 

C.C. al P.C.R. este incă o dovadă a 
consecvenței cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, urmărește înfăptuirea 
exemplară, la nivelul parametrilor 
cantitativi și calitativi stabiliți, a tu
turor sarcinilor economice, a progra
melor complexe de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, a obiecti
velor Congresului al XIII-lea al 
partidului. De data aceasta, în cen
trul atenției s-au situat problemele 
majore ale realizării integrale a 
planului pe 1986 — primul an al ac
tualului cincinal — și pregătirii te
meinice a producției anului viitor.

în spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, esențial 
este acum ca pretutindeni, în fiecare 
întreprindere, in fiecare județ și 
sector de activitate, organizațiile de 
partid să asigure o amplă și susți
nută mobilizare a tuturor forțelor, 
a tuturor oamenilor muncii, în frunte 
cu comuniștii, astfel incit prin or
ganizarea exemplară a producției și 
a muncii, printr-un spirit de totală 
dăruire,, prin întărirea ordinii și dis
ciplinei, toate sarcinile economice să 
fie îndeplinite neabătut, în strînsă 
concordanță cu interesele economiei. 
Iată de ce fiecare din zilele care 
au mai rămas pină la sfîrșitul anu
lui trebuie folosită din plin, în așa 
fel incit ritmul producției să crească 
necontenit, recuperîndu-se în cît 
mai scurt timp restanțele care există, 
iar acolo unde cerințele economiei o 
impun realizîndu-se producții supli
mentare cit mai mari.

PRODUCȚIA FIZICA - REA
LIZATA RITMIC, LA TOATE 
SORTIMENTELE. Nu există cauze 
obiective care să determine ne- 
îndeplinirea planului la unele pro
duse sau sortimente. Iar dacă 
totuși în unele întreprinderi se 
înregistrează restanțe la producția 
fizică, restanțe care generează ne
ajunsuri în lanț in mecanismul apro
vizionării tehnico-materiale, acestea 
se datorează in principal unor defi
ciențe organizatorice, unor neajun
suri apărute pe filiera cooperării in- 
teruzlnale. Trebuie să se înțeleagă 
limpede de către fiecare om al mun
cii, de către fiecare comunist că 
realizarea integrală a planului la 
producția fizică și in primul rind la 
producția de materii prime și resur
se energetice reprezintă una din 
condițiile hotărîtoare pentru funcțio
narea in bune condiții a mecanismu
lui economic, pentru aprovizionarea 
ritmică a întreprinderilor și a popu
lației cu bunurile materiale nece

ORIENTĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R.

ORIENTĂRI FUNDAMENTALE PENTRU PROGRESUL

MULTILATERAL AL PATRIEI

0 etapă nouă, calitativ superioară 
în dezvoltarea și modernizarea 

forțelor de producție
Integrat organic în exigențele fău

ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. a fundamentat pe baze știin
țifice, realiste. în raport cu noile 
condiții interne și internaționale, 
strategia continuării, pe o treaptă 
calitativ superioară, a procesului re
voluționar de dezvoltare și moderni
zare a forțelor de producție.

Acoperind un larg orizont de 
timp, pină în anul 2000, Congresul 
al XIII-lea al P.C.R. a conceput in
tr-o viziune dialectică profundă și 
de largă deschidere istorico-politică, 
atit obiectivele fundamentale si di
recțiile de acțiune pentru actualul 
cincinal, cît și imaginea viitorului 
deceniu de înaintare a României 
spre stadiul de țară socialistă mul
tilateral dezvoltată. La baza acestui 
proces revoluționar a fost așezată 
dezvoltarea puternică, cu caracter 
intensiv a forțelor de producție, ca 
factor decisiv pentru trecerea Româ
niei în rîndul țărilor cu dezvoltare 
economică medie. Dezvoltarea puter
nică. pe baze modeme, a forțelor de 
producție în actuala etapă se bazea
ză pe promovarea cu fermitate a 
cuceririlor noii revoluții științifico- 
tehnice în industrie și agricultură, 
în celelalte ramuri ale producției 
materiale, pe ridicarea nivelului de 
pregătire tehnico-eoonomică a tutu
ror oamenilor muncii.

Este semnificativă in acest sens 
sublinierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în raportul la 
congres : „In realizarea programu
lui de dezvoltare economico-socială 
în cincinalul viitor, un rol de impor
tanță deosebită îl au cercetarea ști
ințifică, introduoerea eu rapiditate 
și fermitate in produoție a rezulta
telor cercetării, a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne".

Concretizată în Legea planului 

sare, pentru onorarea la termenele 
prevăzute a contractelor încheiate și 
îndeplinirea exemplară a planului Ia 
toți ceilalți indicatori. Justificările, 
explicațiile nu pot ține în nici un 
caz locul produselor înscrise în plan 
și care trebuie asigurate la timp, la 
nivelul calitativ impus de cerințele 
actuale ale economiei.

RĂSPUNDERE MAXIMA FAȚĂ 
DE CALITATEA PRODUCȚIEI, 
în ■ condițiile dezvoltării intensi
ve a economiei naționale, ale par
ticipării tot mai susținute a țării 
noastre la schimbul mondial de 
valori, calitatea producției reprezintă 
unul din factorii hotărîtori ai pro
gresului economic. Există în acest 
sens o lege a calității, există orga
nisme speciale, la nivelul economiei 
și al fiecărei întreprinderi, care au 
obligația să urmărească și să asigu
re realizarea unor produse de înalt 
nivel calitativ, cu performanțe com
parabile și chiar mai bune decît 
cele ale produselor similare de pe 
piața externă. Esențial este ca fie
care om ăl muncii, fiecare muncitor 
și specialist să acționeze cu maximă 
răspundere, punîndu-și pe deplin 
în valoare cunoștințele profesiona
le pentru ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, pentru 
respectarea riguroasă a normelor de 
calitate, a legilor țării în acest do
meniu.

EXPORTUL - URMĂRIT ZIL
NIC, CU ÎNALTĂ EXIGENȚĂ. 
Din nou, și cu prilejul recen
tei consfătuiri de lucru de 
la C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
toată claritatea necesitatea de a se 
lua toate măsurile pentru realizarea 
exemplară a producției de export, 
pentru onorarea în condiții de înaltă 
calitate și eficiență a contractelor 
încheiate cu partenerii străini. Așa 
după cum se știe, numai prin reali
zarea în 'cele mai bune condiții, la 
timp, de calitate superioară a pro
ducției de export pot fi asigurate 
resursele valutare necesare importu
rilor, desfășurarea normală a pro
ducției materiale în toate sectoarele 
de activitate, dezvoltarea multilate
rală. a economiei naționale.

Pornind de la sarcinile subliniate 
de secretarul general al partidului, 
în fiecare întreprindere, in fiecare 
județ, în fiecare ramură, centrală 
și minister trebuie să se asigure 
urmărirea zilnică a producției desti
nate exportului, intervenindu-se 
prompt pentru eliminarea oricăror 
dereglări care pot să apară, creîn- 

cincinal de dezvoltare eoonomioo- 
socială pe perioada 1986—1990, in 
programele adoptate, noua strategic 
de făurire a unei economii naționale 
moderne formulată cu doi ani în 
urmă, la Congresul al XIII-lea. a în
ceput să prindă viață, anul 1986 în- 
scriindu-se. prin realizările de pină 

acum, ca o perioadă relevantă în 
amplul prooes al transformărilor în
noitoare ce caracterizează societatea 
noastră socialistă.

Congresul științei și învătămîntu- 
lui, celelalte congrese și consfătuiri 
care au avut loc în această perioadă 
constituie momente hotărîtoare pen
tru înfăptuirea obiectivului strategic 
stabilit de Congresul al XIII-lea 
prin transformarea științei și invă- 
țămîntulul în cei mai puternici fac
tori ai dezvoltării pe baze intensive 
a economiei naționale. Pentru aceas
ta este însă esențial — arată secre
tarul general al partidului — ca 

du-se condiții ca fondul de marfă 
destinat partenerilor de peste hota
re să fie asigurat cu prioritate; iar 
contractele să fie onorate la terme
nele prevăzute și chiar în avans, în 
toate întreprinderile cu sarcini în 
acest domeniu munca trebuie astfel 
organizată îneît producția pentru ex
port să fie realizată’în prima parte 
a fiecărei luni. Totodată, în această 
perioadă este necesar să se ia mă
suri pentru îndeplinirea integrală a 
planului la export pe întregul an 
.pînă la 15 decembrie și să se pre
gătească temeinic producția anului 
viitor.

EFICIENȚĂ SUPERIOARA ÎN 
ÎNTREAGA ACTIVITATE PRO
DUCTIVĂ. începînd din acest an 
s-a declanșat, din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, un amplu și 
complex program de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ducției in toate unitățile economice. 
Aplicarea măsurilor elaborate cu a- 
cest prilej trebuie să determine, în 
absolut toate întreprinderile și ra
murile economiei, pe de o parte, 
creșterea rapidă a producției, iar pe 
de altă parte sporirea mai puternică 
a productivității muncii, reducerea 
consumurilor materiale și dc ener
gie, in general ridicarea eficientei e- 
conomice Ia un nivel superior. Se 
constată însă că, in perioada care a 
trecut din aoest an. în unele unități 
economice se înregistrează o tendin
ță de creștere a cheltuielilor de pro
ducție și. în oonsecință, o diminua
re a eficientei eoonomioe. Iată de ce 
este necesar să se acorde o atenție 
mai mare organizării științifice a 
producției, promovării tehnologiilor 
moderne de fabricație. Acțiunea de 
modernizare a producției trebuie în
făptuită deci neabătut, chiar în a- 
vans față de programele prevăzute, 
astfel incit rezultatele obținute să 
cunoască în cit mai scurt timp o 
substanțială creștere cantitativă și 
calitativă.

In intervalul de timp care a rămas 
pină la încheierea acestui prim an 
al cincinalului, sub directa îndruma
re a organelor și organizațiilor de 
partid, in întreaga economie este ne
cesar să se desfășoare o activitate 
intensă bine organizată, să se ia toa
te măsurile ce se impun pentru înde
plinirea exemplară a tuturor sarci
nilor de plan și pregătirea temeini
că a producției anului viitor, pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condi
ții a tuturor obiectivelor stabilite dc 
Congresul al XIII-lea al partidului.

aplicarea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii să aibă ca rezul
tat creșterea mai puternică a pro
ductivității muncii și reducerea mai 
substanțială a cheltuielilor de pro
ducție. sporirea gradului de valorifi
care competitivă a materiilor prime, 
combustibilului și energiei, ridicarea 
parametrilor calitativi ai produselor. 
Puternicul potențial uman si mate
rial de care dispune sectorul cerce
tării științifice românești. înaltul 
nivel calitativ la care a ajuns școala 
românească — arăta reoent tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu — constituie cel mai pu
ternic argument pentru ca, prin in
tegrarea organică a invățâmîntului 
cu cercetarea și cu exigentele pro
ducției moderne, să înfăptuim cu 
forte proprii marile obiective ce vor 
transforma România intr-un stat 
socialist modern, cu o economie 
multilateral dezvoltată si armonios 
structurată.

Congresul al XIII-lea al partidului 
a pus temelii trainioe consolidării și 
dezvoltării industriei, prin țâre se 
creează și se modernizează, se pro
duc și se reproduc continuu premi
sele tehntco-economice si soeial-po- 
litice ale marilor soluții pe care le 
impune accentuarea caracterului in
tensiv al dezvoltării. Prin aoest sec
tor de vîrf al economiei naționale, 
cu oel mai puternic și complex efect 
de antrenare în procesul dezvoltării 
economico-sociale. a fost posibil ‘ca, 
într-o scurtă perioadă de timp să se 
realizeze un ansamblu de măsuri 
pentru lărgirea bazei proprii de ma
terii prime și energie în condiții de 
eficiență, pentru restructurarea și 
modernizarea pe criterii intensive a 
industriei, a celorlalte sectoare mari 
consumatoare de resurse materiale.

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, 14 noiembrie, pe mefnbrii 
Consiliului Militar al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante» 
la Tratatul de la Varșovia.

Luind cuvîntul. mareșalul Uniunii

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarâși,

Aș dori, în primul rind. să salut 
în mod cordial pe toți membrii 
Consiliului Militar al Foitelor Ar
mate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
si. totodată, să vă mulțumesc pen
tru urările ce le-ați adresat.

După cite am reținut, ați des
fășurat o activitate foarte inten
să. ați dezbătut un cerc larg de 
probleme. Aș dori să exprim sa
tisfacția pentru faptul că în cen
trul acestor dezbateri au stat hotă- 
ririle adoptate de conducătorii ță
rilor socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia cu privire la* 
politica de dezarmare, de pace și, 
în același timp, măsurile necesa
re în vederea perfecționării pre
gătirii de luptă și politice, a ri
dicării gradului de dotare a arma
telor noastre, pentru a-și putea în
deplini. la nevoie, sarcinile lor de 
mare răspundere în apărarea cu
ceririlor revoluționare ale socialis
mului. a independenței popoarelor 
noastre.

Este bjne cunoscut că la ulti
mele întîlniri ale Comitetului Po
litic Consultativ al statelor din 
Tratatul de la Varșovia au fost 
adoptate hotărîri importante cu 
privire la necesitatea dezarmării 
nucleare, la eliminarea totală a 
armelor nucleare în conformitate 
cu programul propus de Uniunea 
Sovietică pînă în anul 2000. pre
cum si un program special pen
tru reducerea armelor convențio
nale cu 25 la sută pînă în 1990 — 
ca o primă etapă în înfăptuirea, 
în continuare, a unor reduceri ale 
armamentelor, efectivelor si cheltu
ielilor militare.

Viata, evenimentele internațio
nale au demonstrat justețea hotă- 
rîrilor adoptate de țările parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, faptul că acestea răspund

Ambasadorul R. S F. Iugoslavia
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, vineri, pe Boro Den- 
kov. care si-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador

Patriarhul Bisericii
Președintele Republicii So

cialisto România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri 
după-amiază, pe Teoctist Arapașu, 
patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne.

Patriarhul Teoctist Arapașu a 
adresat președintelui Republicii So
cialiste România profunde mulțumiri 
pentru recunoașterea sa ca patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române, rele- 
vînd. totodată, că ierarhii, clerul și 
credincioșii, asemenea tuturor fiilor 
patriei, d&u cea mai înaltă prețuire 
capacității creatoare, activității de 
adevărat făuritor al vieții noi din 
tara noastră, gîndirii cutezătoare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
puse in slujba progresului neîntre
rupt al României, fericirii întregului 

Sovietice V. G. Kulikov, comandant- 
șef al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, a adresat cele mai vii 
mulțumiri pentru primire si a ex
primat întreaga recunoștință Comi
tetului Central al partidului nostru, 
guvernului român pentru condițiile 
asigurate desfășurării reuniunii de la 
București. în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost informat

pe deplin intereselor popoarelor 
noastre, dar, în același timp, și 
intereselor generale ale colaboră
rii și păcii în întreaga lume. 
Aceste hotărîri au avut și con
tinuă să exercite o mare in
fluentă în viata internațională, 
contribtiie la intensificarea luptei' 
forțelor progresiste,, a forțelor 
realiste de pretutindeni pentru 
dezarmare și pace.

în acest spirit s-a desfășurat și 
întîlnirea din octombrie, dintre se
cretarul general al P.C.U.S., tova
rășul Gorbaciov, și președintele 
Reagan, în Islanda. Propunerile 
formulate de Uniunea Sovietică la 
această întîlnire privind reducerea 
cu 50 la sută a armelor nucleare 
strategice și eliminarea totală a 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa au repre
zentat un moment deosebit de im
portant în înfăptuirea obiectivelor 
generale de eliminare totală a ar
melor nucleare, pînă în anul 2000.

Noi am salutat aceste propuneri, 
le sprijinim pe deplin. La recen
ta întîlnire de la Moscova a se
cretarilor generali și primilor-se- 
cretari din țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R. am discutat șl 
această problemă. Am ajuns la 
concluzia că aceasta reprezintă o 
abordare nouă de către Uniuneh 
Sovietică a problemelor armelor 
nucleare, tinînd seama de conclu
zia generală la care s-a ajuns, că 
un război nuclear nu poate fi câști
gat de nimeni, că el pune în pri
mejdie însăși existența vieții pe 
planeta noastră. Pornind de -la a- 
ceastă concluzie, decurge și nece
sitatea de a se acționa pentru e- 
liminarea totală a armelor nuclea
re din lume.

în acest sens, propunerile pre
zentate la întîlnirea din Islanda de 
tovarășul Gorbaciov reprezintă, in
tr-adevăr. o importantă deosebită 
și. independent de faptul că nu

extraordinar si plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia in tara noastră. (Continuare 
in pagina a V-a).

Ortodoxe Române
popor. Vorbitorul a exprimat. în a- 
celași timp, cuvinte de aleasă mul
țumire și adincă recunoștință pen3 
tru condițiile de deplină libertate 
religioasă in care se desfășoară acti
vitatea Bisericii Ortodoxe Român-e, 
a celorlalte culte în țara noastră.

Patriarhul a dat glas hotăririi Bi
sericii Ortodoxe Române, a clerului 
de a depune toate eforturile pentru 
sprijinirea muncii poporului nostru, 
pentru progres și bunăstare, pentru 
edificarea României noi. independen
te și suverane, de a susține și pro
mova în toate împrejurările politica 
de pace, înțelegere și colaborare a 
statului nostru.
(Continuare in pag. a V-a) 

despre desfășurarea lucrărilor ședin
ței Consiliului Militar al Forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. 
Mareșalul V. G. Kulikov a subliniat 
că Forțele Armate Unite vor ,face 
totul pentru a înfăptui hotăririle 
partidelor și guvernelor lor in lupta 
pentru pace, pentru destindere și, în 
același timp, să asigure securitatea 
și apărarea cuceririlor socialiste.

s-a ajuns la acorduri imediate a- 
supra acestor probleme, ele con
tinuă să constituie obiectivul cen
tral asupra căruia trebuie să ne 
concentrăm eforturile în pe
rioada imediat următoare.

Noi am subliniat mult și consi
derăm că ar avea 6 țhare însem
nătate dacă. în acest context, s-ar 
putea realiza un acord general pri
vind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa. Asu
pra lor există puncte de vedere 
practic identice între Uniunea So
vietică și Statele Unite. încheierea 
unui acord si trecerea la elimina
rea acestor arme — chiar desprinse 
din pachetul general — ar avea o 
mare însemnătate pentru înfăp
tuirea programelor de reducere a 
armelor nucleare, de dezarmare 
convențională în general.

Noi acordăm o mare însemnă
tate hotărîrilor pe care le-am adop
tat la Budapesta în Apelul-pro- 
gram de reducere cu 25 la sută 
a armelor convenționale. Apelul- 
program demonstrează voința ță
rilor noastre de a trece, realmente, 
la acțiuni concrete și în domeniul 
armelor convenționale, de reduce
re a armamentelor și de realizare 
și păstrare a unui echilibru al for
țelor la un nivel cît mai scăzut al 
armamentelor.

Este adevărat, țările N.A.T.O. nu 
au răspuns încă la acest Apel-pro- 
gram. Dar el a fost primit cu mult 
interes si țările europene, inclusiv 
țările din N.A.T.O.. au trebuit să 
recunoască că. într-adevăr. statele 
Tratatului de la Varșovia au pre
zentat propuneri concrete, reale, 
care demonstrează că doresc să se 
ajungă la acorduri corespunzătoa
re de dezarmare, de reducere a 
cheltuielilor militare si de a se 
pune capăt cursei înarmărilor.

în acest sens am căzut de acord 
să ne adresăm țărilor din N.A.T.O.

Ambasadorul Republicii Costa Rica
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vi
neri. pe Alexander Guerra Alva
rado, ambasadorul Republicii Costa 
Rica la București, cu ocazia încheie
rii misiunii sale in tara noastră.

Convorbirea care a ayut loc cu 
acest prilej a reliefat bunele ra
porturi existente între România șt. 
Costa Rica, precum și dorința de a

John Whitehead,
secretar de stat adjunct al Statelor Unite ale Americii

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
pe John Whitehead, secretar de stat 
adjunct al Statelor Unite ale Ame
ricii. care efectuează o vizită in tara 
noastră.

Adresînd vii mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, oaspetele 
a transmis ’ președintelui 
Nicolae Ceaușescu- un salut călduros 
din partea președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit o 
cuvîntare, urmărită cu deosebită 
atenție de cei prezenți.

La întrevedere au participat to
varășii Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și general-colonel 
Vasile Milea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării na
ționale.

pentru a începe discuții asupra a- 
cestor probleme. Poate ar trebui 
ca organismele noastre din Trata
tul de la Varșovia — fie pe linie 
politică sau linie militară — să 
stabilească contacte directe cu 
organismele de conducere ale 
J'l.A.T.O.j pentru a discuta și a 
trece la concretizarea acestor o- 
biective si propuneri. Pentru a 
realiza aceste măsuri este neapărat 
necesar ca aceste două grupări mi
litare. țările din cele două grupări 
militare să intre în contact, să, 
discute problemele si să contribuie 
la găsirea soluțiilor acceptabile 
pentru ambele părți.
' Noi sîntem de aceeași părere că 

trebuie neapărat să veghem la păs
trarea unui echilibru a-1 forțelor. 
Dar să facem aceasta — așa cum 
am înscris în documentele noastre 
din ultimii ani. inclusiv Ia Buda
pesta — mergînd pe linia ,unui 
echilibru la un nivel cît mai redus 
al forțelor militare. Aceasta nu va 
pune în nici un fel în pericol secu- 

■ritatea țărilor noastre, dimpotrivă, 
va contribui la întărirea securității 
lor. Cu cît vom elimina mai repede 
armele nucleare. începînd cu cele 
din Europa, cu cât vom reduce ar
mamentele. vom reduce de fapt si 
pericolul unor conflicte, al tfttui 
război nuclear, chiar și al unor 
conflicte sau al unui război cu 
arme convenționale.

Interesul popoarelor noastre este 
de a face totul pentru pace. Con-, 
gresele tuturor partidelor țărilor 
din Tratatul de la Varșovia au pus 
în centrul politicii lor internațio
nale lupta pentru dezarmare si 
pace — si avem deci obligația să 
acționăm cu hotărîre în această 
direcție. Mai mult, si la recenta 
întîlnire de la. Moscova a 
secretarilor generali și primilor-
(Continuare în pag. a III-a) 

se extinde și întări în continuare 
aceste relații atit pe plan bi
lateral, cît și pe arena internațio
nală.

Ambasadorul costarican a exprimat 
calde mulțumiri pentru sprijinul ce 
i-a fost acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de 
Stat și guvernul român in îndepli
nirea misiunii sale in țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Ronald Reagan un 
cald salut și cele mai bune urări.

- în cursul primirii au fost abordate 
unele probleme privind relațiile 
bilaterale româno-americane. Au fost 
discutate, de asemenea, o serie de 
aspecte ale vieții internaționale 
actuale.

A participat loan Totu, ministrul 
afacerilor externe.

A luat parte Roger Kirk, am
basadorul S.U.A, la București.
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Industria mică — domeniul marilor posibilități

DIVERSITATE, EFICIENȚĂ 
și multe exemple bune de urmat

Industria mică și prestările de 
servicii reprezintă surse de venituri 
sigura pentru autofinanțarea locali
tăților și a unităților economice, cit 
și un factor de stabilizare 'și perma
nentizare a forței de muncă in.meciul 
rural. De aceea, in programul spe
cial aprobat de Comitetul județean 
de partid Iași se prevede creșterea 
valorii producției-marfă pe locuitor 
— din industria mică și din prestă
rile de servicii — de la 2 980 lei, cit 
era anul trecut, la 8 117 Iei în ulti
mul an al cincinalului. Un salt can
titativ — și mai ales calitativ — 
ce va fi exprimat prin diversifica
rea produselor și serviciilor in fo
losul cetățenilor. Ceea ce conferă 
garanția îndeplinirii acestor sarcini 
și se impune pregnant; atenției este 
experiența de certă valoare a mul
tor consilii populare, cooperative 
agricole și cooperative de producție, 
achiziție și desfacere a mărfurilor 
care valorifică superior materiale 
locale si refolosibile. pun in valoare 
tradițiile și iscusința locuitorilor și 
iși încheie activitatea economico- 
financiară cu beneficii.

PRODUSE UTILE DIN MATERIA
LE REFOLOSIBILE. Industria mică 
ieșeană oferă o gamă variată de pro
duse realizate din materii prime lo
cale si materiale refolosibile. Din cu
poane provenite de la intrenrinderi 
de confecții, la Asociația economică 
intercooperatistă pentru activități 
industriale, construcții și prestări 
servicii , Holhoca se fac articole de 
îmbrăcăminte — cămăși, pantaloni, 
salopete, uniforme școlare — solici
tate și livrate la 15 întreprinderi 
comerciale cu ridicata din tot atitea 
județe. De asemenea, din mase plas
tice refolosibile se produc articole 
de uz gospodăresc — dopuri de sti
cle. accesorii diferite, fermoare — 
în serii mai mici sau mai mari, după 
cerințele beneficiarilor.

O activitate desfășurată Ia scară 
industrială in corrrtma I’odu Iloaiei 
constă din adunarea metalelor vechi, 
în secția de prelucrare, acestea sint 
sortate, compactate sau brichetate 
cu prese de.pină Ia 1 200 tone forță. 
Cantitatea de fier vechi, colectat din 
mai toată Moldova, ajunge la 270 000 
tone pe an.

Orientarea spre valorificarea re
surselor locale de materii prime este 
evidentă în numeroase localități ru
rale unde sint amplasate cu prio
ritate unitățile miții industrii. în 
.comuna Moțca. in ț cadrul asociației 
economice Intercooporațiste. s-au 
dezvoltat secțiile de balastieră, pre
fabricate de beton ușoare, tuburi 
prefabricate. în Unitățile din zona 
Ilirlăn, Răducăneni, Țibăneștt se ex
trage piatră de construcție, activi
tate care poate deveni permanentă.

Cele mai eficiente unități ale micii 
industrii s-au creat pe baza sugesti
ilor și propunerilor cetățenilor — 
buni cunoscători ai resurselor lo- 
cale. O bună experiență au comu
nele Bivolari. Grozești. Ciurea, To- 
mești ș.a. La cooperativa agricolă 
Bivolari, de pildă, s-au dezvoltat 
șase secții de industrie mică ba
zate pe resurse locale : lemnărie, 
fierărie, confecționat căruțe, micro- 
secție pentru șemiindustrializarea 
legumelor și fructelor ș.a. Și nici
odată nu se pune problema lipsei 
de materii prime sau a forței de 
muncă.

O RESURSA INEPUIZABILA : 
INTELIGENTA. Se afirmă cu. de
plin temei că ideile noi constituie 
cea mai scumpă marfă. Iar inteli
gența creatoare, spiritul novator, 
măiestria meșterilor „cu miini de 
aur“ reprezintă surse inepuizabile 
ale dezvoltării in industria mică și 
sfera serviciilor. O idee materiali
zată intr-un produs nou mai bun, 
mai funcțional, realizabil cu chel
tuieli materiale și de muncă mai 
reduse se constituie într-o nouă sur
să de venituri. La A.E.I. Holboca 
ideile sint materializate in peste 
trei sute de tipodimensiuni de pro
duse. cele mai multe realizate cu 
utilaje din autodotare. O întreagă 
secție — cea de băuturi' răcoritoare 
și îmbuteliat ape minerale — fu

sese dotată cu utilaje casate, 
considerate bune pentru... fier vechi. ' 
Acum, după ce meșteri iscusiți le-au 
reparat și modernizat, funcționează 
la capacitate egală cu a celor noi. 
Alte idei sint materializate în ma
trițe pentru diferite dispozitive, 
ștanduri de probă pentru semănă
tori. dispozitive pentru secția de 
croitorie etc. Creații, ce vor înlocui 
importul, sint. orga electronică pen
tru copii, mașinuțele telecomandate, 
etc.

Relațiile de cooperare reciproc 
avantajoase bazate pe principii eco
nomice între industria mică și în
treprinderi de interes republican 
evidențiază și alte multiple posibi
lități de implementare a unor acti
vități industriale in mediul rural.

însemnări 
din județul lași

Avantajele cooperării se eviden
țiază pregnant și în cazul valorifi
cării materialelor refolosibile. în
tre cooperativa agricolă Grozești 
si Combinatul de fibre sinte
tice Iași s-au statornicit forme de 
cooperare de interes reciproc pentru 
confecționarea de ambalaje feluri
te — saci, sacoșe etc. — din materiale 
refolosibile. în acest an. in cele opt 
secții de industrie mică se obțin pro
duse in valoare de 17 milioane lei.

DEZVOLTAREA PRIORITARA A 
INDUSTRIEI MICI ȘI A PRESTĂ
RILOR DE SERVICII IN VIITOA
RELE CENTRE AGROINDUSTRIA
LE — Podu Iloaiei, Răducăneni. Vlă- 
deni, Belcești, Țibănești — este unul 
din criteriile de amplasare a noilor 
obiective de investiții. Am urmărit 
mai îndeaproape modul cum se ac- 

' tionează in acest sens în comuna 
Podu Iloaiei. localitate aflată în plin 
proces de urbanizare. Un primar ini
mos, Adrian Țuțuianu, se consultă 
sistematic cu deputății și cetățenii 
asupra căilor de dezvoltare a indus
triei mici și prestărilor de servicii, 
urmărind ca fiecare unitate sau sec
ție să lucreze Ia intreaga capacitate 
și să fie rentabilă. Se remarcă 
orientarea fermă spre diversificarea 
produselor, atît a celor realizate in 
colaborare cu întreprinderi de inte
res republican, cit ■ și a celor ce lu
crează în exfflusivitate cu materiale 
locale. Urmărind linia maximei efi- 

• ciențe și autofinanțarea ■ fiecărei 
unități economice, consiliu! popular 
a pus în dezbatere publică proble-

mele dezvoltării micii industrii și 
prestărilor de servicii, ale coope
rării in realizarea unor produse de 
calitate.

Mica industrie, prestările de ser
vicii și gospodăriile-anexă incep... 
la primărie. Pentru că — zice pri
marul — un exemplu bun valorează 
mai mult decit o mie de vorbe. De 
altfel, documentarea noastră la Podu 
Iloaiei începe la primărie unde se 
găsesc multe exemple de urmat : 
o instalație simplă de biogaz ; o 
microcrescătorie de găini ouătoare 
urcate in baterii pe trei niveluri și, 
în curs de punere în funcțiune, o 
instalație de folosire a energiei vîn- 
tului pentru scos apă și producerea 
energiei electrice. Desigur, consiliul 
popular are propriile ateliere de dă- 
răcit, de timplărie, cojocărie, croi
torie. frizerie, iar pentru prestări 
servicii Ia populație dispune de un 
tractor și cîteva atelaje. O activi
tate intensă desfășoară echipele de 
construcții care au înălțat blocuri 
noi — cu 360 apartamente, magazi
ne și alte unități de prestări ser
vicii Ia parter — în zona unde se 
conturează viitorul centru comunal. 
Pe ansamblul comunei, produsele din 
industria mică și prestările de ser
vicii valorează 46 milioane de lei. 
Revin 5 800 Iei pe locuitor, iar în 
1990 se va ajunge la peste zece mii. 
Faptul că mai mult de două mii de 
oameni sint angajați in mica in
dustrie locală înlesnește participarea 
lor la lucrările agricole cit și cind 
este nevoie. Ceea ce impune o con
cluzie : cooperația meșteșugărească 
să creeze unități de industrie mică 
și prestări servicii direct in locali
tățile ce vor deveni centre agroin
dustriale. venind in intimpinarea 
viitorului.

Valorificarea tuturor resurselor 
materiale și de forță de muncă in 
localitățile ieșene unde industria mică 
este încă slab reprezentată consti
tuie o problemă de evidentă însem
nătate. Mentalitatea afișată mai di
rect sau mai pe ocolite „n-avem re
surse". „nu putem mai mult".' este 
adeseori infirmată de cei în cauză. 
Ne referim la faptul că, în numeroa
se comune și sate, veniturile din 
industria mică sint reduse, deși in
dicatorii planificați sint depășiți cu 
regularitate. în acest an, cooperativa 
agricolă Sineșți a planificat să ob
țină din industria mică numai 870 
mii lei, dar a putut realiza de pe 
acum 1,2 milioane. Planuri mici, 
ușor de depășit au și cooperativele 
agricole Moșna. Țuțora, Scinteia și 
altele. Faptul că cei ce se mulțu
mesc cu puțin demonstrează ei în
șiși cum se poate mai. mult comba
te convingător o asemenea nhenta- 
litate.

C. BORDEIANU

Tușnad-Băi : neasemuite frumuseți 
ale naturii, minunate ctitorii ale 

anilor noștri

•t
Realizări

ale meșteșugarilor 

din Tismana
„Pasiune, indeminare, răs

pundere" sint termenii ce 
caracterizează activitatea coope
ratoarelor din Cadrul cunoscutei 
unități meșteșugărești „Arta 
casnică" din Tismana. Punind 
mereu mai bine in valoare re
sursele locale, acest harnic co
lectiv de muncă diversifică 
permanent gama produselor 
realitate; ducind faima mește
șugului artistic românesc și 
peste hotarele țării. în acest 
fel, sarcinile la zi au fost de
pășite cu peste 4 la sută, .iar 
planul producției pentru export 
a fost îndeplinit integral cu 
două luni mai devreme.

— Avem întotdeauna o ne
secată sursă de inspirație în 
străvechea ladă de zestre gor- 
jenească — ne-a spus Gheor- 
ghe Arjoca. președintele coope
rativei. Este vorba de portul, 
meșteșugul și tradițiile satelor 
din zona noastră, care conservă 
o minunată artă populară. Așa 
se explică și renumele de care 
ne bucurăm in zonele turistice 
din țară și de peste hotare. Co
vorul oltenesc cu marca „Tis- 
mana'II" nu are asemănare cu 
nici un produs de acest gen 
pe piața externă. De aceea sint 
solicitate in continuare de fir
me comerciale din S.U.A., Ita
lia. R.F.G., Elveția. Belgia. 
Franța și altele. O dată eu di
versificarea și ridicarea calității 
produselor artizanale, sîntem 
preocupați pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan, 
pentru a-l încheia cu o produc
ție suplimentară de peste 80 
milioane lei. (Dumitru Prună).

Peisaj urbanistic nou la Țăndărei

AUTOAPROVIZIONAREA PE AGENDA DE IUCRU A CONSILIILOR POPULARE
In cincinalul trecut, județul Alba 

a înregistrat o însemnată realizare 
in domeniul autoaprovizionării : aco
perirea din producția proprie a 
consumului județean de cereale. 
Acest obiectiv a fost atins pe calea 
creșterii producțiilor la hectar, a fo
losirii mai intensive a pâmintului- 
Totodată, s-a acționat pentru satis
facerea consumului județean și in 
alte sectoare, in direcția corelării 
mai bune a producției cu consumul. 
Așa s-a ajuns, bunăoară, prin ex
tinderea suprafețelor, serelor și so- 
lariilor. prin Înființarea de noi plan
tații să se obțină in județ legume 
și fructe care înainte se aduceau, 
în bună parte, din alte zone ale 
tării.

Experiența cîștigată se materiali
zează in această toamnă in însem
nate cantități de produse asigurate, 
unele peste nivelurile preliminate, in 
cadrul programului județean de 
autoaprovizionare pentru sezonul de 
iarnă. La legume se prevede să se 
asigure in silozuri, comparativ cu 
anul trecut, un plus de 850 tone. 
Creșteri fată de planul stabilit se 
înregistrează la cartofi, unde stocul 
creat este mai mare cu 400 țong. și 
ia fructe — un surplus de 1 000 tone. 
Cantități mai mari decit anul trecut 
vor' fi livrate prin unitățile de des
facere și la ceapă, murături și alte 
produse.

— Pe lingă preocuparea pentru 
realizarea stocurilor .de legume și 
fructe, am acordat o atenție deose
bită industrializării acestor produse 
— ne informează directorul între
prinderii comerciale de stat pentru 
legume și fructe a județului, ing. 
loan DArămuș. Comparativ cu

prevederile programului de auto
aprovizionare au fost realizate can
tități suplimentare de conserve de 
legume, respectiv 13 tone. Au fost, 
de asemenea, realizate însemnate 
cantități de pastă de tomate, marme
ladă. siropuri și băuturi răcoritoare, 
în orașul Cimpeni este in curs de 
dare in folosință un depozit de le
gume și fructe cu o capacitate de

comparația este edificatoare : pe 
zece luni în acest an. volumul desfa
cerilor comerciale a fost mai mare 
cu mai multe zeci de milioane lei 
față de perioada corespunzătoare 
din 1985. din care o bună parte in 
sectorul alimentar.

— Programul privind înfăptuirea 
măsurilor de autoconducere și auto
aprovizionare ne perioada 1 octom

acestora la satisfacerea cerințelor 
populației în ce privește articolele 
de porțelan-menaj, mobilă. încălță
minte. covoare, ciorapi, marochină- 
rie. confecții textile, articole de uz 
gospodăresc etc. Dar pe linsă unită
țile industriale republicane ia parte 
la diversificarea surselor și resurse
lor de autoaprovizionare si indus
tria mică.

Pentru marele potențial al indus
triei mici este sugestivă cifra care 
indică volumul livrărilor pe acest an 
la fondul pieței dintr-o> singură uni

Realizări notabile, dar și numeroase 
resurse locale încă nevalorificate

----------------- însemnări din județul alba------------------- -
2 500 tone, care asigură păstrarea 
produselor in bune condiții și o 
măi bună aprovizionare a centrelor 
muncitorești din zona Munților Apu
seni. Tot în acest oraș, a fost dată 
in folosință in acest an o linie de 
preparare pentru sucuri, cu o capa
citate de 1 500 litri pe oră. si este in 
curs de extindere și modernizare 
linia de sucuri din municipiul Alba 
Iulia. în colaborare cu întreprin
derea comercială de stat pentru le
gume și fructe' sîntem preocupați de 
buna gospodărire a fondului de 
marfă și aprovizionarea ritmică a 
unităților de desfacere.

Fără îndoială, un indice al acti
vității comerciale, al bunei funcțio
nări a rețelei de desfacere. prin 
care produsele ajung la populație. îl 
constituie volumul vinzărilor. Si aici

brie 1986—30 septembrie 1987. ne 
precizează tovarășa Doina Draga, 
director adjunct al Direcției comer
ciale județene, are în vedere reali
zarea integrală a prevederilor de 
plan in unitățile socialiste agricole și 
in cele producătoare de bunuri de 
larg consum, valorificarea mai in
tensă a disponibilităților din gos
podăriile populației. Pe această bază, 
sint cuprinse in program creșteri 
importante la toate produsele.

Județul Alba dispune de un nu
măr de unități producătoare care 
aduc o contribuție importantă Ia asi
gurarea autoaprovizionării într-o 
serie de domenii, atît din sectorul 
alimentar, cit și industrial. Dacă 
avem în vedere marii producători de 
bunuri de consum nealimentare, se 
constată o participare importantă a

tate — întreprinderea județeană de 
prestări servicii și producție Alba 
Iulia — 22,9 milioane lei, cu 5 mi
lioane lei mai mult decit realizările 
din aceeași perioadă a anului tre
cut. Ritmul de creștere indică, de 
asemenea, posibilitățile pe care le 
oferă județul și la punerea cărora 
in valoare consiliile populare tre
buie să participe mai activ. De alt
fel. în ce privește punerea in va
loare a resurselor locale, o seamă de 
consilii populare din județ. cum sint 
cele din municipiul Alba Iulia. ora
șele Blaj, Zlatna, comunele Blstra, 
Cergău, întregalde. Roșia de Secaș 
și altele, dețin o experiență bună. 
Au fost luate măsuri pentru extin
derea creșterii animalelor în gospo
dăriile populației și cultivarea- unor 
terenuri neproductive cu legume și

(fapte. initiative, preocupări

din județele Tării

Noua înfățișare a unei vechi așezări vasluiene
Ar mai putea cineva, 

după numai două decenii, 
să recunoască astăzi Făl- 
ciuil ? Localitatea, in a- 
propierea căreia a văzut 
lumina zilei marele căr
turar și domnitor Dimitrie 
Cantemir. era un sat 
prăfuit, animat din cind 
în cind doar de organi
zarea unor bîlciuri.

Astăzi, constructorii zo
resc la finalizarea unui 
nou obiectiv industrial, 
în apropiere, blocuri cu 
trei și patru etaje, nedes- 
prinso incă din îmbrăți
șarea schelelor. în vecină
tatea lor. noua stație de 
cale ferată leagă Fălciul 
de marile artere ferovia
re ale țării.

— Chiar si pentru noi. 
cei născuți și crescuți aici, 
comuna este acum cu to
tul de nerecunoscut — ne 
spune mecanizatorul Mar
cel Zaharia. Am plecat 
din sat si ’ am lucrat o 
vreme la Reșița. Dar. ve
nind in concediu anul tre
cut si văzind cite s-au 
realizat, cit mai este de 
lucru și ce condiții există 
acum, m-am hotărît să 
revin acasă. Și ca mine 
sint multi alții, intre care

Mihai Balan, Alexandru 
Tudorache. Spiridon Be- 
jenaru. Costel Donose. 
Cum să trăim in altă par
te cind ne putem găsi si 
aici un rost, cind pe pu
tem construi acum un 
oraș pe cinste ?

într-adevăr. prin pu
terea economică, zestrea 
edilitară și unitățile so
cial-cui turale. comuna de
vine, pe zi ce trece, tot 
mai puternică, mai urba
nă. oferind celor peste 
7 200 de locuitori ai săi 
condiții de muncă si via
ță asemănătoare celor de 
la oraș. Argumente con
vingătoare ne oferă Petru 
Ioniță. primarul comunei: 
' — Celor două puternice 

cooperative agricole de 
producție, un I.A.S. cu 
profil mixt, un bine dotat 
S.M.A. cu un centru spe
cializat în repararea uti
lajelor din zootehnia ju
dețului. li s-au adăugat 
în ultimul timp un com
plex de cale ferată, un 
mare complex de creștere 
și ingrășaro a porcilor, o 
secție a întreprinderii de 
încălțăminte din Huși, o 
fabrică de zahăr și o cen

trală termică. Prin revi
gorarea și extinderea 
unor vechi îndeletniciri, 
am dezvoltat puternic in
dustria mică si prestările 
de servicii, astfel că cetă
țenii găsesc aici tot ceea 
ce au nevoie. Prin înăl
țarea noilor obiective in
dustriale. ia care se vor 
mai adăuga o secție de 
reșapat anvelope și o 
mare îngrășgtorie de tau
rine. nu numai că ne 
autofinanțăm, dar și con
tribuim Ia bugetul statu
lui cu sume tot mai im
portante.

împreună cu primul 
gospodar al comunei, ad
mirăm construcțiile din 
centrul comunei. Alături 
de moderna casă de cul
tură, școala generală cu 
prima treaptă de liceu, 
complexul supraetajat al 
cooperației si supermaga- 
zinul prin care se desfac 
anual mărfuri industria
le în valoare de zeci de 
milioane lei. s-au înăl
țat blocuri in care locu
iesc muncitori, mecaniza
tori. profesori, medici, in
gineri. tehnicieni ai co
munei. Tot nOi sint șco

lile, dispensarele și spa
țiile comerciale ale Făl- 
ciului, peste 1 000 de fa
milii de cooperatori mu- ' 
tindu-sc in case construi
te în ultimii ani. în dife
rite stadii de execuție se 
mai află alte zeci de a- 
partamente. Asfaltul, apa 
la robinet și încălzirea 
centrală sint elemente in
trate de acum în cotidian.

— în prezent — ne spu
ne primarul — ne preocu
păm de extinderea ali
mentării cu apă și a ca
nalizării. de înființarea a 
noi secții de industrie 
mică și. prestări de servi
cii pentru populație. îm
preună cu cetățenii, ac
ționăm permanent în așa 
fel incit, așa cum s-a in
dicat la al Ilî-lea Congres 
al consiliilor populare, lo
calitatea să capete tot mai > 
mult o înfățișare nouă, 
prosperă, 6ă devină un 
puternic centru agroin
dustrial. armonios dezvol
tat, care să ofere locuito
rilor condiții tot mai bune 
de muncă și viată.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteil" j

PE TEME DE SEZON

Se lucrează din plin la însilozarea legumelor 
și fructelor pentru anotimpul rece

încă din primele zile ale toamnei, 
Centrala pentru legume și fructe 
din cadrul Ministerului Industriei A- 
limentare și Achiziționării Produse
lor Agricole, în colaborare cu Insti
tutul de cercetări pentru valorifica
rea și industrializarea legumelor și 
fructelor, a convocat toți factorii de 
răspundere din județe — ingineri a- 
gronomi, șefi de depozite, merceologi 
de la I.C.S.L.F.-uri — și, pentru 
citeva zile, a făcut cu ei un instruc
taj asupra felului cum trebuie să se 
prezinte un siloz inainte de a se de
pozita in el fructele și legumele.

Printre altele, s-a arătat că este 
nevoie de reparația depozitelor, de 
etanșeizarea lor, iar pentru grăbirea 
insilozărilor este necesară instalarea 
mijloacelor mecanice de manipulare 
(benzi rulante, elevatoare etc.). în 
același timp, pentru grupele de pro
duse care urmează să fie puse in 
consum mai tirziu — în trimestrele 
I și II ale anului 1987 — participan
telor li s-a atras atenția că trebuie 
să ia măsuri speciale : aceste legu
me (cultivate pe suprafețe mult mai 
intense decit in anii trecuți), care au 
semințe din soiuri rezistente și deci 
iși mențin proprietățile pe o pe
rioadă mai lungă, trebuie depozitate 
separat, in încăperi speciale. Pri
lejul a fost folosit de Centrala pen
tru legume și fructe pentru a trans
mite tuturor organelor din subordi
ne, ca sarcină prioritară, constituirea 
in întregime a'rezervelor de iarnă, 
iar in această privință Să acorde 
intiietate numai și numai produselor 
sănătoase și, in funcție de produc
ții. să se depășească pe cit posibil 
cantitățile prevăzute.

Sintem în luna noiembrie. Cu ce 
rezultate practice s-a soldat instruc
tajul dc la. începutul toamnei ? Tre
buie subliniat faptul eă actualele 
rezerve pentru iarnă se fac in con
dițiile unei recolte bune. Corespon
denții noștri județeni, reprezentanții 
organelor de specialitate ne-au in
format că au fost selecționate și 
insilozate cantități mult mai mari 
de legume și fructe decit in anii 
trecuți, că populația va avea la 
dispoziție iot timpul iernii legumele 
trebuincioase. Iată care era, con
cret, stadiul insilozării și prepa
rării legumelor și fructelor după 
prima decadă a lunii in curs, com
parativ cu situația similară existen
tă după aceeași perioadă din anul 
1985 (in tone).

Produsul Realizări 
la 10 X 1985

Realizări 
la 10 X 1986

ceapă 49 000 55 000
cartofi 210 0Q0 300 000
fructe 33 142 71 000
struguri 1 339 4 100

După cum reise din tabelul de 
mai sus, există o bază mult mai 
bună pentru aprovizionarea popu
lației in lunile noiembrie și de
cembrie ale anului 1986 și in primul 
semestru al anului 1987 față de 
aceleași perioade ale anilor 1985. și, 
respectiv, 1986.

fructe. în acest, domeniu, județul 
Alba. în componenta căruia intră o 
intinsă zonă necooperativizată, 
dispune de largi posibilități care 
trebuie mai intens valorificate.

In ce privește participarea gospo
dăriilor populației la asigurarea fon
dului de stat și a autoaprovizionării, 
realizările din acest an pun în evi
dență o inegală contribuție, care, pe 
ansamblul județului, se soldează cu 
nereallzări față de prevederile sta
bilite și față de contractele încheia
te. Bunăoară, față de contractele în
cheiate. preluările reprezintă pînă 
la această dată procente reduse la o 
serie de produse, precum carnea de 
bovine, porcine, laptele de vacă, fa
solea. nerealizări care influențează 
îndeplinirea programului de auto
aprovizionare. Multe comune — Ciu- 
gud, Șibot, Ponor. Poiana Vadului, 
Cetatea de Baltă și altele — se si
tuează. prin prisma rezultatelor in 
domeniul autoaprovizionării. depar
te încă de posibilități și cerințe. 
Asemenea situații trebuie să ofere 
consiliilor populare din comunele 
respective prilejul unei ample auto
analize și adoptarea de măsuri co
respunzătoare pentru promovarea 
fermă a autoconducerii. a autoapro
vizionării.

în ultimă instanță, eforturile de
puse pentru îndeplinirea punct'cu 
punct a programului de autoaprovi
zionare devin comensurabile prin re
zultatele obținute. Așa că. in loc de 
concluzie, putem menționa : oină la 
valorificarea integrală a posibilită
ților locale existente trebuie să se 
insiste pretutindeni, in toate locali
tățile pentru îndeplinirea propriilor 
măsuri din programul județului de 
autoconducere și autoaprovizionare 
teritorială.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii*

Iată și cîteva amănunte care 
dovedesc că datele sint realiste : la 
ora aceasta — am constatat tre- 
cind prin citeva depozite din Bucu
rești și din țară — aproape întreaga 
cantitate, de cartofi și ceapă nu 
numai că 4 fost sortată pe calități, 
dar este și așezată in celulele silo
zurilor. în multe județe cantitățile 
prevăzute in programele de pregă
tire a rezerveldr au fost cu mult 
depășite. De exemplu, la ceapă : 
județele Buzău, Cluj, Constanța, 
Brăila, Galați, municipiul București, 
etc. Iar la cartofi, în afară de mu
nicipiul București, județele : Alba, 
Argeș, Bistrița, Brașov, Covasna. 
Mureș, Maramureș, Neamț.

Trebuie subliniat faptul că — deși 
recolta a fost adunată de pe cimp, 
iar insilozările au fost aproape 
încheiate— întreprinderile de legu
me și fructe au datoria să constituie 
așa-numilele presilozuri pentru apro
vizionarea curentă a populației, încit 
să) evite cu' desăvirșire amestecarea 
produselor necesare populației acum 
«•u ’cele selecționate, necesare des
facerii in trimestrele I și II ale 
anului 1987.1

O altă sarcină a întreprinderilor 
amintite este aceea de a acorda, ca 
și în ceilalți ani, o atenție cu totul 
specială zonelor supuse izolării in 
timpul iernii — așezările din munți, 
din Deltă ș.a. De asemenea, zonelor 
petroliere, miniere, altor centre 
muncitorești, consumurilor colective, 
în toate depozitele din unitățile res
pective, depozitările, semiindustria- 
lizarea legumelor (varză. rădăci- 
noase) trebuie încheiate mult mai 
devreme, iar in tot timpul sezonului 
rece colectivele de tehnicieni spe
cial constituite au datoria să veri

fice zi și noapte starea produselor, 
să ia, cind e cazul, măsuri pentru re
sortarea lor, știut fiind că un focar 
■de stricăciune o dată ivit se extinde 
rapid.

De, asemenea, întreprinderile de 
legume și fructe au datoria să 
acorde o mare importanță ambală
rii produselor puse în vinzare, con
form programului stabilit : ceapa, 
de pildă, să se vindă ambalată in 
proporție de 70 Ia sută, iar cartofii
— de 60 la sută, urmind ca treptat 
toată cantitatea existentă să se vin
dă numai in ambalaj.

Practic, cum se prezintă un siloz 
în care au fost depozitate legumele, 
ce lucrări se mai efectuează acum in 
aceste unități ?

Am vizitat citeva asemenea uni
tăți din țară și din Capitală. Vă 
prezentăm pe cel din comuna Glina
— sectorul agricol Ilfov. E o clădire 
masivă din beton, cu aspect de 
fabrică, cu încăperi largi numite ce
lule (unele, cele destinate fructelor, 
înzestrate cil aparate frigorifice). în 
toată clădirea se află in funcțiune 
aparate de manipulat — benzi ru
lante și elevatoare, care transportă 
produsele dintr-un loc in altul. în 
interior — ordine, curățenie, discipli
nă. Oamenii sortează rapid mărfurile 
sosite din țară, intr-un flux conti
nuu. Camioanele sint descărcate 
imediat ce vin de pe cimp, iar legu
mele sint selecționate : o parte iau 
drumul piețelor, altele sint depo
zitate.

Pretutindeni se lucrează din plin 
pentru punerea la adăpost ’a tuturor 
produselor necesare aprovizionării 
populației in sezonul retse.

Gh. GRAURE

Uscături

*

Trăind de 17 ani în
tr-o permanent emo
ționantă vecinătate — 
cu emoții întreținute 
de proprietarul apar
tamentului nr. 1 prin 
repetate chemări in 
judecată, iar de pro
prietarul apartamen
tului nr. 2 prin repe
tate sesizări la locul 
de muncă al vecinului 
__ ( — și epuizindu-și 
muniția șicanatorie, 
beligeranta la care ne 
vom referi au 
să polemizeze 
cuvintului...
rar".

La Comisia 
decată de 
Consiliul popular al 
sectorului 2 a fost 
prezentată — in co
pie, originalul fiind 
numai arătat și pus 
apoi sub cheie, cu 
grijă I — o bucată de 
hirtie mototolită, prin 
care ocupantul apar
tamentului 2 îl irită 
pe vecinul său, anun- 
țindu-l : „Noi consti
tuim o familie de in
telectuali, . nu ca tine, 
un pădurar Comi
sia a luat în discuție 
dacă fițuica a fost tri
misă prin poștă, pusă 
personal la cutie ori 
— așa cum se dis
culpa autorul scrisu
lui — recuperată din 
pubelă, dintre alte 
bruioane prin care el 
iși exterioriza 
tațiile intime.
aceea, a întreprins o 
atentă
chimii hîrtiei — pen
tru ca reclamantul, in 
înfocarea de a intenta 
Un nou proces, schim
base cu un an data 
înscrisului, ca să evite 

' prescripția — după 
care s-a pronunțat 
printr-o logică foarte 
rezonabilă : cuvintul 
„pădurar" nu repre
zintă „ceva care su
pără pe o persoană, 
cind se cunoaște că 
unui pădurar i se în
credințează o supra
față de pădure pe care 
să o păzească, să nu 
fie distrusă 
gradată 
tori“.

Și încă 
membrii 
treaga complexitate, a 
ocupației de silvicul
tor ! Demnă de consi
derație, nu numai in 
virtutea respectului

i de 
' ’său
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ajuns 
asupra 
„pădu-
de ju

pe lingă

medi- 
După

analiză a ve

de
sau de- 
rău-făcă-

cunoșteaunu
comisiei in-

general datorat mun
cii, ori 
lor de 
dului 
pentru 
mente, 
sionantă. De la ocro
tirea avuției lemnoase 
— „aurul verde" cum 
i se mai spune — și 
a faunei cinegetice la 
cunoașterea tainelor 
naturii și de la în
fruntarea intemperii
lor 
fie 
lor 
nii

a prerogative- 
paznic al fon- 
forestier, ci și 
că este, real- 
o meserie pa-

la bucolica ocupa- 
a culegerii fructe- 
de pădure, oame- 
uniformelor cu pă

lării vinătorești prac
tică o profesie atît de 
interesantă încit pot 
^i invidiați.

De unde se trage 
atunci susceptibilita
tea reclamantului care 
a determinat o vizi
bilă dispută procesua
lă ? Din faptul că el 
chiar are calificarea 
de silvicultor, pe care 
insă nu a practicat-o 
niciodată, preferind 
aerului tare al cetinii 
serviciul la o centra
lă specializată in... 
electronică. Desigur, 
electronica pătrunde 
Și va pătrunde și in 
lumea mirifică a desi
șurilor umbroase, dar 
nu interferența profe
siilor l-a atras in Ca
pitală pe personajul 
in discuție, ci fuga 
după un locșor de 
funcționar, fie și cu 
prețul deprofesionali- 
zării.

Știa vecinul ce știa 
impungind nervul sen
sibil al silvicultorului 
deghizat. Dar oare pe 
el, pe vecin, ce il de
termina să zgindăre 
punctul slab al colo
catarului? înalte con
siderente de probitate 
socială? Nu, nici el nu 
pretinde asta. Dușmă
nia a început pe vre
mea construirii imo
bilului cochet pe care 
cei doi il stăpinesc 
in comun. Fire 
„descurcăreață", pă
durarul din centrul 
Bucureștiului a dove
dit că se pricepe nu 
numai la lemn, ci și 
la alte materiale de 
construcție — mar
mură, faianță, mozaic 
— făcindu-și un apar
tament strălucitor — 
mai ales in compara
ție cu acela construit, 
concomitent și in ace

leași condiții, de co
proprietar. !n goana 
după lux, cei do.i au 
încercat și momen- L 
te de cooperare — . 
descurcărețul cerin- 
du-i citeva sute de 
lei in coptul bună
voinței unui șef de 
depozit care urma să 
le furnizeze din cel 
mai bun parchet. Ba
nii s-au dat, parche
tul n-a plăcut și ză
gazurile invidiei s-au 
rupt, potopind liniș
tea și omenia.

...Iată cum, in spa
tele unui caz aparent 
de simplă procesoma- 
nie, se învălătucesc 
aburii otrăviți ai unor 
„pasiuni" mai sub
stanțiale. Cind stai să 
cintărești miza mate
rială disputată — par- 

' chetul, un zid care 
reduce puțin spațiul 
celuilalt, un coteț de 
păsări construit fără 
asentiment și o jumă
tate de grădină mai 
însorită decit cealaltă
— rămii surprins ce 
nimicuri pot învenina 
timp de 17 ani rela
țiile dintre doi vecini. 
Aceasta potrivit logi
cii obișnuite, a exis
tenței drepte, demne 
și despovărate de ob
sesia avuției. . Logica 
lor e insă alta: a avea 
mal mult decit celă
lalt, a străluci mai 
orbitor decit el, a te 
„descurca" mai abil, a 
converti totul, dacă se 
poate, in ceva care să 
poată fi stăpinit.

Existența 'unor ase
menea trăiri meschine
— fie ele și ca excep
ții — confirmă că in
dividualismul nu dis
pare de la sine. Iar 
cind nu are teren 
prielnic de desfășura
re, cum este cazul so
cietății noastre, chiar 
dacă rămine să dos
pească, noxele lui su
fletești răbufnesc in 
patimi sterile și dispu
te ridicole Cum a 
fost și aceea asupra 
caracterului peiorativ 
sau nepeiorativ al cu
vintului „pădurar". 
Răminind in branșă, 
am încheia amintind 
un proverb arhicunos
cut : „Nu există pă
dure fără..." (ceea ce 
am ales drept titlu).

Serqiu ANDON
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la primirea membrilor Consiliului Militar al Forțelor Armate Unite 

ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. I)

secretari — este adevărat, din 
C.A.E.R., dar au luat parte toti cei 
din țările participante la Tratatul 
de la Varșovia — am subliniat în 
deplină unanimitate că trebuie să 
facem totul pentru a asigura reali
zarea programelor de dezvoltare 
economico-socială. de construcție 
socialistă, de ridicare a nivelului 
de trai material și spiritual al po
poarelor noastre. Am ajuns la con
cluzia comună că realizarea obiec
tivelor dezvoltării economico-socia- 
le, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, constituie 
un factor primordial, esențial și 
pentrir întărirea forței și capacită
ții de apărare a țărilor noastre.

Cred că nu e nevoie de a mai 
sublinia că înfăptuirea dezvoltării 
socialiste, ridicarea bunăstării po
poarelor vor întări coeziunea și 
unitatea fiecărui popor, a tuturor 
țărilor socialiste împreună — și a- 
ceasta va reprezenta factorul ho- 
tărîtor în apărarea țărilor noastre, 

1 în lupta împotriva imperialis- 
i mului.
I Dar tot în unanimitate am fost de 
< acord că uriașele cheltuieli milita

re au influențat și continuă să in
fluențeze negativ asupra dezvoltă
rii economico-sociale. pentru că 
sustrag în scopuri militare mij
loace importante de la dezvolta
rea economică, socială, științifică, 
culturală. Deci problema dezarmă
rii, a reducerii cheltuielilor este o 
parte componentă a politicii hotă- 
rîte de Congresele partidelor noas
tre privind dezvoltarea socialistă, 
înfăptuirea obiectivelor strategice 
de făurire a societății socialiste 

multilateral dezvoltate — cum 
spunem noi în România — sau a 
societății socialiste dezvoltate — 
cum se spune în celelalte țări — și 
de a putea trece spre făurirea so
cietății comuniste.

, Dacă am înțeles bine, în Consi
liul Militai- al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, toate 
aceste probleme au fost abordate 
în sensul hotărîrilor Congreselor 
partidelor noastre și ale Comitetu
lui Politic Consultativ. Salut fap
tul că în Consiliul Militar al For
țelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia s-a discutat cum să se con
tribuie la aplicarea hotărîrilor 
adoptate de comun acord.

Noi, după cum știți, am hotărît 
să trecem unilateral — în confor
mitate cu cele ce am discutat la 
Budapesta și cu Apelui-program 
de reducere cu 25 la sută a arma
mentelor și cheltuielilor militare 
— la reducerea cu 5 la sută, în a- 
cest an. a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare. De du
minică într-o săptămână vom 
consulta întregul popor. în cadrul 
unui referendum, asupra acestor 
măsuri.' Și, mai mult, am hotărît 
să consultăm în mod aparte și ti
neretul între 14 și 18 ani, care nu 
are drept de vot general, dar, a- 
vînd în vedere importanța proble
melor și faptul că tineretul este 
direct interesat în politica de de
zarmare și pace, îl chemăm să-și 
spună și el părerea asupra acestor 
măsuri.

Cred că aceste hotărîri ale noas
tre vor fi aprobate de întregul po
por, de întregul tineret. Ele răs
pund politicii pe care am stabi- 
lit-o de comun acord, de a trece 

de la discuții generale la măsuri 
reale de dezarmare.

Am analizat și — pentru că sîn- 
tem aici cu Consiliul Militar al 
Forțelor Armate Unite ale state
lor 'participante la Tratatul de la 
Varșovia — vreau să spun deschis 
aceste lucruri, dacă nu cumva prin 
această reducere afectăm în vreun 
fel capacitatea de luptă a armatei 
noastre și contribuția României la 
realizarea obligațiilor pe care le are 
în cadrul Tratatului. Am ajuns la 
concluzia că nu ! în nici un fel nu 
afectăm nici capacitatea de luptă 
a României, și nici aceea cie a ne 
îndeplini obligațiile pe care le a- 
vem în cadrul Tratatului de la 
Varșovia. Am spus la recenta în- 
tîlnire de la Moscova — și doresc 
să repet și aici — că noi vom sa
luta și așteptăm ca și celelalte țări 
din Tratatul de la Varșovia să 
treacă. într-un moment potrivit, 
la reduceri corespunzătoare, cu 5 
la sută sau chiar cu un procent 
mai mare, în cadrul acestui pro
gram general de reducere cu 25 la 
sută, pe care l-am hotărît la Bu
dapesta.

în opinia publică. îndeosebi din 
Europa, aceste măsuri ale noastre 
au fost primite cu mult interes și 
au avut un ecou puternic. Am pri
mit multe răspupsuri de la șefi de 
stat, de guverne, de la diferiți oa
meni politici. Unii declară că se 
gîndesc și ei să treacă la asemenea 
măsuri, pe care le consideră nece
sare în actuala situație internațio
nală.

Nu există nici un pericol în ce 
privește militarii eliberați — care 
nu sînt un număr prea mare — să 

rămînă fără ocupație. Programele 
de dezvoltare economico-socială 
sînt foarte mari și avem nevoie de 
ei în producție. Unora din mijloa
cele de luptă, cum sînt tancurile, 
de exemplu, le-am și găsit o fo- 
Josință în economie, chiar de către 
armată. Armata’ noastră are obli
gația, în acest cincinal, să realizeze 
lucrări de irigații pe 1,5 milioane 
de hectare — și a trecut o parte 
din tancurile pe care le disponibi- 
lizăm. dotate, desigur, cu mașinile 
de lucru corespunzătoare, să lucre
ze la realizarea irigațiilor și îmbu
nătățirilor funciare. Am fost in- 

• format de ministrul apărării că a- 
cestea dau chiar rezultate foarte 
bune. Știu că toate țările au multe 
programe de realizat pentru dez
voltarea/lor economico-socială. și 
folosirea unor efective, a unor 
mijloace tehnice — mai cu seamă 
a mijloacelor financiare — ar avea 
o mare însemnătate în realizarea 
unor asemenea programe.

De altfel, noi am trecut de mult 
la angajarea unităților militare și 

. a armatei în realizarea unor obiec
tive economice importante. Aproa
pe 50 la sută din efectivele arma
tei lucrează la realizarea unor o- 
biective economice. Considerăm 
că prin aceasta își mențin chiar 
mai bine nivelul pregătirii de luptă 
și politice, spiritul de muncă, par- 
ticipînd efectiv la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a țării. De 
altfel, întotdeauna — cel puțin în 
țara noastră, dar știu că și în alte 
țări — în condiții de pace, armata, 
armatele au participat și, în multe 
țări, ele participă activ și astăzi la 
realizarea diferitelor obiective e- 
conomice. înțeleg că Comanda
mentul nu e făcut pentru aceasta, 

dar poate face unele recomandări 
în spiritul democrației și al rela
țiilor de colaborare. în orice caz, 
eu trebuie- să vă spun că partidul 
nostru a pornit de la faptul că 
armata trebuie angajată mult mai 
activ in întregul program de dez
voltare economico-socială, men- 
ținînd pregătirea politică, de luptă, 
instruirea, dotarea corespunzătoa
re cu mijloacele necesare, în con
formitate cu programele pe care 
le avem.

Oricine știe foarte bine ce va 
fi dacă se Va ajunge la un război 
— deși politica noastră de pace, de 
dezarmare trebuie să excludă a- 
ceastă posibilitate, și în orice caz 
a înlăturat-o pînă acum, iar per
spectiva este să obținem rezultate 
bune și realmente' să se treacă la 
dezarmare, deci nu există un pe
ricol în momentul de față pentru 
un conflict militar, un război. A- 
ceasta este concluzia generală la 
care am ajuns de comun acord și 
trebuie să facem totul pentru a 
consolida pacea și a înlătura. în 
general, pericolul unui război. Dar 
dacă, prin impasibil, s-ar ajunge 
la un război, acesta nu va fi nu
mai al armatelor, va fi războiul 
tuturor popoarelor noastre; în
tregul popor va trebui să se anga
jeze cu toate forțele în acest 
război.

Deci pentru a întări capacitatea 
de luptă trebuie să dezvoltăm și 
să întărim economia noastră, for
țele noastre, unitatea popoarelor 
noastre în jurul partidelor, al gu
vernelor. ca forțe hotărîtoare în 
apărarea cuceririlor revoluționare, 
în respingerea oricărei agresiuni 
imperialiste, deși, repet, nu există 
astăzi și nu se poate aprecia că 

în perspectiva imediată există pe
ricolul unui război.

Nu doresc în nici un fel să se 
înțeleagă că nu sîntem hotăriți să 
participăm activ la realizarea tu
turor programelor pe care le avem 
în comun privind dezvoltarea ca
pacității de „luptă a armatei noas
tre, deci și a armatelor noastre în 
general. Desigur, ne vom înde
plini, și vom lua toate măsurile 
pentru a ne îndeplini întotdeauna, 
obligațiile pe care le avem. însă 
considerăm, și insist, că trebuie să 
facem totul pentru a ajunge la 
dezarmare, pentru a asigura pacea. 
Inclusiv Comandamentul își va 
îndeplini în mai bune condiții ro
lul său dacă vom asigura pacea. Să 
ne pregătim pentru a ne putea a- 
păra în cazul unui irăzboi. pen
tru a lupta și respinge orice a- 
gresiune. Dar cel mai bine este să 
luptăm pentru pace, pentru că nu
mai aceasta va asigura realmente 
popoarelor noastre condițiile ne
cesare de dezvoltare și bunăstare. 
Chiar si numai un război cu mij
loace convenționale va fi cu mult 
mai distrugător decât cel de-al 
doilea război mondial, având în 
vedere că si armele convenționa
le s-au perfecționat — după cum 
știți foarte bine — fără să mai 
vorbim de armele nucleare, a că
ror folosință înseamnă distrugerea 
însăși a vieții.

De aceea, trebuie să înțelegem 
bine că armatele noastre trebuie să 
susțină politica partidelor, guver
nelor noastre, de dezarmare si de 
pace, de construcție socialistă. 

Subliniez acest lucru pentru ■ 
saluta cuvintele de încheiere al 
tovarășului Kulikov, care a spu 
că Consiliul Militar al Forțelo 
Armate Unite ale statelor pârtiei 
pante la Tratatul de la Varșovia • 
hotărît să sprijine politica.de de 
zarmare. de pace a partidelor ș 
statelor noastre. Consider aceast 
o orientare foarte bună, fără a ne 
gli.ia — subliniez si a doua lătur. 
— obligațiile cu caracter milita 
pe care le are. Dar considerăm c 
trebuie să facem totul pentru pace 
pentru dezarmare, pentru construe 
tia socialistă în fiecare tară, pen 
tru întărirea țărilor noastre în toa 
te domeniile.

în acest spirit, armata noastră 
partidul, statul nostru își vor în 
deplini în toate domeniile răspun 
derile și obligațiile, yom întăr 
colaborarea, solidaritatea, unitate: 
cu tohte țările din Tratatul de 1; 
Varșovia, cu alte țări socialiste, ci 
toate forțele păcii și ne vom în
deplini — repet — și obligații!* 
pe linie militară. Dar am dori si 
nu avem nevoie să (folosim ar
mamentele si armata ; am dori si 
ajungem cit mai repede la mo
mentul pe care l-au declarat pri
mii socialiști, cînd armele să de
vină un obiect de muzeu. Atune 
ne vom îndeplini obligația de co
muniști. vom asigura cu adevărai 
un viitor de pace, de liniște, de 
bunăstare, un viitor sigur popoare
lor noastre.

Cu aceasta, eu vă urez succese 
în activitatea dumneavoastră ! Vă 
doresc tuturor multă sănătate! (Vii 
aplauze).

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■
PLANUL PE 1986-ÎNDEPLINIT LA TOȚI INDICATORII!
La export - produse de cea mai

A ȘTI SĂ RĂSPUNZI PROMPT TUTUROR SOLICITĂRILOR
bună calitate!

Prestigiul de care se bucură între
prinderea „Dorobanțul" din Ploiești, 
atit în țară, cit și în lume, se dato
rează calității stofelor executate. Ca
litate recunoscută si apreciată una
nim de numeroși parteneri străini 
care solicită tot mai intens produsele 
cu marca „Dorobanțul". Care este 
bilaritul realizărilor obținute de acest 
colectiv de la începutul acestui an 
și pină in prezent 1 Planu-l la pro
ducția fizică atit la țesături, cit si 
la fire a fost, realizat si depășit cu 
trei procente, iar exportul cu aproa
pe opt la sută. Asta înseamnă că 
unitatea a livrat beneficiarilor in
terni și partenerilor străini, pînă 
aicum, o producție suplimentară in 
valoare de peste 16 milioane lei. 
Pornind de la aceste realizări se pre
conizează că întreprinderea îsi va 
îndeplini prevederile, de plan pe 
acest an cu cel puțin 10 zile mai 
devreme, cneîndu-se astfel posibili
tatea ca o bună parte din producția 
prevăzută pentru primul trimestru al 
anului 1987 să fie livrată încă din 
acest an.

O atenție deosebită acordă colecti
vul de aici producției destinate ex

portului. Avînd în vedere ponderea 
mare pe care o deține exportul, in 
secțiile de producție s-au aplicat și 
se aplică o serie de măsuri eficiente.

— Este știut faptul că in producția 
de stofe, datorită schimbării rapide 
a modei si ciclului scurt de fabrica
ție.' este necesară o continuă preocu
pare pentru înnoirea, modernizarea 
și diversificarea producției — ne 
spu-ne tovarășul Vasile Tudor, direc
torul întreprinderii. Cine nu tine 
pasul cu tehnica de vîrf din acest do
meniu nu-și poate menține partene
rii. Or, produsele noastre se bucură 
de o bună apreciere în peste 40 de 
țări din lume, fiind solicitate de la 
an la an în cantități tot mai mari. 
Cum se explică acest lucru ? Foarte 
simplu. Este semnificativ să subli
niem faptul că numai în acest an 
am realizat peste 1 400 de produse 
noi si modernizate, de înaltă calita
te. care se încadrează în limitele tu
turor parametrilor impuși de cele 
mai severe criterii de analiză. Deci 
o gamă diversă de produse, care da
torită coloritului și calității ireproșa
bile răspund tuturor cerințelor par
tenerilor externi.

...Recent. în întreprindere s-a lan
sat in fabricație o nouă comandă 
pentru export. într-o scurtă ședin
ță. cadre tehnice si factori de răs
pundere din toate secțiile si sectoa
rele întreprinderii au întocmit grafi
ce de execuție, pe operații și mașini. 
S-a hotărît realizarea unui dispozi
tiv prin care să se poată obține o 
creștere a productivității munca și 
o calitate superioară a produsului în 
conformitate cu cerințele beneficia
rului. Se impunea ca la acest produs, 
care se obține ditn fire neuiniforme, 
să se schimbe tehnologia printr-o 
soluție care să nu implice modificări 
tehnice cu timp îndelungat de exe
cuție. Inginerii Teodor Nemțoiu și 
Elvirel Mande. pornind de la expe
riența căpătată pe parcursul multor 
„schimbări din mers*1/ au propus a- 
daptarea unui sistem simplu prin 
care să se facă posibilă schimbarea 
grosimii *firului în timpul filării. Se 
comunică soluția adoptată la atelie
rul mecanic pentru a se trece ime
diat la execuția dispozitivului, spe
cialiștii din atelierul de creație an- 
gajîndu-se să urmărească încă de a 
doua zi primele probe.

— Oamenii sînt bine pregătiți pro
fesional. așa încât orice modificare

de tehnologie este rapid însușită, 
ne-a explicat directorul, unității. Ase
menea probleme avem, practic, în 
fiecare zi și de fiecare dată le-am 
rezolvat cu bine. >

După mai puțin de o jumătate de 
oră, secțiile știu deja oum trebuie să 
acționeze, ce măsuri să se ia, cum se 
va derula execuția produsului. Ope
rativitatea cu care s-a trecut la exe
cuția acestui produs nu poate im
presiona decît pe cei care nu sînt 
familiarizați cu profilul unității, pen
tru că realitatea confirmă că aici 
promptitudinea și rapida adaptare a 
producției fac parte din viața de 
fiecare zi a întreprinderii. Nu intîm- 
plător o parte însemnată a produc
ției pentru anul 1987 este introdusă 
în fabricație, că jumătate din capa
citatea secției filatură lucrează deja 
în contul anului viitor. Prestigiul do- 
bîndit pe piețele din Anglia, Franța. 
Italia, U.R.S.S.. Canada. S.U.A.. Aus
tralia. Indonezia. Algeria și multe 
altele se cere păstrat si acest lucru 
nu permite clipe de răgaz. Cerințele 
partenerilor externi trebuie onorate 
prompt, la înalt nivel calitativ.

Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii"

AȘA, DA!
TOATE COMENZILE FINALIZATE PÎNA LA 15 DECEMBRIE. 

De la începutul anului și pînă în prezent colectivul întreprinderii „Elec- 
tromureș" din Tg. Mureș a livrat suplimentar unor parteneri străini din 
18 țări ale lumii produse în valoare de 4 milioane de lei. O precizare : 
planul la export pe luna noiembrie a fost îndeplinit cu 18 zile înainte de 
termen. Slnt create astfel premise ca pînă la. 15 decembrie a.c. unitatea 
să-și îndeplinească planul la export pe întregul an și să realizeze su
plimentar un volum, sporit de produse.

20 DE PRODUSE NOI, COMPETITIVE. Prin organizarea unei linii spe
cializate de producere a micului mobilier destinat exportului în cadrul 
întreprinderii de produse lemn-mobilă București, dotată cu mașini de 
frezat realizate prin autoutilare, productivitatea muncii s-a dublat, fapt 
Ce a permis întreprinderii să livreze în avans la export peste 250 de 
produse. Demn de relevat este faptul că aici s-au creat în acest an peste 
20 de produse noi care sînt tot mai mult solicitate la export.

AȘA, NU!
O MENTALITATE PĂGUBITOARE. Combinatul siderurgic din Re

șița are restanțe mari la producția de oțel și fontă. Drept argumente, 
unele cadre de conducere și specialiști invocă o sumedenie de motive, 
acreditînd ideea că nu se poate. Numai că, la o analiză mai temeinică, 
aceste argumente nu stau deloc in picioare. Cu atit mai mult dacă 
avem în vedere faptul că unitatea si-a depășit consumul de gaz metan, 
a primit cantități de fler vechi mai mari decît în alți ani, dotarea este 
aceeași, oamenii sînt aceiași. Trebuie să se t-enunțe, si încă de urgentă, 
la păgubitoarea mentalitate „Nu se poate" !

Producția anului viitor - temeinic pregătită!
ÎN

Cum era și firesc, la întreprinde
rea „Sinterom" din Cluj-Napoca, la 
stabilirea sarcinilor de plan pe 1987 
s-a ținut seama de rezultatele obți
nute în acest an, de dotarea tehnică 
a secțiilor și experiența colectivului 
întreprinderii. Așa cum au arătat 
însă participanta la dezbaterile din 
recenta adunare generală a oa
menilor muncii, printre care in- 
ginerul-șef Septimiu Sălcudeanu, 
rectificatorul Andrei Moga, maistrul 
Lucian Danciu, realizarea acestor 
sarcini solicită un și‘mai mare efort 
de gindire și inițiativă din partea 
fiecărui om al muncii. Subinginera 
Viorica Rusu, de exemplu, arăta că 
o mare parte din producția indus
trială urmează să se realizeze pe 
seama produselor noi, între care și 
a unor contacte electrice pentru in
dustria electrotehnică asimilate și

CENTRUL ATENȚIEI
omologate cu aportul unor între
prinderi și unități de cercetare 
științifică, „Avem o experiență bună 
în această privință — argumenta 
vorbitoarea. între specialiștii din 
sectoarele de proiectare și cei din 
producție există o strînsă colabo
rare în rezolvarea problemelor de 
tehnică nouă, de înnoire și moder
nizare a producției. Colectivele con
stituite în acest scop trebuie să asi
gure de pe acum asimilarea și omo
logarea unor produse care urmează 
să fie fabricate în anul viitor, lan
sarea în fabricație a produselor pre
văzute 1n planul pe 1987. Aceasta va 
permite conducătorilor proceselor de 
producție să organizeze corespunză
tor munca in secții, să asigure apro
vizionarea tehnico-materială din 
timp, să regîndească unele pfocese 
de fabricație".

-TEHNOLOGII MODERNE
Alți vorbitori au evidențiat im

portanța pe care o au măsurile de 
îmbunătățire a organizării fabrica
ției, mecanizarea și automatizarea 
unor procese tehnologice pentru 
realizarea producției fizice, con
tractarea din timp a producți
ei, asigurarea secțiilor cu ma
terii prime și materiale de bună 
calitate. S-a cerut consiliului oame
nilor muncii să mobilizeze toate 
forțele și in primul rînd cadrele 
tehnice, specialiștii din secții pentru 
ca toate propunerile și măsurile 
preconizate pentru îndeplinirea pla
nului să fie aplicate în următoarele 
luni, in prima parte a anului viitor, 
cu precădere acelea care in
fluențează îh cel mai înalt grad 
înnoirea și modernizarea producției, 
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, creșterea producti

vității muncii, a eficienței econo
mice. Astfel, s-a stabilit să se ur
genteze punerea în funcțiune a in
stalației de nitrurare ionică și a for
jei de la sculărie, a unei instalații 
de detensionare prin vibrații cu 
ultrasunete pentru fabricarea unor 
scule, dispozitive și verificatoare cu 
durabilitate ridicată. folosite la 
realizarea unor repere pentru indus
tria de autovehicule și produse 
electrotehnice. De asemenea, s-a 
apreciat că este necesar să se gene
ralizeze tehnologia de fabricare prin 
presare la toate tipurile de discuri 
de fricțiune, aceasta conducted, o da
tă cu creșterea producției și a pro
ductivității muncii, la obținerea unor 
produse cu caracteristici calitative 
superioare.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"

Din propunerile participanților la dezbateri
• Ciochinei Mincu, șef de echipă, brigada 1 CF a Antreprizei căi 

comunicații Călărași : „Rezultatele muncii noastre ar fi mult mai bune 
dacă o parte însemnată din lucrările de mare volum ce se execută la 
noul port și canalul Borcea —' Dunăre ar fi mecanizate. Mă refer la uti
lajele de realizat piloți de 1,08 m în diametru și care se implantează la 
22 m adincime in cheiul portului. Dacă centrala noastră de antrepriză 
generală construcții căi ferate ne-ar ajuta cu două instalații tip Benotto 
productivitatea muncii ar creste considerabil". «

N.R. După cum sîntem informați, imediat dopă adunarea generală, 
Centrala de antrepriză generală construcții căi ferate, receptivă la această 
propunere, a și expediat către A.C.C. Călărași prima instalație Benotto 
din cele două solicitate. (Mihai Dumitrescu, corespondentul „Scinteii").

• Gheorghe Enache, maistru la Antrepriza de constructii-montaj 
Roman : „Avem încă probleme serioase privind procurarea agregatelor 
pe care le folosim la prepararea betoanelor. Le aducem de la cariere 
îndepărtate și nu întotdeauna de calitate corespunzătoare. Avem în apro
pierea orașului balastiere pe malul viului Moldova, dar granulațla ba
lastului este foarte mare. De aceea, propun sprijinirea unității' noastre 
(le către consiliul popular județean cat într-o astfel de balastieră să se 
realizeze o stație de concasare, sortare și spălare. (Constantin Blago- 
vici, corespondentul „Scinteii").

Productivitate înaltă în fiecare întreprindere!
CHIAR ȘI LA 0

Creșterea permanentă. în ritm 
susținut a productivității muncii 
constituie un obiectiv prioritar în 
activitatea colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea „Elec- 
trobanat" din Timișoara. Și nu în
tâmplător. Potrivit prevederilor de 
plan, întreprinderea are sarcina să 
realizeze în acest an o productivi
tate de 275 500 lei pe persoană, ceea 
ce reprezintă o creștere de 5,1 la 
sută fată de 1985.

Primul moment : membrii consi
liului oamenilor muncii au primit 
zilele trecute spre studiu un ra
port al consiliului oamenilor muncii 
conținînd stadiul înfăptuirii pro
gramului de creștere a productivită
ții muncii pe cele 10 luni din acest 
an și măsurile propuse pentru reali
zarea planului pe 1987. De ce spu
nem „spre" studiu 7 Pentru că 
directorul întreprinderii, inginerul

DEPĂȘIRE DE 2 LA SUTĂ EXISTĂ LOC PENTRU CRITICĂ
Nicolae Margan, a avut jdeea ca șe
dința C.O.M.. consacrată analizării 
acestei probleme, să se desfășoare 
în două etape. Prima să o constituie 
confruntarea materialului elaborat 
de consiliul oamenilor muncii cu 
realitatea din fiecare secție, atelier 
și compartiment de muncă. Și numai 
după aceea să se treacă la analiza 
propriu-zisă a acestor concluzii in 
cadrul C.O.M., după o zi de docu
mentare.

AI doilea moment este, de fapt, 
cel esențial. După ce au aflat din 
raportul C.O.M. care este situația 

■* îndeplinirii sarcinii de creștere a 
productivității muncii pe 10 luni (o 
depășire a planului cu 1,3 la sută), 
după ce au confruntat stadiul reali
zării planului de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice stabilite pe secții, cu 
posibilitățile reale, cu propriile lor

opinii și argumente, cei 27 de mem
bri ai consiliului oamenilor muncii 
ah intrat te sala de ședințe direct 
în... subiect.

Nu ne propunem să redăm aici in
tervențiile fiecăruia din cel 8 mem
bri ai organului de conducere colec
tivă al întreprinderii care au parti
cipat la dezbateri. Vom insista asu
pra eficienței acestei analize. După 
ce maistrul Ion Danciu a întrebat: Ce 
măsuri s-au luat cu toți cei ce poar
tă răspunderea pentru nerealizarea 
in termen a 25 din cele 115 măsuri 
prevăzute în planul M.T.O. ? (Răs
punsul directorului : „în cazul unor 
întirzieri nejustificate, cei vinovați 
au fost sancționați, iar cele întirzia- 
te din motive obiective au fost re- 
programate pentru lunile noiembrie 
și decembrie"), „banca de idei" a

organului de conducere colectivă s-a 
pus în funcțiune. Și astfel au apă
rut propuneri, măsuri, menite să 
asigure depășirea productivității 
muncii pe acest an — mai ales prin 
mecanizarea și automatizarea fluxu
rilor de producție — cu circa 2 la 
sută și realizarea celei planificate pe 
1987. în legătură . cu cele conturate 
pentru anul viitor, membrii consi
liului oamenilor muncii s-au arătat, 
pe bună dreptate, nemulțumiți de 
faptul că serviciul de specialitate 
n-a fundamentat pînă la acea dată 
— începutul lunii noiembrie — pla
nul M.T.O. vizând creșterea produc
tivității muncii pe anul viitor. Ex
plicația dată de șeful acestui servi
ciu că „mai avem timp" a primit o 
critică îndreptățită.

Constantin PRIESCU

O CREȘTERE DE PESTE 5 ORI !
Perfecționarea tehnologiilor de fabricație, si în primul rînd înlo

cuirea unor tehnologii clasice mai vechi cu altele noi, mai productive, 
reprezintă una din căile directe și eficiente de sporire mai accentuată 
a productivității muncii la întreprinderea de autocamioane din Brasov. 
Printre ultimele realizări în acest domeniu se numără și introducerea 
tehnologiei de aschiere prin rotofrezare la operațiile de așphiere a mane- 
toanelor si palierelor arborilor cotiți și a axelor cu came de la motoarele 
de autocamioane. Noul procedeu constă în executarea operațiilor res
pective cu o freză circulară (în locul strunjiriî) de dimensiuni mari, cu 
cuțite amovibile. Prin rotofrezare, productivitatea muncii crește de peste 
5 ori. (Nicolae Mocanu). '

EFECTELE IMEDIATE ALE MECANIZĂRII
Unul dintre obiectivele principale ale programului de creștere a pro

ductivității muncii la Întreprinderea metalurgică din Aiud îl constituie 
mecanizarea operațiilor din sectoarele calde. Acțiunea a fost declanșată 
in sectorul de forjă. Punerea în funcțiune a dotlă manipulatoare care 
deservesc ciocanele de 2 tone și 5 tone asigură creșterea productivității 
muncii cu 1286 lei pe persoană. Prin sporirea productivității muncii se 
obține si o creștere a capacității de producție cu 300 tone piese forjate. 
(Ștefan Dinică).

i.Șw.
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CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Mat întîi o discuție care 
dezvăluie un mod de a se 
concepe munca de condu
cere și gospodărire a unei 
unități agricole coopera
tiste.

—JNe-a fost teamă, anul 
ăsta, de furaje — spune 
Vasile Patrie, președintele. 
Cind am văzut seoeta. cind 
am văzut starea de vege
tație ne-a cuprins puțin 
teama...
- Si 1 .
— Și atunci am apelat la 

toate resursele- Si avem 
acum furaje că putem să 
și vindem.

— Și dacă niște vecini, să 
zicem, vin acum să vă roa
ge pentru niște furaje ?...

— Le-am arăta cu oe 
efort am adunat noi fiecare 
tonă de furai, le-am de
monstra că si ei puteau face 
la fel. sau le-am spune să 
vină Ia primăvară...

— Ar zice că nu sinteți 
niște vecini buni.

— Și noi am avea multe 
de zis pe seama celor care 
își lasă treburile nerezolva
te în nădejdea ajutorului 
de pe la alții...

Povestea aceasta care ne 
amintește oarecum de fai
moasa fabulă cu greierele 
și furnica, ar putea să ni-i 
facă ușor antipatici pe cei 
ce ne sini acum gazde. 
Scriind aceste rinduri. par
că si auzim niște ' epitete : 
„zgirciții", ..negustorii". 
„egoiștii11... Să nu ne gră
bim insă. Să-i cunoaștem 
mai bine. Ne aflăm la 
C.A.P., in satul Gelu. comu
na Terebești. județul "Satu 
Mare. Localitatea este așe
zată pe cele mai nefer
tile soluri din toată a- 
ceastă parte de nord 
a Transilvaniei. Totuși, pe 
aceste terenuri, cooperativa 
de aici a izbutit să obțină 
producții de aproape 5 000 
kg de griu la hectar și de 
peste 7 000 la porumb, pro
ducții bune la orz. la furaje 
și. mai ales, la plante teh
nice. Și-a pus la punct un 
sector zootehnic (ipgrășă- 
torie de tăurași, crescătorie

de păsări), acum aducă
tor de venituri. Cooperati
va lucrează fără credite, 
gospodărindu-se exclusiv 
din beneficii. N-a fost insă 
așa Întotdeauna. Pină în 
urmă cu 12 ani. cooperativa 
agricolă de aici părea că 
nu va mai putea ieși din 
datorii.... Atunci a fost ales

alături, a intervenit ingine- 
rul-șef, loan Buzgău :

— Nu-i place să vorbeas
că despre dinsul. dar vă 
spun eu. Nu eram aici pe 
atunci, mi-au povestit oa
menii... Și chiar unii care 
nu prea înțelegeau, ba 
chiar se împotriveau la 
măsurile inițiate de pre
ședinte... îl vedeți, e calm., 
ai zice că nu se • supără 
niciodată, și nici nu se prea 
supără. Dar. cu calm, cu 
o răbdare formidabilă și cu 
o judecată limpede, știe să 
insiste...

Nu-i. place președintelui

buie să intrăm mai intii cu 
traotoarele care să saoe 
brazdă spre canale, apoi cu 
oamenii să sape rigole. Și 
asta de zece, de douăzeci 
de ori pe an. de cite ori e 
nevoie. Au fost oameni care 
au zis : „Dați-o încolo de 
treabă, ăsta e un chin, un 
blestem pe capul nostru !“. 
„Este — le-am zis — dar 
altfel n-o scoatem la ca
păt". Acum, cum începe 
să plouă, toți cooperatorii, 
cu mic cu mare. își pregă
tesc sapele, cazmalele, ciz
mele de cauciuc și peleri
nele... Asta e ! Si nu e to

Să crezi 
în puterea oamenilor

actualul președinte. Fusese 
mai intii tractorist, apoi 
șeful secției de mecanizare. 
Voinic, molcom, tăcut, cu 
o minte bine organizată, 
ferindu-se de cuvinte mari, 
dar știind valoarea faptelor 
și a muncii concrete. In
tr-un singur an izbutise să 
facă ondine desăvirsită în 
secția de mecanizare, insis- 
tînd printre mecanizatori 
pe ideea că ei nu sint niște 
„slujbași" ai satului, ci sint 
satul însuși, ale cărui in
terese sint datori să le a- 
pere si să le servească prin 
munca lor.

— Cind v-au ales pre
ședinte. ce ați gindit ?

— N-am renunțat la 
munca de șef al secției de 
mecanizare, funcție pe care 
o păstrez si astăzi, pentru 
că știam că pămîntul nos
tru numai cu o mecanizare 
făcută ca lumea poate de
veni fertil. A trebuit însă, 
mai presus de orice, să în
vățăm cu toții cum se gin- 
dește economic. Ne-am 
războit cu năravul risipei 
ăi al incropelii treburilor 
de azi pe miine...

Mai mult n-a vrut să 
spună președintele. Dar. de

cum e prezentat, și între
rupe :

— Ei. au mai fost și con
flicte... Dar lăsați astea, au 
trecut de mult. Altele au 
fost mai grele...

— Ce putea fi mai greu ?
— Mai greu este, vă spun, 

să știi ce fel de agricultură 
să faci. Adică să înveți teh
nologii. Noi. aici, cu asta 
ne-am salvat. Multe a tre
buit să învățăm, că pămin- 
tul nostru e un pămint 
special și. uneori, o tehno
logie aplicată orbește se 
întoarce împotriva noastră. 
Cum a fost, de pildă, cu 
erbtcidele. Dădeam dozele 
prescrise. Dar ne trezeam 
cu efecte pe dos. Solul nos
tru nu reacționa ca toate 
celelalte. De la un an la al
tul am mărit și am micșo
rat dozele, pînă am găsit 
o rețetă care e valabilă 
numai pentru noi... Bătaie 
mare de cap. • Pe urmă 
ne-au trebuit ani ca săjn- 
teiegem că aici, unde sub 
stratul de podzol, la 30—40 
de cm, avem un strat im
permeabil de argilă, nu tre
buie să lăsăm apa să băl
tească nici măcar cîteva. 
ore... Cum e o ploaie mai 
mare de 15 litri pe mp. tre

tul. Am înțeles, tot așa. că 
solul nostru extrem de acid 
are nevoie de amendamen
te calcaroase. Am făcut un 
efort și am adus o canti
tate mare, am împrăștia
t-o... Și am zis că am re
zolvat. Da, am rezolvat 
pentru trei, cel mult patru 
ani. După care am văzut 
că trebuie să o luăm de da 
capăt. Dealuri întregi de 
amendamente trebuie să 
cărăm. Și cărăm. n-avem 
încotro... N-avem încotro' 
și trebuie să drămuim. in 
fiecare an, cu cea mai mare 
atenție, orice cantitate de 
substanțe chimice pe care 
le dăm... Solul nostru nu 
permite decit doze extrem 
de precis determinate. Și 
să fie teribil de uniform 
administrate. Utilajele care 
pentru alții sint foarte 
bune, la noi nu merg. Pen
tru asta am fost nevoiți să 
ne batem capul și să născo
cim adaptarea, pentru îm
prăștiat îngrășăminte, a 
unor semănători vechi, ieși
te din uz... Și -uite așa reu
șim să producem și noi,, ne 
podzolui nostru atit de 
sărac și capricios, cit pro
duc alții pe cernoziom. Ba. 
la unele culturi, chiar mai

mult... Poate nu știți că 
deținem un record european 
la cultura inului — 3 000 de 
kg la hectar.

— De ce „neapărat" Ia 
...in ?

Vasile Petric privește 
spre contabilă :

— Pentru că dumneaei ne 
ține din scurt (intelegeti. 
desigur, că Viorica Stan, 
contabila, nu este decit re
flexul unui fel de a gindi : 
economic ; nu este decit 
ceea ce a fost educată să 
fie). Zice să facem bani din 
ce om ști si cum om ști. Șj 
dacă alte culturi merg mai 
greu la noi. ne-am îndrep
tat spre cele care dau pro
ducții mari, cu deosebire 
către plantele tehnice care, 
chiar dacă cer mal multă 
muncă, aduc venituri mai 
mari. Așa am ajuns noi ași 
în cultura inului.

— Aveați o tradiție ?
— Deloc. Dar in privința 

asta noi ținem mai mult la 
producții și venituri decit 
la tradiție. Tradiția noas
tră cea mai bună e munca. 
Am invătat mult. Si mai 
învățăm.

Să ne întoarcem acum la 
faimoasa fabulă cu greiere
le și furnica. La faptul că 
cei de aici știu atit de bine 
să tină la preț pentru fie
care gram din ceea ce pro-, 
duc. Aflind toate cite le-am 
aflat (și încă multe altele 
pe care n-âm avut loc să 
le înșirăm aici) îi putem 
înțelege.

— Dacă ar fi fost să ne 
dezvoltăm după fertilitatea 
naturală a solului, noi ar 
fi trebuit să fim ne locul 
14 in C.U.A.S.C, Dar Ia 
producții și la venituri sîn- 
tem pe primul loc — mai 
spune Vasile Petric, pre
ședintele.

înțelegem deci- si de ce 
a zimbit. cu un oarecare 
aer de superioritate, atunci 
cind a venit vorba despre 
vecini. Am înțeles din alte 
discuții că vecinii „trag 
tare" acum ca să-i ajungă 
din urmă ne cei din Ge.lu. 
Au ce învăța de la ei. in
tr-adevăr. Mai cu seamă au 
de luat aminte la ideea că. 
atunci cind vrei cu adevă
rat să produci și să ciștigi. 
nici un efori, nu este prea 
mare.

Mihai CARA.NFIL

Un modern edificiu de cultură : Casa științei și tehnicii pentru tineret din municipiul Brașov
Foto : Agcrpres

l

Lecția de patriotism
■

Minuireo tehnicilor de calcul 
Aspect dintr-un laborator ol

presupune instrucție Ia un nivel înalt, munca sistematică, pe grupe de elevi, asistență didactică permanentă și competentă, 
liceului de matematică-fizică nr. 2 din Cluj- Napoca, unui dintre cele mai dotate licee cu profil de informatică din țară, 

o școală fruntașă prin calitatea .pregătirii tinerilor inforrhaticieni de miine
Foto : Sandu Cristian

Prin patriotism înțelegem, cum e 
firesc, acel complex de sentimente 
care ne leagă de patria, noastră și 
de poporul din care facem parte. 
Astfel, ne găsim în fața unei ade
vărate lumi de simțiri, pe care le 
încercăm zilnic, de-a lungul între
gii noastre existențe. Și întrucit Ie 
trăim, aceste simțiri se cer înțe
lese, nutrite, cultivate, organizate, 
legate strinS, organic de viața 
noastră personală, profesională, 
spirituală, familială și socială. Căci 
patria este laolaltă cuprinsul tării 
in care ne-am născut, am crescut 
și trăim, cu pămîntul, cu apele, cu 
aerul pe care îl respirăm, cu ora
șele, satele și toate așezările sale, 
cu oamenii care o însuflețesc și in 
mijlocul cărora trăim și muncim, 
cu înfăptuirile și bunurile lor și 
ale întregului popor muncitor. Din 
patrie fac parte holdele, pomii 
fructiferi, ca și fabricile., uzinele, 
marile complexe industriale, pășu
nile și pădurile, dealurile, munții 
și marea. Tot patriei îi aparțin lo
cuințele noastre, de la blocurile 
moderne și inzestrate cu 'confort și 
fațade atrăgătoare pînă la căsuțele 
modeste de la țară ; in toate aceste 
locuințe, patriotismul se naște o. 
dată cu copiii și își găsește în 
sinul familiilor cuibul in care este 
insuflat acestora o dată cu primele 
semne ale înțelegerii lumii exte
rioare.

Patriotismul exprimă o adeziune 
naturală la complexul nemăsurat 
de aspecte pe care ni le dezvăluie 
patria începînd chiar din prima 
copilărie și in înfățișarea cărora 
mediul familial are un rol esențial. 
Dar tocmai din cauza aceasta 
și a complexității de simțiri 
prin care se manifestă și la care 
se ajunge inaintind treptat în viață 
și luind contact prin experiență și 
cunoaștere cu multiplele înfățișări 
ale patriei, este necesar ca patrio
tismul să. fie dezvoltat \cu grijă Si 
dăruire prin educație, așa cum tre
buie să fie dezvoltate toate senti

mentele care Înnobilează spirituali
tatea omului ca membru al socie
tății umane.

Prima formă de educație patrio
tică revine, așadar, familiei, după 
cum știm și am simțit noi înșine 
în copilăria noastră. Astăzi, fami
lia, ca celulă a societății noastre 
socialiste, beneficiind de sprijinul 
multilateral al acesteia, este ea în
săși organic integrată in patrie ca 
o componentă a poporului care tră
iește în ea. o cultivă și o veghează. 
Dar posibilitățile și capacitățile de i 
educație familială sint diferite de 
Ia o situație la alta, astfel îneît, 
in procesul cultivării iubirii de 
patrie, este nevoie de o altă insti
tuție socială cu ' un caracter mai 
unitar, mai organizată,' indepen
dentă de fluctuațiile structurilor și 
capacităților familiale, string legată 
ea însăși de viața patriei și po
porului. O astfel de instituție este 
la noi școala, sub toate aspectele și 
Ia toate nivelurile ei. $i intrucit 
din patrie fac. de asemenea, parte 
integrantă și instituțiile ei politice, 
administrative, economice, educa
tive. de învățământ, culturale, ar
tistice, tehnice și științifice, edu
cația patriotică prin școala de toate 
gradele trebuie să vizeze și com
portarea noastră față de acestea, 
contribuția și participarea la acti
vitatea lor in serviciul patriei.

• Or, învățămintul, care, în țara 
noastră, are misiunea de a pregăti 
tinerele generații pentru viată, este 
intim legat de educația patriotică 
în raport cu instituțiile patriei, 
prin însuși procesul instructiv-edu- 
cativ, care este pus în serviciul 
formării tineretului pentru societa
tea în care este chemat să acti
veze la terminarea studiilor. Legă
tura organică intre educația patrio
tică și învățămint apare, astfel, in 
însăși titulatura Ministerului Edu
cației șl învățămintului. Elevul și 
studentul, cind invată, în practica 
productivă, in aspirațiile lor de 
a-și desăvirși pregătirea profesio

nală, urmăresc și trebuie să urmă
rească in mod deliberat educația 
lor patriotică pentru a se integra 
ca oameni conștienti și devotați in 
procesul construcției socialisto mul
tilateral dezvoltate, obiectivul ma
jor al etapei actuale de edificare a 
noii orînduiri în patria noastră.

Sentimentele patriotice sint ne
cesare, se pot manifesta și se ma
nifestă în orice activitate profesio
nală. Mecanicul de pe locomotivă, 
strungarul, minerul, ca și cercetă
torul științific și proiectantul, ca și 
învățătorul și profesorul, cadrele 
didactice din învățămintul supe
rior, dau dovezi prețioase de pa
triotism prin roadele muncii lor, 
dovezi care sint in același timp 
roadele educației patriotice primite 
de ei prin învățămint. Cultivarea 
sistematică a acestor profunde și 
Înălțătoare sentimente gin cea mai 
fragedă vîrstă se definește, tocmai 
de aceea, ca o operă de proporții 
și de însemnătate deosebite, ca un 
proces -multilateral de creație so
cială asupra căruia se cade să ve
ghem și să-i consacram Întreaga 
noastră pricepere de educatori. 
Crearea Consiliului National al Ști
inței și învătămintului, sub pre
ședinția tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
marchează caracterul unitar al edu
cației patriotice, cum și intensifi
carea acesteia prin învățămint și 
prin activitate științifică. Concen
trarea potențialului creator al oa
menilor de știință și din învăță- 
mînt pe rezolvarea problemelor 
majore ale construcției socialiste 
multilateral dezvoltate, colaborarea 
activă între cercetători, proiec- 
tanți și realizatori, între cadrele 
din invățămintul superior probează 
un nivel înalt de patriotisjn, a că
rui permanentă împrospătare in 
viitor trebuie să fie una din meni
rile de bază ale școlii.

Acad.
Nicolae TEODORESCU

■ ■■MMM MM
„înzestrat de natură cu o închi

puire strălucită și cu o inimă sim
țitoare. el (românul) își revarsă 
tainele sufletului în melodii armo
nioase și in poesii improvizate. De-1 
muncește dorul, de-1 coprinde ve
selia, de-1 minunează vre-o faptă 
măreafă, el își cintă durerile și 
mulțumirile. își cintă eroii, isi cintă 
istoria și astfel sufletul său e un 
izvor nesfirșit de frumoasă poesie. 
Nimic, dar, nu poate fi mai inte
resant decit a studia caracterul a- 
cestui popor în cuprinsul cinticelor 
sale, căci ei coprinde toate porni
rile inimei și toate razele geniului 
său" — scria Vasile Alecsandri in 
introducerea unei culegeri de balade, 
apărută la Iași în 1852. Minunate 
vorbe despre renumita muzicalitate 
a românilor, ce are mărturii de 
străveche cultură. Dar cite alte do
cumente, prin timp, nu luminează 
acest dar legat de portretul spiritual, 
moral, de istoria și cultura poporu
lui român I Intr-adevăr, avem o 
moștenire folclorică — una dintre 
cele mai bogate din lume, cristaliza
tă, de-a lungul mileniilor, cu dovezi 
netăgăduite despre profilul moral, 
spiritual, despre cultura poporului 
nostru, o moștenire azi îmbogățită 
cu datele vremii pe care o trăim, 
cu cintece de viață nouă, cântece 
de muncă, închinate tării, păcii. 
Festivalul „Cintarea României", >a 
nivel national, a adus Ia lumina 
rampei talente autentice, mii de 
tineri îndrăgostiți de cintecul popu
lar, dornici de a reprezenta vetre 
folclorice de mare frumusețe; ta
lente valoroase care, Inmănunchind 
melodii vechi, cintece de Cind lumea, 
cu acele creații noi asimilate de 
colectivitate (procesul de potențare, 
de recreare, de reîmprospătare a 
vechilor tradiții este de mare actua
litate I), au demonstrat, o dată mai 
mult, că folclorul nostru este larg 
deschis înnoirilor, contemporaneiză- 
rii, apt de a reține datele majore 
ale schimbărilor socio-culturale in
tervenite în macrosistem, de a în
flăcăra nobile sentimente patriotice, 
cetățenești, împlinind astfel misiu
nea educativă a artei, ca instru
ment de educație patriotică, revolu
ționară. Pentru că folclorul înseam
nă, cum am spus, tradiție, înseamnă 
istorie si teren fertil pentru .-.pro 
gressus" — pentru mersul spre vi
itor. Și orice călător „poposind prin 
Bihor, Sălaj, Oltenia, Muntenia, 
Bistrița, Moldova și in cite alte 
locuri de pămint românesc, cu ușu
rință va constata existența unor zone 
folclorice' active, vii, unde, prin efor
tul întregii suflări, cintecul româ
nesc știut din bătrîni, ca și datina 
străbună, ca și cintecul nou sînt 
rostite cu respect, cu dragoste. Mai 
mult, stau mărturie sutele de pre
mii, diplome, distincții obținute de 
ansamblurile noastre folclorice în 
competiții internaționale, opiniile 
specialiștilor de pretutindeni despre 
virtuozitatea dansatorilor noștri, 
despre frumusețea costumelor din 
diferite zone ale țării, despre diver
sitatea jocurilor și cintecelor româ

nești autentice. Iată, spre exemplu, 
„cartea de vizită" a ansamblului 
Floarea Bărăganului (județul Ialo
mița), alcătuit din țărani coopera
tori din Cocora, Grindu, Reviga, Co- 
lelia, cel care din ' moși-strămoși 
știu cum se prinde un brîu sau o 
sîrbă, o „Floricică" sau o „Vifor
niță", cum să incingă cintecul și 
jocul ialomitean la fluier, caval, 
nai, țambal : la al 23-lea Festival 
international de folclor de la Mon- 
treaux (Elveția) — unde au parti
cipat. formații din R. F. Germania, 
Brazilia. Sri Lanka. Israel. Senegal, 
Ungaria,. Spania — a obținut pre
miul I și Medalia de aur, ziarul 
local „Haute Garonne" (15 august 
1982) scriind că „Finalul spectaco-

FOLCLORUL
-mesager al spiritualității românești

LARGI Șl PRESTIGIOASE ECOURI PE TOATE MERIDIANELE

lulul a fost marcat de ansamblul 
românesc, plin de prospețime si 
pitoresc, unde se intilnesc într-o 
manieră armonioasă gratia și li
rismul cintecelor, suplețea și ele
ganta dansurilor, frumusețea și 
bogăția coloritului costumelor". 
La prestigiosul Festival folcloric 
de la Dijon (Franța, 1985). se cla
sează din nou pe primul Ioc, cuce
rind Medalia de aur, și cu acest 

' prilej presa elogiind calitatea evolu-' 
ției artiștilor jalomiteni : „Artiștii 
amatori care constituie ansamblul 
sint țărani, muncitori din satele 
Cocora, Grindu și Reviga. Dansu
rile și cintecele lor exprimă bogă
ția, calitățile spirituale ale po
porului român, dragostea sa fierbin
te pentru viată, pace, pentru feri
cire"; iar ziarul „Lyon matin", din 
29 iulie 1985, in articolul „România 
în dans... costume... și muzică", ca
racteriza spectacolul ansamblului 
din Cocora ca „o intilnire cu folclo
rul cel mai bogat și cel mai diver
sificat din Europa" ! De asemenea, 
elogii pentru ansamblul artistic 
Junii Sibiului, aplaudat în Franța, Ita
lia. Grecia, Anglia. R.D. Germană! R.F. 
Germania. Glanda, Elveția, Ungaria, 
Canada, S.U.A..., pentru valorifi
carea scenică a- folclorului din Măr- 
ginimea Sibiului, valea Hîrtibaciu- 
lui, de pe Tirnave și din Țara Ol
tului. Astfel, în cronicile despre 
Festivalul internațional de folclor 
de la Drummondville (Canada, iulie 
1985) se scria : „Românii uimesc pe 
toată lumea. Este o explozie de cu
loare șl de sunet. Un ritm nebunesc, 

trepidant, care uneori atinge viteze 
incredibile... Frumoasele melodii 
populare interpretate de Lucretia 
Ciobanu uluiesc prin accentul me
lodic deosebit. Românii trăiesc in
tr-un cadru natural incomparabil, 
iar muzica pe care o cintă amin
tește de aerul tare, proaspăt din 
munții lor frumoși. Cit de muzical 
este acest, popor !“ Sau, in ziarul 
„L’Express" din 18 iulie 1985 : 

• „De-a lungul anilor, populația din
Drummondville a putut descoperi 
frumusețea diversă a folclorului din 
peste 20 de țări și iată că in acest 
an a avut ocazia să-i vadă și pe 
români, reprezentat! prin ansamblul 
folcloric din Sibiu — unul din cele 
mai valoroase ansambluri româ

nești, laureat al mai multor festi
valuri naționale și internaționale. 
Repertoriul ansamblului cuprinde 
creații muzicale și coregrafice re
prezentative Sin mai multe regiuni 
folclorice ale României. El exprimă 
trăsăturile de caracter moștenite de 
la strămoșii daci și romani, bogăția 
sufletului, calitățile spirituale ale 
poporului român, dragostea sa pen
tru o viață liniștită și fericită". 
Pentru ca intr-o scrisoare adresată 
ansamblului de către Consiliul ca
nadian de artă populară să se 
aprecieze că „reprezentațiile de o 
foarte ridicată calitate au ajutat pe 
cei aproximativ 500 000 de spectatori 
canadieni să descopere și să apre
cieze bogata tradiție folclorică din 
România șt în același timp să faci
liteze spiritul de fraternitate dintre 
popoarele ■ lumii. Canadienii vor 
păstra vie în memorie întilnirea de 
neuitat cu ansamblul Junii Sibiului, 
străluciți ambasadori ai moștenirii 
culturale. Costume bogate, ce re
prezintă diferite zone etnografice 
ale tării, dansuri vii, care-ți taie 
răsuflarea, muzică frumoasă și pli
nă de virtuozitate, o tehnică impe
cabilă a execuției — toate acestea 
ne-au umplut inimile cu imagini de 
neuitat".

Dar am putea vorbi și despre 
succesele ansamblului de cintece și 
dansuri Bihorul, al Casei de cultură 
a municipiului Oradea, unde „Flori- 
cile" Bihorului — Florica Bradu, 
Florica Ungur, Florica Duma; Flo
rica Zaha — alături de Maria Hai

duc, Domnița Pop Săbăduș, Elvira 
Leriuliu. Viorica Flintașu, de toți 
membrii ansamblului, cultivă folclo
rul din vetreie Beiuș. Aleșd, Valea 
Tarcăului. unde dansatorii propun 
jocurile de pe Tirnave, din Făgăraș 
și Cribalma ; un ansamblu care nu 
este numai laureat a numeroase 
concursuri internationals, dar a fost 
socotit „vedeta" unor importante 
festivaluri din Belgia. Olanda, Sue
dia. Israel etc. Așa cum Nuntașii 
Bihorului (ansamblul folcloric al 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Oradea) au uimit — la toate întil- 
nirile folclorice internaționale — 
prin eleganta, dinamismul și căldu
ra cu care desfășoară salba de 
datini și obiceiuri : de la solia che

mătorilor și împodobirea steagului 
de nuntă la imbrăcatul miresei și 
cintecul de rămas bun —- ima
gini de o rară frumusețe a dati
nii străbune. Sau despre ansamblul 
Călușul din Scornicești — recunoscut 
pretutindeni pentru dansurile de 
virtuozitate, pentru dinamismul, 
vitalitatea jocurilor bărbătești, pen
tru eleganța jocurilor de doi (stau 
mărturie marile premii cucerite în 
Suedia. Cipru, Turcia, Italia. Franța 
etc,, turneele de larg ecou din 
Austria. Olanda...) ; sau ansam
blul Crăițele al Căminului cul
tural din Valea Doftanei. despre 
care renumitul folclorist polonez 
prof. dr. Roman Reifuss. prezent la 
concursul international de la Zako
pane, spunea : „Am văzut de-a lun
gul anilor numeroase ansambluri 
folclorice românești, dar mărturi
sesc că evoluția „Crăițelor" din Valea 
Doftanei mi-a oferit cea mai mare 
emoție prin puritatea și gingășia 
dansurilor și cintecelor prezentata 
aici. Ia Zakopane. Vreau să mai 
remarc ceva : demnitatea fără zgo
mot a țăranului român" : un colec
tiv căruia la al X-lea concurs fol
cloric international de la Gorizia 
(Italia) i s-au atribuit : Premiul I, 
Diploma și calificativul „Exceldit“t 
Medalia de aur a concursului și, în 
mod special, juriul international a 
acordat o a doua Medaliă de aur 
pentru modul în care a fost trans
misă din generație în generație 
tradiția folclorică, pentru armonia 
dintre generații, reflectată In spec

tacolul ansamblului românesc ! Un 
colectiv (aplaudat in Franța și Spa
nia) care. împreună cu învățătoarea 
Vasllica Bilascu. „sufletul ansamblu
lui", o pasionată culegătoare de 
folclor, și coregrafa Marga Dumi
trescu, se ocupă de schimbul de 
miine al ansamblului, caută să 
aducă pe scenă nu numai cintece șt 
jocuri, dar și acele obiceiuri speci
fice zonei : alegerea seutarului, 
scoaterea fetelor la horă, jocul cu
nunii...

...Nenumărate exemple deci des
pre cum este apreciat folclorul ro
mânesc in lume, tezaurul de fol
clor românesc — document inesti
mabil privind bogăția spirituală 
a poporului nostru, tradiția mile
nară, arcul peste timp, vetre
le folclorice ale satului româ
nesc contemporan. Și ■ am putea 
continua cu alte sute de citate din 
ziare și reviste europene, asiatice, 
americane referitoare la elogiile, 
trofeele, aplauzele milioanelor de 
melomani de pretutindeni pentru 
frumusețea, pitorescul, virtuozita
tea, specificul cintecului și jocului 
românesc interpretat pe scenele 
lumii. Pentru ansamblurile noastre 
folclorice : de la prima scenă de 
folclor a țării — Ansamblul artistic 
„Rapsodia Română", aplaudat in 
peste 30 de țări din Europa, Ame
rica, Asia, Africa, deținător a nu
meroase premii și trofee, printre 
care Medalia de aur la Agrigento 
(Sicilia). Marele premiu și Cupa 
pentru cele mai frumoase costume 
din cadrul aceluiași festival, dar cu 
prilejul altei ediții,, premiul I la 
Brusa (Turcia) etc., in.care activea
ză nume de prestigiu ale scenei 
românești — pină la ansambluri 
țărănești instruite de entuziaști 
profesori, coregrafi cu mare dra
goste și respect pentru a lumina 
cintecul românesc in toată frumu
sețea lui.

Viața unui cintec, soarta- ’ unui 
cintec. a unui joc, a unef bala
de. doine depind, in cele din 
urmă, de dragostea și respectul, 
cum spuneam, al nostru, al tuturor, 
față de tezaurul de cintec românesc, 
de știința și talentul interpreților. 
Destinul unei cintări populare- este, 
cum gîndea Octavian Goga, aseme
nea drumului unui riu de munte 
care, vine din subteran, dintr-o albie 
neștiută, apare ca o minune uimind, 
se ascunde prin locuri tainice, se 
așterne apoi impetuos spre bucuria 
oamenilor la poarta casei lor. intră 
în viața lor... A respecta tezaurul 
de folclor românesc înseamnă a res
pecta istoria și prezentul, moșteni
rile străvechi cu chei la toate tai
nele firii, care cuprind lumină, și 
istorie, și zvon de codru, gind de 
dragoste, de pace, și toate laolaltă 
într-o claviatură largă, inimaginabil 
de Întinsă.

Smaranda OTEAIW 
cu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii"

t V
13,00 Telejurnal
13,03 La sfîrșit de săptămină (parțial 

color) A Melodii populare mun
tenești 0 Gala desenului animat 
A Tot ce are tara mai frumos : 
„Noul ca mod de existentă11. Re
portaj • O melodie in primă 

' audiție • Marile momente ale ba
letului : „Spartacus" de Aram Ha- 
ciaturian (partea a 11-a) • Măr
turii ale culturii si civilizației ro
mânești a Noi • înregistrări din 
festivaluri internaționale a Aveți 
grijă, oameni ! — moment poetic 
închinat păcii a Tablouri din Ga

cinema
• Liceenii: SCALA (11 03 72) — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 
20. FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18: 20. CULTURAL
(83 50 13) - 13,30; 15,45; 18;
20,18, AURORA (33 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Pină trece ploaia de toamnă 
(„Săptămina filmului sovietic") : ■ 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30
• Păcală: FAVORIT (45 31 70) — 9; 
12; 16; 19
• Actorul și sălbaticii : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18,15
• Bătălia din umbră : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15: 19,30
• Artista, dolarii șl ardelenii : CO-
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30 
A Căutătorii de aur : PACEA
(71 30 85) — 15: 18,15
9 întunecare : ARTA (213186) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20
A Luptătorii din valea misterioasă : 
PATRIA (11 86 25) — 9: 11,15: 13,30;
15,43; 18; 20. BUCUREȘTI (15 61 54) — 
0: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20. MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11.15: 13,30; 15,45: 18: 20
• încrederea : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17,15; 19.30
• Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (13 87 67) — 9; 12; 15.45; 19
• Aripi roșii: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
A Pacea, victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9: 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20
A Drumul spre victorie : FESTIVAL 
(15 63 64) ~ 9; 11,30: 14; 16,30; 19,15
A Program special pentru copii — 9; 
11; 13; 17. Secretai vechialui pod — 
15; Bărbații — 19 : DOINA (16 35 38) 
A Jandarmul se Însoară : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11; 13; 15; 17; 19,15 
A Luptătorul cu sabla : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 
20. VOLGA (79 71 26) - 9; 11,15; 13,30-, 
15.43; 18; 20
A Gheața verde : LIRA (3171 71) — 
15; 17,15; 19,30, COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,43; 20
A Vis împlinit : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30
A Stat timid, dar ml tratez : VIITO
RUL (10 57 40) — 15: 17,15; 19,30 

leria Națională a Telesport • Au
tograf muzical

14.45 Săptămlna politică
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,20 Teleencielopedia (color). Istoria în 

monumente — 2 500 de ani. Episo
dul 2 ; „Întemeietorii". Comenta
riul : acad. Em. Condurachi. O 
producție a studioului de film TV

19.45 Toamna... la varietăți (color). 
Spectacol cu public înregistrat la 
Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală (partea a doua)

20,25 Film artistic (color). „Succesul" 
22.05 Telejurnal
22,15 Romanțe șl melodii de neuitat 

(color)
22,30 închiderea programului

A Imperiul contraatacă î MUNCA 
(21 50 97) — 15; 18,15
A Roberto Carlos și diamantul roz : 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20

teatre
A Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Papa, dolar — 15 ; Ioneștii — 
19 ; (sala Atelier) : Faleza — 18,30.
A Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „I.,aureați al 
concursurilor internaționale". Bog- 
dan-Alexandru Popescu — vioară
— 17.
A Opera Română (13 18 57) ; Baletul 
de cameră al Televiziunii din R.S.S. 
Armenia — 18.
A Teatrul de operetă <14 80 11) : Singe 
vienez — 18,30.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra11 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) ; 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, ll 95 44) : Passaca- 
glla — 18.
A Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundlei — 18.
A Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Le
wis și’Alice — 19.30.
A Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19.
A Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Ultimul bal — 18 : 
(sala Studio) : EX — -18.30.
A Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Romeo și Ju- 
lieta la Mizil — 19 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 19.
A Ansamblul „Rapsodia Română11 
(13 13 00) : Pc-un picior de plai — 18.
A Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
sala Cosmorfauțllor a teatrului „Țăn
dărică") : Intre caftan și smoking
— 19.
A Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9 ; De la Stan 
și Bran ia... Muppets — 15.
A Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,
15 23 77) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 15 ; (sala Cosmonauțllor. 11 12 04) : 
Motanul Încălțat — 15.
A Circul București (10 41 93) ; Gala 
surprizelor — 15.30 ; 19.
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Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)
înmtnind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Iugoslaviei. BORO 
DENKOV. a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutări calde, 
prietenești din partea Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. a președintelui Prezidiului 
R.S.F.I.. tovarășul Sinan Hasani. a 
Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia si a președin
telui Prezidiului C.C. al U.C.I.. Mi- 
lanko Renovita. Împreună cu urări 
de progres si prosperitate poporu
lui român.

In cuvintarea prezentată de amba
sador sint puse in evidentă bunele 
relații statornicite pe multiple pla
nuri intre România Si Iugoslavia, re- 
levindu-se dorința amplificării în

(Urmare din pag. I)
Președintele Nicolae Ceaușescu a 

adresat patriarhului Teoctist Ara- 
pașu, in numele Consiliului de Stat 
și al său personal, calde ' felicitări 
pentru alegerea în fruntea Bisericii 
Ortodoxe Române. Confirmarea în 
această funcție — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — potrivit obi
ceiurilor străvechi din țara noastră, 
vine să sublinieze că Biserica Orto
doxă Română, prin întreaga sa acti-

0 etapă nouă, calitativ superioară 
în dezvoltarea și modernizarea 

forțelor de producție
(Urmare din pag. I)T . - - -- ,

în concordantă cu exigențele dez
voltării echilibrate a economiei na
ționale. cu cerințele optimizării pro
porțiilor fundamentale formulate 
ca obiective de bază ale eta
pei actuale a fost pusă în aplicare 
o viziune unitară cu privire la con
tinuarea procesului de înfăptuire a 
noii revoluții agrare, de realizare a 
unei agriculturi socialiste moderne, 
intensive și de mare productivitate. 
Strategia noii revoluții agrare este 
concepută de către partidul nostru 
să se desfășoare atît în sfera gradu
lui de înzestrare tehnică, în organi
zarea și conduoerea activității, cit 
și in întreaga viață eoonomjco-so- 
cială a satelor noastre.

Realizările obținute încă din pri
mul an al actualului cincinal de
monstrează că există toate condițiile 
pentru ca producția cerealieră să se 
ridice la nivelul exigentelor pe care 
le impune o agricultură modernă, 
intensivă și de mare productivitate. 
Producțiile unui număr important 
de unități agricole demonstrează 
justețea concepției și activității 
practice în direcția perfecționării 
organizării și conducerii agriculturii.

Continuindu-se procesul de repar
tizare rațională a forțelor de pro-- 
dueție în profil teritorial, stimulat 
de hotărîrile Congresului al XIII-lea; 
încă din acest prim an al actualului 
cincinal se prefigurează noi dimen
siuni economico-sociale in opera re
voluționară de apropiere a condi
țiilor ’de muncă si de viată ale lo
cuitorilor din toate zonele și jude
țele patriei. Structura complexă pe 
care o va avea economia fiecărei 
unități administrativ-teritoriale a tă
rii, ca și sistematizarea pe criterii 
de eficientă și civilizație socialistă 
a localităților patriei vor avea ca re
zultat crearea condițiilor materiale 
și spirituale pentru ca egalitatea in
tre toți cetățenii patriei să fie tot 
mai deplină.

Pentru realizarea acestui amplu 
proces de transformări revoluționare 
în dezvoltarea economi co-socială a 
patriei, a fiecărei localități, partidul 
nostru a conoeput continuarea per
fecționării relațiilor sociale și de 
producție, a mecanismului de func
ționare a vieții economico-sociale pe 
baza întăririi proprietății socialiste, 
a aplicării cu fermitate a autocon-

INFORMAȚII SPORTIVE
HALTERE. Vineri seara, la cam

pionatele mondiale de haltere de la 
Sofia, sportivul român Nicu Vlad a 
repurtat un succes strălucit, deve
nind triplu campion mondial și 
cucerind trei medalii de aur la ca
tegoria 100 kg cu o performanță 
remarcabilă la totalul celor două 
stiluri — 437,500 kg (200 kg plus 
237,500 kg). Pe locurile următoare 
s-au clasat Boris Sereghln (U.R.S.S.) 
— 430 kg (192,500 kg plus 237,500 kg) 
șl Andor Szani (Ungaria) — 412,500 
kg (187,580 kg plus 225 kg). De men
ționat că la stilul smuls Nicu Vlad 
a stabilit, într-o tentativă reușită, 
și un nou record al lumii, cu rezul
tatul de 200,500 kg (vechiul record 
aparținea sovieticului Zaharevici, cu 
200 kg). în vîtstă de 23 de ani, ori
ginar din comuna Piscu — județul 
Galați, Nicu Vlad, în prezent com
ponent al clubului Steaua, își înscrie 
o nouă victorie de prestigiu în bo
gatul său palmares în care mai 
figurează titlul de campion olimpic 
în 1984 la Los Angeles, două titluri 
de campion european și numeroase 
alte medalii obținute la campiona
tele mondiale și la diferite întreceri 
internaționale de anvergură. Rea
mintim că la actualele campionate 
mondiale de la Sofia, delegația 
sportivilor români a obținut alte 
5 medalii. — 2 de argint cîștigate 
de A. Csanka și 3 de bronz, prin 
A. Socaci.

FOTBAL. • Meciurile din etapa 
a 12-a a campionatului diviziei A 
la fotbal se vor disputa miine. du
minică 16 noiembrie, după urmă
torul program : Steaua — S.C. Ba
cău ; Sportul studențesc — Rapid ; 
Victoria — Chimia ; Corvinul — Di
namo : Flacăra — F.C.M. Brașov ; 
F.C. Argeș — F.t. Olt ; Otelul — 
Gloria ; Petrolul — Universitatea 
Cluj-Napoca ; Universitatea Craio
va — Jiul. Toate partidele vor înce
pe la ora 14. • Uniunea europeană 
de fotbal a stabilit ca meciul pen
tru ..Supercuoa Europei", dintre e- 

continuare a acestor raporturi tra
diționale.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii . Socialis
te România. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. a transmis 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia si to
varășului Sinan Hasani. Prezidiului 
C.C. al U.C.I. si tovarășului Milanko 
Renovita un salut călduros, urări de 
succes în activitatea consacrată pro
gresului si bunăstării popoarelor Iu
goslaviei.

In cuvintarea de răspuns se a- 
preciază că raporturile româno-iugo- 
slave se dezvoltă cu șucceȘ. în fo
losul popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului, păcii si colaborării in
ternaționale.

Subliniindu-se necesitatea de a se 
face totul pentru schimbarea cursu
lui periculos al evenimentelor, pen
tru oprirea cursei înarmărilor si tre- 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe
vitate, trebuie să slujească poporul, 
munca de făurire a noii orînduiri 
sociale, a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de creștere a 
bunăstării materiale și spirituale a 
națiunii, de întărire continuă a 
prestigiului României în lume. In 
același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că bi
sericii ortodoxe, celorlalte culte re
ligioase le revine nobila misiune de 
a participa, prin mijloace specifice, 
la apărarea păcii, la dezvoltarea co- 

ducerii muncitorești și autpgestiunii 
economico-financiare. ca temelii 
trainice ale creșterii eficientei în
tregii activități în scopul fundamen
tal al ridicării nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al oamenilor mun
cii. Pe temelia creșterii venitului 
național pe locuitor, a productivită- . 
ții muncii sociale. Legea planului 
cincinal actual prevede creșterea 
veniturilor reale ale tuturor oame
nilor muncii, ridicarea gradului de 
cultură și civilizație al aoestora. fău
rirea condițiilor pentru ridicarea 
României pe noi culmi ale progre
sului și civilizației socialiste.

Toate acestea sînt rodul politicii 
■științifice, realiste a P.C.R. de alo
care a 30 la sută din venitul națio
nal pentru acumulare, de utilizare 
cu înaltă eficientă economico-socia- 
Jă încă din primul an al cincinalului 
a întregului potențial productiv 
existent in economia noastră națio
nală.

Pentru toate acestea, partidul nos
tru a oonceput un ansamblu de mă
suri organizatorice si politioo-ideo- 
logice de antrenare a tuturor oame
nilor muncii. în cadrul democrației 
muncitorești revoluționare, la condu
cerea întregii vieți eoonomico-socia- 
le, de sporire a responsabilității so
ciale. de întărire a ordinii si disci
plinei in muncă. Acestea reflectă în
săși expresia creșterii rolului politic 
conducător al P.C.R. — ca centru 
vital al întregii națiuni, in direcția 
conștientizării tot mai puternice a 
membrilor societății de a participa 
la actul conducerii pe baza unei te
meinice competente profesionale, a 
unei înalte responsabilități. Mani
festarea plenară a profundului de
mocratism economic, favorizat de 
existenta unui cadru organizatoric, 
funcțional, reprezintă astăzi una 
dintre oele mai abundente surse de 
progres ale societății socialiste ro
mânești, pe oare partidul o stimu
lează neîncetat. Democrația econo
mică in acțiune constituie imensa 
energie care conferă vitalitate între
gului organism social, stare plenar 
ilustrată de modul în care sînt rea
lizate obiectivele primului an al 
cincinalului, pe drumul de creație si 
dezvoltare ascendentă trasat de înal
tul forum al partidului, al întregii 
noastre națiuni.

Conf. dr.
Constantin C. POPESCU

china Steaua București, cîștigătoarea 
..Cupei campionilor europeni", și 
formația sovietică Dinamo Kiev, de
ținătoarea ..Cupei cupelor", să se 
desfășoare la 24 februarie 1987 la 
Monaco. Reamintim că în finala „Cu
pei intercontinentale" echipa Steaua 
va întîlni la 14 decembrie 1986. la 
Tokio, formația argentiniană River 
Plata. • Trofeul „Gheata de aur", 
oe se acordă în fiecare an celui mai 
eficace jucător din campionatele na
ționale europene, a fost atribuit 
fotbalistului olandez Marco van 
Basten (Ajax Amsterdam), care în 
sezonul 1985—1986 a înscris 37 go
luri. Pe locurile următoare au fost 
clasați sovieticul Oleg Protasov 
(Dnepr Dnepropetrovsk) — 35 go
luri. austriacul Anton Polster (Aus
tria Viena) șl turcul Tanju Colak 
(Samsunspor) — cu cîte 33 goluri 
marcate. „Balonul de aur" pentru cel 
mai bun jucător al campionatului 
mondial de fotbal a fost decernat 
argentinianului Diego Maradona, iar 
trofeul pentru golgheterul „Cupei 
Mondiale" — englezului Gary Line
ker. autorul a sase goluri în turneul 
final din Mexic.

TENIS. în prima zi a concursu
lui international de tenis de masă 
de la Moscova, echipa feminină a 
României a întrecut cu scorul de 
3—2 formația Bulgariei. Alte rezul
tate : Ungaria — Polonia 3—0 ; Fran
ța — Iugoslavia 3—2; Cehoslovacia — 
Finlanda 3—0 ; Anglia — R.F. Ger
mania 3—2 ; U.R.S.S. (B) — Japo
nia 3—0 ; R.P.D. Coreeană — R.D. 
Germană 3—0. în competiția mascu
lină. selecționata U.R.S.S. a dispus 
cu 3—1 de echipa Iugoslaviei, iar 
reprezentativa Cehoslovaciei a în
trecut cu 3—2 formația Poloniei.

HOCHEI. La Belgrad s-a disputat 
primul meci dintre echipele Polonia 
Bytom si Partizan Belgrad, contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
la hochei he gheață. Polonezii au 
obținut victoria cu scorul de 5—2 
(1—1. 2-0. 2—1). 

cerea la dezarmare. în primul rind 
ia dezarmarea nucleară, pentru asi
gurarea dreptului suprem al oame
nilor. al popoarelor la pace, la via
tă si libertate, este evidențiat fap
tul că toate statele lumii — deci și 
România si Iugoslavia — trebuie să 
acționeze cu hotărire. să-si asume 
răspunderea directă pentru realizarea 
înțelegerilor privind dezarmarea și 
pacea.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul iugoslav. Boro 
Denkov. •

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare si ia convorbire 
au participat loan Totu. ministru! 
afacerilor externe, si Dumitru Apos- 
toiu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Române
laborării, a înțelegerii între toate 
popoarele lumii.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Ion Cumpă- 
nașu, președintele Departamentului 
cultelor.

Au fost de față membrii Sinodului 
permanent al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne — Antonie Plămădeală, mitro
politul Ardealului, Nestor Vornices- 
cu, mitropolitul Olteniei, Nicolae 
Corneanu, mitropolitul Banatului.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă primului ministru ăl 
Republicii Arabe Egipt, Atef Mo
hamed Neguib Sedki, cu prilejul 
numirii sale în această funcție, in 
care ii sînt transmise cele mai calde 
felicitări, urări de sănătate și suc
ces deplin în îndeplinirea misiunii 
ce i-a fost încredințată. Este expri
mată, totodată, convingerea că, 
acționînd in spiritul acordurilor și 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, guvernele țărilor noastre 
își vor aduce și în viitor o contri
buție activă la consolidarea și diver
sificarea raporturilor bilaterale, la 
întărirea prieteniei dintre poporul 
român și poporul egiptean.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Belgiei, ambasadorul acestei 
țări la București, Jan Koninckx, a 
oferit vineri o recepție.

Au luat parte membri ai conduce
rii unor ministere și instituții cen
trale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

Toyarășul Dimitrie Ancuța, vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit vineri pe Alexander Lamfalussy, 
director general al Băncii Reglemen
telor Internaționale.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind relațiile fi- 
nanciar-bancare dintre organismele 
de resort din țara noastră și Banca 
Reglementelor internaționale.

La convorbire au participat Ale
xandru Babe, ministrul finanțelor, 
și Florea Dumitrescu, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste România.

★

Baletul de cameră al televiziunii 
din R.S.S. Armeană, aflat în turneu 
în tara noastră, a prezentat, vineri, 
pe scena Operei Române din Bucu
rești. un spectacol de gală. Artiștii 
armeni, care au interpretat cu multă 
măiestrie lucrări coregrafice pe mu
zica unor renumiti compozitori so
vietici și străini, au fost răsplătiți 
cu vii aplauze.

Au asistat Suzana Clădea, președin
tele Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne. activiști de partid șl de stat, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți E, M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
Bueurești. si membri ai ambasadei.

Colectivul baletului va susține, de 
asemenea, spectacole în orașele 
Cluj-Napoca și Iași.

(Ager preș)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 noiembrie, ora 20—18 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea se 
va Încălzi ușor, iar cerul va fi tem
porar noros. Pa alocuri se vor sem
nala precipitații sub formă de burniță 
și ploaie slabă. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 2 si 8 gra
de, mal scăzute in depresiunile intra- 
montane, iar maximele intre 5 și 15 
grade, Izolat mai ridicate. Local, di
mineața se va produce ceată. In Bucu
rești : Vremea se va încălzi ușor, tar 
cerul va fi temporar noros. Vor că- 
dea precipitații slabe sub formă de 
burniță șl ploaie. Vîntul va sufla slab 
pinft la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 1 și 4 grade, iar 
maximele intre 10 șl 14 grade. Dimi
neața se va produce ceată slabă.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 14 NOIEMBRIE 1986
Etragerea I : 83 ; 62 ; 73 ; 21 ; 42 ; 

87'; 44 ; 72 ; 84.
Extragerea a Il-a : 39 j 3 ; 40 ; 75 J 

68 ; 25 ; 11 ț 76 ; 26.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI i 

964 876 lei, din oare 182 297 lei re
port la categoria L

■ ’ A APĂRUT :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare Ia primirea 

delegațiilor guvernamentale 
participante la ședința a 42-a a sesiunii 

Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

4 NOIEMBRIE 1986
Editura politică

Cu privire la rezultatele ședinței ordinare a Consiliului 
Militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în perioada 12—14 noiembrie 1986, 

in București, capitala Republicii So
cialiste România, sub președinția co
mandantului-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, .mareșalul 
Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, a 
avut loc ședința ordinară a Consiliu
lui Militar al Forțelor Armate Unite 
ale statelor partiidoante la Tratatul 
de la Varșovia.

La lucrările acesteia au luat parte 
membrii Consiliului Militar, precum 
si persoane cu funcții de răspundere 
din ministerele apărării ale statelor 
participante la tratat și ale organe
lor de conducere Me Forțelor Armate 
Unite.

Consiliul militar a analizat pro
blema privind rezultatele și conclu
ziile reieșite din convorbirile condu
cătorilor U.R.S.S. și S.U.A. la Reyk
javik. S-a relevat aportul important 
el statelor socialiste aliate în asigu
rarea păcii, a fost subliniată necesi
tatea intensificării eforturilor comu
ne în interesul luptei pentru lichi
darea armelor nucleare și reducerea 

SPRIJIN ENTUZIAST FAȚĂ DE STRĂLUCITA 
INIȚIATIVĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE 
PENTRU PROMOVAREA DEZARMĂRII

Referendumul de la 23 noiembrie — expresia voinței unanime a poporului român
Oprirea cursei înarmărilor este cea mai sigură cale 

de salvgardare a păcii
Noua șl strălucita inițiativă de 

pace a conducătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost primită 
cu sentimente de mindrie și sa
tisfacție de toți cei ce muncesc pe 
mănoasele ogoare ale cooperativei 
din Amărăștii de Sus. Hotărirea de 
reducere unilaterală cu 5 la sută, 
încă in acest an, a efectivelor, ar
mamentelor și cheltuielilor mili
tare și organizarea unui referen
dum in care întregul popor român 
să se pronunțe in mod democratic 
asupra acestei probleme constituie 
expresia unei înalte răspunderi 
pentru prezentul și viitorul poporu
lui nostru, ale întregii omeniri. Mă
sura adoptată vine în întâmpinarea 
dorinței tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră de a-și aduce

Bugetele militare să fie convertite in fonduri pentru dezvoltare!
Sînt muncitor la una dintre cele 

mai importante unități industriale 
ale Brașovului — întreprinderea 
„Rulmentul"— și ca orice cetățean 
al acestui frumos oraș de la poa
lele Timpei sînt .un om care iu
bește viata și munca, care-și iu
bește familia si tara, pe cane ar 
dori să le vadă tot mai prospere, 
la adăpost de orice amenințare. 
Produsele întreprinderii noastre, 
aceste bijuterii de oțel fără de 
care acționarea mașinilor si a uti
lajelor ar fi de neconceput, sirtt 
exportate în numeroase țări ale 
lumii. Ele reprezintă, pretutindeni 
unde ajung, adevărati mesageri ai 
muncii noastre pașnice, ai dorinței 
poporului român de a trăi într-o 
lume a păcii. înțelegerii si colabo
rării.

împreună cu tovarășii mej de 
muncă din întreprinderile brașo
vene am primit cu mare bucurie 
și cu un sentiment de adîncă min- 
drie patriotică noua inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

Tehnica modernă
Muncesc intr-un domeniu în care 

cuceririle științei pătrund cu rapi
ditate și eficientă imediată, roadele 
lor slujind la înlesnirea a multiple 
activități ale oamenilor, la accele
rarea soluționării unor probleme 
din cele mai complexe ale produc
ției, la folosirea tot mai intensă a 
capacității, creatoare a gîndirji teh
nice. Mă neliniștește însă faptul că 
a pes te cuceriri nu sînt puse numai 
în slujba îmbunătățirii vieții omu
lui. înfăptuirii aspirațiilor sale de 
progres, ci, din păcate, sint pe larg 
folosite și' pentru crearea de mij
loace din ce în ce mai. perfecțio
nate de distrugere. Acesta este unul

■ ȘI CETAȚENE!
Să ințîmpinăm referendum»! dîn 23 noiembrie cu succese de seamă în 

toate domeniile de activitate, întărind cu puterea faptelor de muncă 
votul nostru, vot al adeziunii fierbinți la politica înțeleaptă de pace și"< 
dezarmare a României socialiste, al hotărîrii de a face totul, alături de 
celelalte popoare, de forțele înaintate de pretutindeni, pentru făurirea 
unei lunii fard arme și războaie, a colaborării și. înțelegerii internaționale!

■ ' ' ' ' ■........................ ' ■ -• ' ■ ' . __________________________

celor convenționale, pentru întărirea 
securității internaționale.

Au fost preconizate măsuri con
crete pentru menținerea trupelor si 
forțelor flotelor destinate de către 
armatele aliate în compunerea Forțe
lor Armate Unite iii nivelul care să 
asigure păstrarea parității militare 
între Tratatul de la Varșovia și 
blocul N.A.T.O.

De asemenea, la ședință s-a făcut 
bilanțul pregătirii operative, și de 
luptă a Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia pe anul ce s-a încheiat, 
s-au stabilit Sarcini pentru boul an 
de instrucție și s-au analizat alte pro
bleme ale activității curente a For
țelor Armate Unite.

Potrivit părerii tuturor participau- 
ților Ia ședință, s-a confirmat nece
sitatea lărgirii și adincirid. in con
tinuare, a colaborării dintre armatele 
aliate.

Asupra problemelor analizate. Con
siliul Militar a adoptat recomandări 
și propuneri puse de acord.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru. în spiritul priete
niei si înțelegerii reciproce.

contribuția activă la cauza dezar
mării și păcii in lume.

Cred că reducerea armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare hotărită de țara noastră are 
o importantă deosebită, in primul 
rind ca pas concret in domeniul 
dezarmării, pas care ar fi bine să 
fie urmat și de alte țări, mai cu 
seamă de cele cu arsenale și efec
tive militare mari. Cu atît mai 
mult mi se pare oportun exemplul 
românesc în actuala situație inter
națională marcată de sporirea in 
ritm rapid a mijloacelor de dis
trugere și. prin urmare, a primej
diei unui război pustiitor. Desigur, 
cel mai mare pericol pentru 
omenire îl reprezintă armele nu
cleare, dar și cele convenționale 
au devenit în zilele noastre aproa

dezbătută de recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale. Hotă- 
rirea Româpiei de reducere cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor si 
cheltuielilor militare se înscrie ca 
o acțiune de amplă rezonantă na
țională și internațională, care răs
punde în cel mai înalt grad im
perativelor momentului actual. A 
venit de mult vremea să se trea
că de la vorbe la fapte în dome
niul dezarmării. Adevărul este că 
situația internațională a devenit 
deosebit de gravă. în lume se in
tensifică tot mai mult cursa înar
mărilor. care Sporește pericolul de
clanșării unei conflagrații — de 
mii de ori' mai nimicitoare decît 
toate războaiele lumii și care ar 
duoe la pieirea tuturor popoarelor. 
Iar în timp ce pentru oeroetare și 
realizarea unor mijloace de distru
gere se cheltuiesc sute de miliarde 
de dolari, in diferite zone ale glo
bului milioane de oameni mor de 
foame sau de boli, victime ale sub
dezvoltării si mizeriei.

să servească omului, progresului, nu distrugerii!
dintre cele mai mari pericole care 
planează asupra omenirii și, în a- 
celași timp, o risipă cu totul nejus
tificată de valori si mijloace mate
riale. Iată de ce îmi exprim întrea
ga adeziune față de toate străluci
tele inițiative și acțiuni ale secre
tarului general al. partidului, pre
ședintele republicii noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cu privire 
la încetarea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, și în primul 
rind la cea nucleară, reducerea prin 
toate mijloacele a pericolului unui 
nou război, care nu poate fi decît 
nimicitor pentru omenire, fără în
vingători sau învinși.

împărtășesc si eu convingerea că

ZIUA NAȚIONALĂ A BELGIEI

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

# BRUXELLES

CU ocazia Zilei naționale a Regatului Belgiei, am deosebita plăcere să 
vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
de progres 6i prosperitate pentru poporul belgian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele re
lații româno-belgiene vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul ce
lor două popoare, al cauzei păcii, securității și colaborării în Europa «i 
în lume.

Dacă Belgia este socotită după 
numărul locuitorilor (9 855 000) și 
întinderea teritoriului național 
(30 513 kmp) o țară mică, o ase
menea apreciere nu se mai poate 
susține atunci cînd este vorba de 
dezvoltarea economică și tezaurul 
cultural al acestui stat, situat la 
confluența principalelor căi de co
municație terestre și navale din 
vestul Europei. Tocmai vocația 
constructivă si hărnicia poporului 
belgian au asigurat tării un loc im
portant în comunitatea națiunilor 
europene. într-un spațiu relativ re
dus, s-a dezvoltat o civilizație în
floritoare. în care fiecare epocă 
și-a trimis solia peste veacuri, ves
tigiile romarie și monumentele go
tice coexistind cu modernele clă
diri din oțel și beton. Concomi
tent cu restructurarea ramurilor 
tradiționale ale industriei, în ulti
mul timp s-au dezvoltat sectoare 

. noi, moderne, ale căror produse 
sînt in 'mare parte destinate ex
portului. O pondere crescindă in 
ansamblul activității economice o 
dețin transporturile, portul Anvers 
plasindu-se printre marile porți 
maritime ale continentului euro
pean.

Ca mai toate popoarele europe
ne. poporul belgian a Plătit un 
greu tribut de singe în ambele con
flagrații mondiale. Apare de aceea 
firească dorința acestei țări de a 
participa activ. împreună cu cele

pe la fel de distrugătoare. dato
rită perfecționării lor necontenite. 
Un lucru este limpede : cu cit se 
cheltuie mai mult pentru arme, 
cu atît crește amenințarea la 
adresa vieții oamenilor și. pe dea
supra, se împuținează mijloacele 
necesare pentru dezvoltarea eco
nom ico-socială. De aceea,’pe lingă 
risipirea norilor amenințători de 
pe cerul planetei noastre, trecerea 
la dezarmare oferă perspectiva 
asigurării de condiții propice pro
gresului permanent al tuturor po
poarelor. Tocmai in această di
recție acționează tara noastră prin 
adoptarea hotărîrii de reducere cu 
5 la sută a efectivelor, armamen
telor și cheltuielilor militare.

Cu convingerea că această mă
sură răspunde năzuințelor de pace

Șl aceasta în condițiile cînd. asa 
cum am citit, cu numai trei la sută 
din cheltuielile militare efectuate 
într-un an s-ar putea treoe la 
modernizarea agriculturii din oele 
mai înapoiate regiuni si la reali
zarea unei producții cerealiere ca
pabile să pună capăt subnutriției ! 
Cursa înarmărilor răpește impor
tante fonduri bănești de la desti
nația lor firească. împiedică împli
nirea aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale popoarelor. Viata, 
experiența demonstrează, așa cum 
a arătat nu o dată conducătorul 
partidului și statului nostru, că 
realizarea tuturor programelor de 
dezvoltare nu se poate concepe 
decît in condiții de pace, punin- 
du-se capăt uriașelor cheltuieli 
militare și indreptîndu-se forțele 
materiale și umane, cuceririle ști
inței spre dezvoltare eoonomico- 
socială. Iată de ce. ca oetățean an
gajat cu toate forțele în îndepli
nirea grandiosului program stabilit 

a sosit vremea faptelor, a pașilor 
concneți pe drumul spre destinde
re. spre Înlăturarea primejdiilor ce 
Pindesc cauza păcii. Sint mîndru că 
tara noastră este cea care a si tre
cut la înfăptuirea acestor pași, ho- 
tărind să reducă încă din acest an 
cu 5 la sută armamentele, efecti
vele și cheltuielile militare. Este nu 
numai un strălucit exemplu pentru 
toate statele, dar si un îndemn pen
tru a se deschide o nouă eră în 
istoria omenirii, o eră a păcii, a în
țelegerii in care toate resursele 
umanității, toate cuceririle minții 
omenești, toate valorile științei si 
tehnicii să fie folosite numai pen
tru înflorirea vieții si civilizației.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

lalte state ale continentului, la 
identificarea căilor și mijloacelor de 
natură să asigure pacea, securita
tea și colaborarea internațională. 
Cercuri largi ale opiniei publice 
belgiene își manifestă îngrijorarea 
față de accelerarea cursei înarmă
rilor și extinderea amplasării ra
chetelor nucleare, pronunțindu-se 
pentru măsuri eficiente de dezar
mare, de înlăturare a pericolului 
nuclear, pentru reluarea politicii 
de destindere și sporire a încre
derii intre state.

întemeiate- pe sentimente de sti
mă și respect reciproc, relațiile ro
mâno-belgiene. care au depășit un 
secol de existență oficială, cunosc 
o continuă dezvoltare, avînd per
spective rodnice de adîncire pe 
plan economic, tehnico-stiințific. 
cultural si în alte domenii de in
teres reciproc.

Un rol remarcabil In impulsio
narea acestei evoluții au avut con
vorbirile și contactele la ni
vel înalt, prilejuite de vizita 
oficială din 1972 a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in Bel
gia și de vizita de răspuns efec
tuată în 1976 în România de regele 
Baudouin și regina Fabiola.

Cursul ascendent al raporturilor 
româno-belgiene corespunde întru 
totul intereselor celor două po
poare, cauzei păcii, securității si 
colaborării in Europa și in Întrea
ga lume.

și progres ale poporului nostru, ale 
tuturor popoarelor voi spune un 
DA hotărit la referendumul din 23 
noiembrie, alături de 3Oția șl de cei 
doi fii ai mei, in virstă de 14 și 
16 ani. Mecanizatorii, cooperatorii 
și specialiștii din unitatea noastră, 
care sint angajați cu toate forțele 
in înfăptuirea noii revoluții agra
re, în sporirea continuă a rodniciei 
pămintului, înțelegem cu toții că 
faptele noastre de muncă, menite 
să sporească avuția țării, stau la 
temelia politicii de pace a partidu
lui și statului nostru./,

Inq. Marcel NIȚU 
președintele C.A.P. Amărăștii 
de Sus, județul Dolj

de Congresul al XIII-lea al parti
dului, sprijin cu toată căldura ini
țiativele de pace ale tării noastre, 
convins fiind că ele arată lumii 
Singura cale pe care o are de ar
mat pentru a pune capăt cursului 
periculos al evenimentelor si a-si 
conoentra toate energiile muncii 
pașnice, constructive.

Asemenea întregului popor român, 
eu și tovarășii mei din întreprin
dere ne exprimăm hotărirea de a 
răspunde prin noi fapte de muncă 
importantei măsuri a României so
cialiste si ne luăm angajamentul 
să spunem un DA categoric la re
ferendumul din 23 noiembrie, care 
va constitui o nouă și puternică 
manifestare a dorinței de pace a 
poporului român, a unității sale 
de gind si de acțiune.

Roti SAMMERAUER 
strungar, întreprinderea 
„Rulmentul" - Brașov

De aceea, atît eu cit si tovarășii 
mei de muncă, cei ce mînuim mij
loacele moderne ale tehnicii de 
calcul electronic, prin DA-ul pe 
care-1 vom semna la referendumul 
din 23 noiembrie vom exprima a- 
deziunea noastră deplină la politica 
de pace a partidului și statului 
nostru, dorința noastră de a munci 
in pace si liniște, de a beneficia 
deplin de roadele progreselor știin
ței.

Mihai VIȚELARU 
matematician programator, 
Centrul teritorial de calcul 
electronic, Piatra Neamț



Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-cehoslovac

PRAGA 14 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, s-a transmis tova
rășului Gustav Husak. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste. Cehoslovace, un cald 
mesaj de salut. împreună cu cele mai 
bune urări de succes în activitate, de 
sănătate și fericire, iar poporului 
cehoslovac prieten urări de noi rea
lizări in opera de făurire a societă
ții socialiste dezvoltate.

Tovarășul Gustav Husak a mulțu
mit călduros și a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un sa
lut prietenesc, oele mai buhe urări 
de fericire, iar poporului român 
prieten urări de succese tot. mai 
mari în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Gustav Husak a delegației parlamen
tare române, condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, aflată într-o vizi
tă oficială de prietenie în această

tară, la invitația Adunării Federale 
a R.S. Cehoslovace.

în timpul convorbirii a fost rele
vat cursul ascendent al relațiilor tra
diționale de prietenie româno- 
oehoslovace. exprimindu-se hotări- 
rea de a se face totul pentru trans
punerea în viată a înțelegerilor con
venite cu ocazia întiinirilor la oel 
mai înalt nivel privind dezvoltarea 
colaborării pe plan politic, economic, 
tehnico-știintific. cultural si in a-lte 
domenii de interes comun.

Au fost reliefate rolul important 
al contactelor și conlucrării dintre 
parlamente, contribuția acestora la 
adincirea cunoașterii reciproce, la 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
român și cehoslovac, la promovarea 
unui climat de pace și înțelegere în
tre națiuni. ,

★
Delegația M.A.N. a mai fost pri

mită de Lubomir Strougal. președin
tele Guvernului R.S. Cehoslovace, a 
purtat convorbiri cu Alois Indra, 
președintele Adunării Federale, cu 
alti membri ai conducerii și deputati 
ai parlamentului cehoslovac, precum, 
și cu Josef Kempny, președintele 
Consiliului Național Ceh. și Viliam 
Salgovic. președintele Consiliului'Na- 
tional Slovac.

ÎNȚILNIREA PRIETENEASCĂ
dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă 

România și ai tineretului din Republica Populară Bulgaria
SOFIA 14 (Agerpres). — La Stara 

Zagora se .desfășoară. în’ aceste zile, 
înțilnirea prietenească dintre repre
zentant! ai tineretului din Republica 
Socialistă România si ai tineretului 
din Republica Populară Bulgaria.

Noua manifestare, organizată de 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, se înscrie ca o contribuție 
concretă la dezvoltarea si adincirea 
colaborării dintre tineretul român și 
tineretul bulgar. în spiritul relațiilor 
tradiționale dintre cele două parti
de. țări și popoare, impulsionate in 
mod hotărâtor prin convorbirile si 
înțelegerile convenite între tovarășul 
Nloolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov. secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

în contextul manifestărilor prile
juite de înțilnirea prietenească, a 
avut loc un miting de prietenie în
tre tineretul din România si tineretul 
din Bulgaria.

Luind cuvântul în cadrul mitingu
lui. conducătorul delegației noastre 
a înfățișat preocupările actuale ale 
tineretului român, participarea sa ac
tivă și responsabilă. împreună cu în
tregul popor. în amplul proces de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, de transpunere 
exemplară în viată a obiectivelor 
majore stabilite de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, a indica
țiilor și orientărilor date de tovarășul

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Totodată, au fost relevate dorin
ța de paoe a tinerei generații a 
României socialiste, hotărîrea sa _de 
a acționa neabătut, alături de tînăra 
generație de pretutindeni. în direcția 
înfăptuirii dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, a instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale. a edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
nOcts t r ă

Conducătorul delegației tineretului 
bulgar s-a referit, iri cuvîntul său. la 
modul în care tinăra generație din 
tara vecină și prietenă se implică 
activ in înfăptuirea sarcinilor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Bulgar. In aoe- 
lași timp, a fost subliniată semnifi
cația noii întâlniri prietenești, ca un 
aport specific la întărirea continuă a 
raporturilor de colaborare dintre ti
nerii oelor două țări.

Mitingul, desfășurat într-o" atmos
feră caldă, prietenească, a fost ur
mat de un spectacol de gală, susți
nut de tineri mesageri ai artei din 
România și Bulgaria.

Programul manifestărilor a mai 
cuprins : vernisajul unei expoziții <le 
fotografii privind viața si activitatea 
tineretului României socialiste, vizi
te și întilniri cu tineri -la obiective 
economice, social-culturale si de în- 
vățămînt din județul Stara Zagora.

înțilnirea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului din Româ
nia si ai tineretului din Bulgaria 
continuă.

Reuniunea franco-africană de la Lome
LOME 14 (Agerpres). — în capitala 

statului Togo s-au deschis lucrările 
celei de-a XIII-ea reuniuni franco- 
africaine la nivel înalt. Participă 38 
șefi de stat si de guVem.

Această reuniune, care se desfă
șoară anual și alternativ — la Paris 
și intr-o tară africană — nu are o 
agendă de lucru prestabilită și nu va

Prin reducerea cheltuielilor militare
spre întărirea încrederii, securității și păcii

Proiect de rezoluție inițiat de România, aprobat prin consens 
de Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). - N. Chilie transmite : In Comitetul 
politic al Adunării Generale a O.N.U., care se ocupă de problemele 
dezarmării și securității internaționale, a fost adoptat prin consens 
proiectul de rezoluție inițiat de țara noastră, la care s-au raliat in calita
te de coautoare Austria, Finlanda, Irlanda, Suedia, Columbia, Indonezia 
și alte state. Documentul exprimă îngrijorarea profundă in legătură cu 
continuarea in ritm nestăvilit a cursei actuale a înarmărilor și creșterea 
alarmantă a cheltuielilor militare, care constituie o grea povară 
economiile tuturor națiunilor și are efecte deosebit de nocive 
păcii și securității internaționale.

pentru 
asupra

MOSCOVA

Proiectul de rezoluție ia notă de 
diferitele propuneri prezentate de 
statele membre ale O.N.U. în legătură 
cu reducerea bugetelor militare, pro
puneri care, așa cum a dovedit-o 
și actuala sesiune, reflectă interesul 
sporit al majorității covîrșitoare a 
țărilor lumii de a se trece Ia ne
gocieri și măsuri concrete în acest 
domeniu.

O idee centrală a rezoluției este 
aceea că, în condițiile actuale, este 
posibil să se încheie acorduri inter
naționale de reducere a bugetelor' 
militare fără a • se aduce nici un 
prejudiciu dreptului statelor la secu
ritate nediminuată, la autoapărare și 
suveranitate. Pină Ia realizarea- unor 
asemenea acorduri, relevă docu
mentul, toate statele, în principal 
cele mari, puternic înarmate, sint 
chemate să -dea dovadă de modera
ție in stabilirea nivelului cheltuieli
lor lor militare în vederea realocării 
fondurilor astfel eliberate pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
tuturor națiunilor, în special a țări
lor în curs de dezvoltare. Rezoluția 
cheamă toate statele să-și reafirme 
hotărîrea de a coopera de o manieră 
constructivă pentru reducerea cheltu
ielilor militare prin toate căile po
sibile.

Documentul ia notă, de asemenea, 
de activitatea Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare desfășurată în scopul

să gu-elaborării principiilor menite 
verneze activitatea viitoare a statelor 
în domeniul înghețării și reducerii 
bugetelor militare și încredințează co
misiei mandatul de a încheia în 1987 
procesul de definitivare a acestor 
principii. Rezoluția atrage din nou 
atenția tuturor statelor membre ale 
O.N.U. asupra faptului că identifica
rea și elaborarea acestor principii 
sînt menite să armonizeze pozițiile 
guvernelor, să sporească încrederea 
între state, necesare pentru trecerea 
la negocieri reale asupra unor măsuri 
efective de reducere a bugetelor mi
litare.

Inițierea acestei importante rezo
luții adoptate prin consens la Na
țiunile Unite, alături de reducerea 
unilaterală de către țara noastră cu 
5 la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor sale militare, și apelul 
adresat celorlalte state europene, 
S.U.A. și Canadei de a proceda la 
măsuri similare dau o nouă și con
cludentă expresie practică atașa
mentului nedezmințit al României 
la cauza dezarmării și păcii, preocu
pării ferme și consecvente a țării 
noastre, a conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a se face totul 
pentru oprirea actualei curse pe
riculoase și costisitoare a înarmări
lor, de a se trece de la declarații 
de intenții la fapte.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Sub su
pravegherea reprezentanților Comi
tetului de coordonare pentru secu
ritatea taberelor de refugiați pales
tinieni, în zona taberei de la Bourj 
El Barajneh a început vineri aplica
rea unor măsuri din cadrul acordu
lui de încetare a focului încheiat in
tre reprezentanți ai milițiilor ,',Amal" 
și ai combatanților palestinieni. 
Potrivit agenției Reuter, a început 
înlăturarea baricadelor din jurul 
acestei tabere, situată în sudul Bei
rutului. în cursul luptelor care s-au 
desfășurat aici in ultimele trei' săp- 
tămîni, 35 de persoane au fost ucise 
iar 200 au fost rănite, anunță agen
ția citată.

Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă semnalează noi 
bombardamente israeliene asupra 
unor localități din așa-zisa „zonă de 
securitate" instituită unilateral de 
Israel în sudul Libanului. Ca urmare 
a bombardării localității Yater, o 
persoană a fost ucisă iar o alta ră
nită, relevă agenția Reuter, care ci
tează surse ale poliției libaneze.

An fost examinate rezultatele intilnlrli de lucru 
torilor partidelor comuniste și muncitorești 

socialiste, membre ale C.A.E.R.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Bi

roul Politic al C.C. al P.C.U.S. a e- 
xaminat rezultatele întîlnirii de lu
cru a conducătorilor partidelor co
muniste și muncitorești din țările 
socialiste membre ale C.A.E.R., care 
s-a desfășurat la Moscova. După 
cum relatează agenția T.A.S.S.. in 
cadrul ședinței s-a subliniat ,că în- 
tîlnirea. desfășurată într-o' atmosfe
ră de lucru, sinceră și de bunăvoin-

a conducă- 
din tarile

consultări întă. caracteristică unei 
temeiate pe relații de egalitate in 
drepturi si- tovărășești, a de
monstrat oportunitatea afirmării a- 
cestei forme de colaborare a parti
delor comuniste si muncitorești.

Biroul Politic a examinat, de h- 
semenea. rezultatele celei de-a 42-a 
ședințe a sesiunii C.A.E.R. de la 
București si a aprobat activitatea de
legației sovietice.

în sprijinul creării unei zone denuclearizate 

în nordul

trării eforturilor in vederea Acce
lerării dezvoltării economice.

Agențiile de presa
e scurt

adopta documente — informează a- 
genția Taniug.

După cum relevă surse oficiale din 
Lome, vor fi abordate, cu precădere, 
aspecte ale evoluțiilor politice de pe' 
continent, între care situația din 
Africa australă ca urmare a perpe
tuării regimului de apartheid în 
R.S.A., alte focare de criză, precum 
Si probleme economice.

PARLAMENTUL DANEZ 
adoptat, cu majoritate de voturi, o 
rezoluție prin care cheamă guver
nul de la Copenhaga să acționeze 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și al N.A.T.O. în vederea 
încheierii unui acord internațional 
prin care statele să se oblige să 
nu folosească, primele, armele nu
cleare. în cadrul dezbaterilor par
lamentare s-a subliniat că toate 
statele, inclusiv cele mici, trebuie 
să adopte o atitudine activă in ve
derea rezolvării problemelor arme
lor nucleare.

PRIMUL-MINISTRU AL SPA
NIEI. Felipe Gonzalez, și-a înche
iat vizita în Peru, unde a avut con
vorbiri cu șeful statului-gazdă. 
Alan Garcia, cu alte oficialități de 
la Lima. în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei, 
cele două părți consideră că in 
problema datoriei externe a țărilor 
latino-americane creditorii trebuie 
să subscrie la soluții realiste in 
reglementarea plăților de către 
debitori.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost dat pu
blicității raportul anual al secreta
rului general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu, adresat Adunării 
Generale. Documentul apreciază dă 
perspectiva realizării unei reglemen
tări juste si durabile a conflictului 
arabo-israelian în Orientul Mijlociu 
continuă să fie nesigură și se con
stată o absentă îngrijorătoare- a unui 
proces de pace, activ și general ac
ceptat — relatează agenția United 
Press International. Javier Perez de 
Cuellar consideră că de o mare im
portantă este ca părțile să evite în
treprinderea oricăror acțiuni ce ar 
putea spori tensiunea și suspiciunea 
între ele. făcînd astfel ca lansarea 
unui proces de negociere să devină 
si mai dificilă. „în această privin
ță. sînt deosebit de îngriiorat de 
consecințele ce pot decurge din sta
bilirea de către Israel a unor noi 
așezări în teritoriile ocupate", afir
mă secretarul general al O.N.U., a- 
dăugînd : „Mai mult decît oricare alt 
factor, aceasta creează îndoieli în cu
getul multora în legătură cu dispo
nibilitatea Israelului de a negocia o 
reglementare de pace care să inclu
dă retragerea sa din teritoriile ocu
pate" — precizează agenția Reuter.

Relevînd că ideea convocării unei 
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu se bucură de 
un sprijin tot mai larg. Javier Pe
rez de Cuellar a subliniat că orice 
reglementare trebuie să includă 
participarea efectivă a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

HELSINKI 14 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul unei conferințe 
de presă la Helsinki. E. K. Ligaciov, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., 
Uniunea Sovietică 
nerea privind crearea ___ ___
denuclearizate in nordul Europei. El 
a arătat că. sprijinind această idee, 
U.R.S.S. a demontat rampele de lan
sare pentru rachete Cu rază medie 
de acțiune din Peninsula Kola, pre
cum si o mare parte din cele afla
te in regiunile militare Leningrad și 
zona Balticii și a redislocat din aceste 
regiuni citeva divizioane de rache
te operativ-tactice. Aceasta — a spus 
el — constituie o confirmare a do
rinței exprimate anterior de Uniu
nea Sovietică de a întreprinde une
le măsuri pe teritoriul propriu, a- 
diabent viitoarei zone denucleariza
te, relatează agenția T.A.S.S.

în cazul realizării unui acord a-

a declarat că 
susține propu- 

unei zone

decvat in problema creării unei zone 
denuclearizate in nordul Europei, a 
arătat vorbitorul. Uniunea Sovietică 
ar putea scoate din componenta flo
tei baltice sovietice submarinele do
tate cu rachete balistice.

Sprijinind ideea cu privire la mă
suri de încredere posibile in nordul 
Europei si in mările Nordului.’ Nor
vegiei, Barenț și Baltică. U.R.S.S. 
propune să se treacă la limitarea in
tensității marilor aplicații militare 
din regiune. Acestea — a spus el — 
ar trebuj să nu se organizeze mai 
des de una-două într-un an sau in 
doi a»i.

U.R.S.S. împărtășește, de aseme
nea. ideea să se folosească expe
riența pozitivă a acordului sovieto- 
american din anul 1972 cu privire la 
prevenirea incidentelor în marea li
beră si în spațiu) aerian de deasu
pra acesteia, un asemenea acord 
fiind semnat si cu Anglia în acest an.

Demers împotriva acțiunilor represive ale regimului 
sud-coreeanI

SEUL 14 (Agerpres). — Partidul 
Nou Democratic, de opoziție, din 
Coreea de Sud a dat publicității o 
declarație prin care se apreciază că 
actuala situație politică internă este 
datorată faptului că regimul de dic
tatură menține.-in fapt, o ..lege mar
țială nedeclarată", transmite agenția 
Reuter. în document se cere în mod 
ferm guvernanților de la Seul să 
pună capăt acțiunilor represive în
dreptate împotriva tuturor adversa
rilor politici. Trebuie să înceteze a- 
trocitătile împotriva personalităților 
democratice si organizațiilor pe care

Conflictul dintre Iran și Irak

APRECIERE. Biroul Politic al 
C.C. al Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan a exami
nat rezultatele recentelor alegeri 
în organele locale, apreciind — 
după cum transmite agenția Bakh- 
tar citată cin agenția T.A.S.S. — 
că acestea au demonstrat sprijinul 
crescînd acordat de către toate pă
turile societății afgane politicii pro
movate de conducerea tării, hotă- 
rîrea oamenilor muncii de a apăra 
cuceririle Revoluției din aprilie și 
a edifica o nouă societate. Exami- 
nîndu-se, pe de altă parte, modul 
de îndeplinire a planurilor de stat, 
s-a subliniat necesitatea concen-

CANDIDATUL PARTIDULUI 
LABURIST a cîștigat alegerile 
parțiale desfășurate într-o circum
scripție din Liverpool, considerată 
a fi una din cele mai sărace zone 
din Marea Britanie, informează 
agenția Reuter. EI a întrunit 56 la 
sută din sufragii, față de 35 la sută 
ale alianței dintre social-democrați 
și liberali. Această confruntare 
electorală este, se pare, ultima 
înainte de convocarea, probabilă, 
a unor alegeri generale anticipate 
în Marea Britanie de către premie
rul Margaret Thatcher, adaugă 
sursa citată.

i

I

TEHERAN 14 (Agerpres). — O ra
chetă iraniană de tipul sol-sol a fost 
lansată joi noaptea asupra Bagdadu
lui, lovind clădirea Ministerului Apă
rării al Irakului, a anunțat agenția 
IRNA, citind un comunicat militar.

Totodată, oomunicatul precizează 
că avioane de luptă iraniene au bom
bardat obiective militare și econo
mice din orașul irakian Jlola.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Joi 
noaptea, o rachetă iraniană lansată 
asupra unei zone dens populate din. 
Bagdad a ucis șapte persoane, alte 
63 fiind rănite, a afirmat un purtă
tor de cuvînt militar irakian, citat 
de agenția INA.

Pe de altă parte, avioane de luptă 
irakiene au bombardat, vineri, obiec
tive economice și militare iraniene, 
relevă agenția INA.

guvernul le consideră ca „procomu- 
niste" sau „de stingă" numai pen
tru motivul că acestea se pronun
ță pentru înlăturarea regimului de 
dictatură, se- menționează în docu
ment.

Pe de altă parte, după cum re
latează agenția France Presse. la 
Seul a avut loc, joi seara, o mani
festație de protest împotriva regi
mului dictatorial, la care au parti- 
eipat sute de student! și muncitori.’ 
Participanții scandau lozinci prin 
care se cerea convocarea unei adu
nări constituționale, care să insti
tuie un regim democratic. între de
monstranți și poliție au avut loc 
ciocniri, 38 de persoane fiind ares
tate.

Azi, alegeri in Brazilia

ROMÂNIA ÎN ANUL
INTERNAȚIONAL AL PĂCII

Cosmosul bun al întregii 
umanități, să fie folosit

numai in scopuri pașniceA

„Ne pronunțăm pentru oprirea militarizării spațiu
lui cosmic, pentru a se ajunge la o reglementare care 
să asigure folosirea Cosmosului - bun al întregii umani
tăți - numai și numai în scopuri pașnice, în folosul pro
gresului general".

crounde, sint capabile să înregistreze 
imagini de pe Terra chiar și prin 
straturile de nori sau în decursul 
nopții ; pe imaginile luate din spa
țiul extraatmosferic se pot distinge 
pînă și literele și cifrele de pe plă
cuțele de înregistrare ale automobi
lelor. „Sateliți-spioh" culeg infor
mații cu caracter militar și econo
mic. Pe baza datelor transmise de 
„sateliții de recunoaștere" și de „sa
teliții de avertizare timpurie" sînt 
aflate cu rapiditate orice mișcări de 
pe Pămînt, este vizibilă orice con
strucție nouă, orice modificare efec
tuată . în fiecare colț al globului.

Dar lucrurile nu se opresc aici, 
dezvoltarea sistemelor de arme, de 
instrumente ale distrugerii și morții 
proliferează cu rapiditate. Și nu este 
vorba numai de crearea unui tip sau 
a cîtorva tipuri de arme, ci de o 
imensă diversitate de arme cosmi
ce. Testele cu asemenea arme con
tinuă cu febrilitate, acea’stă concre
tizare a proiectului american „Iniția
tiva de apărare strategică" („războ
iul stelelor") îngrijorînd tot mai mult 
opinia publică internațională. Oame
nii de știință, politicieni de diverse 
orientări, militari, cercuri largi 
opiniei publice — trag semnale 
alarmă : o Terra suprasaturată 
arme își pregătește, febril, noi
strumente, tot mai perfecționate, de 
autodistrugere.

Transformarea Cosmosului intr-o 
arenă a competiției militare ar genera 
o primejdie de moarte pentru întrea
ga Terra. Chiar dacă armele spațiale 
nu vor fi utilizate, introducerea abu
zivă, fără nici un control, în spațiul 
cosmic a unor asemenea instrumente 
ale morții creează grave pericole 
pentru echilibrul ecologic. pentru 
clima și condițiile de viață ale uma
nității.

ale 
de 
de

in-

NICOLAE CEAUȘESCU

în perspectiva scrutinului parlamentar 
Germania

între altele, programul fixează ca 
obiective asigurarea păcii, continua
rea alianței cu partenerii occidentali, 
precum și promovare? de relații de 
bună vecinătate cu țările din cen
trul și estul Europei. Totodată, 
U.C.D. și U.C.S. se pronunță pen
tru înfăptuirea dezarmării in Est și 
Vest.

din R.F.
BONN 14 (Agerpres). — Uniunea 

Creștin-Democrată și Uniunea Creș- 
tin-Socială, partide de guvernămînt 
din R.F. Germania, au dat publici
tății programul lor comun în ve
derea alegerilor legislative, care vor 
avea loc in ianuarie 1987, transmite 
agenția D.P.A.

Iată temeiurile în virtutea cărora, 
și in acest An Internațional al Păcii, 
România se pronunță cu atîta hotă- 
rire pentru a se opri folosirea spațiu
lui cosmic în scopuri militare, întru- 
cît aceasta nu poate duce decît la in
tensificarea cursei înarmărilor, la 
amenințarea cu anihilarea totală a 
„planetei albastre". încă de mult, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, în cuvîntă- 
rile rostite cu privire la probleme 
internaționale, a subliniat necesitatea 
ca toate statele și popoarele să ve
gheze ca cerul lumii să rămînă me
reu senin, pentru ca stelele să poată 
lumina, așa cum au făcut-o întot
deauna și pentru ca generațiile de 
azi și de” mi ine să le poată privi și 
admira, să se bucure de lumina și 
frumusețea lor și nu să se teamă că 
din Cosmos ar putea veni, într-o zi, 
arme care să semene moartea, dis
trugerea.

/

Pătrunderea omului în Cosmos — 
realizare rerparcabilă, deschizătoare 
de mari perspective cunoașterii, des
cifrării tainelor planetei și spațiu
lui înconjurător, progresului întregii 
omeniri — este tot mai mult umbri
tă. în ultimul timp, de acțiunile în
treprinse în direcția militarizării 
acestui spațiu infinit. Intensificarea 
cursei înarmărilor și transpunerea 
ei în spațiul extraatmosferic fac 
să crească nemăsurat pericolul 
izbucnirii unei conflagrații care 
ar echivala cu o catastrofă pentru 
întreaga omenire. Pornind de la 
această constatare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in Cuvintarea 
rostită la recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale, a subliniat ne
cesitatea întreprinderii unor măsuri 
ferme din partea guvernelor si 
telor. a popoarelor pentru a se 
veni orice folosire a spațiului 
mic în scopuri militare.

După cum se știe, România se 
nunță ferm pentru realizarea
program complex de dezarmare, in 
centrul căruia să se afle dezarmarea 
nucleară, eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
scoaterea în afara legii si lichidarea 
totală a armelor atomice, care ame
nință însăși existenta condițiilor vie-

ții pe Pămînt. Totodată, un Impe
rativ de prim ordin el procesului 
dezarmării il constituie eliminarea 
din arsenalele statelor a armelor chi
mice. care prin potențialul lor re
prezintă, de asemenea, un pericol 
grav la adresa umanității. în con
ceptul românesc de dezarmare sînt 
incluse si armele conventionale sau 
clasice, cum li se mai spune, care 
au înregistrat un proces continuu de 
perfecționare, efectele lor distructi
ve apropiindu-se, sub unele aspecte, 
de cele ale armelor nucleare.

mosferic este aglomerat de tot felul 
de „ochi" și „urechi", de pe sateliți, 
în măsură să „vadă" și să „asculte" 
tot ce se petrece în fiecare punct de 
pe Pămint, Aparate ultrasensibile, 
dotate cu senzori cu infraroșii și mi-

Chemare la apărarea vie
ții. Pornindu-se de la considerentul 
că spațiul cosmic nu este proprieta
tea nici unui stat, ci constituie un 
bun comun al tuturor statelor și na
țiunilor, România socialistă — prin 
glasul președintelui său — a avan
sat o serie de propuneri realiste, pe 
deplin realizabile menite să ducă la 
folosirea numai în scopuri pașnice 
a Cosmosului, acesta urmînd să 
servească progresului tuturor națiu
nilor.

Trecerea Ia noua etapă de milita
rizare a spațiului extraatmosferic. 
Ia crearea de noi arme și tipuri de 
arme ar marca o escaladare fără 
precedent a cheltuielilor militare. 
Chiar și cele mai „modeste" apre
cieri indică cheltuieli de dimen
siuni astronomice. Este vorba, în

același timp, de irosirea unor ma
terii prime rare, din cele mai pre
țioase, de scoaterea din circuitul 
civil a unor vaste capacități de pro
ducție, cu tehnologii de vîrf. a zeci 
și chiar sute de mii de oameni de 
știință. Ingineri, tehnicieni, a unei 
numeroase forțe de muncă de înaltă 
calificare.

Oprirea militarizării Cosmosului — 
așa cum propune România — ar 
reduce cursa înarmărilor și ar face' 
disponibile mari resurse financia
re, materiale, științifice, care să 
poată fi canalizate spre rezolvarea 
unor probleme urgente ale omenirii 
— subdezvoltarea, foametea, analfa
betismul, bolile de tot felul, prote
jarea mediului înconjurător, ar duce 
la o îmbunătățire a relațiilor inter- 

, naționale.
De altfel, s-ar putea spune că. 

chiar și în prezent, chiar aflate în 
stadii de proiecte sau ale unor ex
perimentări, acțiunile de militarizare 
a spațiului cosmic au făcut și fac 
mult rău omenirii. Este, astfel, știut 
că tocmai controversele privind pro
gramul american cunoscut sub nu
mele de „războiul stelelor" au afec
tat în modul cel mai acut desfășu
rarea tratativelor de dezarmare, 
fiind în directă legătură cu înche
ierea fără rezultatele așteptate de 
popoare a întîlnirii de la Reykjavik, 
cînd se ajunsese la o atit de mare 
apropiere a punctelor- de vedere. O 
primă victimă a acestui proiect a fost. 
tocmai nerealizarea unui acord 
înlăturare a 
Europa.

De aceea, 
pretutindeni
general al partidului. 
Republicii, răsună cu o 
forță de convingere. „Pe toți cei care 
se gîndesc la un război nuclear in 
Cosmos — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — îi chemăm la 
un război pentru apărarea vieții, în 
Cosmos și pe Pămînt, pentru o climă 
mai bună pe planeta noastră".

Tenacitatea și energia cu care 
Ronjânia socialistă, președintele său,' 
acționează pentru încetarea militari
zării spațiului extraatmosferic se 
bucură de o înaltă apreciere pe plan 
internațional. Opinia publică mon
dială salută cu satisfacție propune
rile țării noastre, care invită " sta
tele să manifeste un înalt spirit de 
răspundere pentru ca minunatele 
realizări ale geniului uman — le
gate de pătrunderea în Cosmos — să 
fie folosite nu pentru distrugerea ci
vilizației, ci pentru înflorirea sa. ca 
întinderile sale nemărginite să fie 
transformate într-un spațiu al co
operării pentru progresul și fericirea 
întregii omeniri. ,

primejdiei nucleare

pentru popoarele 
cuvintele

de 
din

de 
secretarului 
președintele 

deosebită

sta- 
pre- 
cos-
pro- 
unui

înarmările cosmice — o 
mare amenințare la adresa 
păcii. Opinia publică mondială este 
tot mai îngrijorată văzind cum verti
ginoasele perfecționări știintifico-teh- 
nologice adaugă la panoplia existentă 
noi și noi arme tot mai perfecțio
nate. „Războiul stelelor" a încetat să 
mai fie subiect de romane sau fil
me de ficțiune. Cosmosul transfor- 
mîndu-se într-un teatru de confla
grație. Se știe că din cei peste 3 200 
de sateliți și navete lansate pînă în 
prezent, mai mult de 70 la sută au 
destinații militare. Spațiul extraat-

--------- Acțiuni, demersuri, inițiative constructive
MILIT1ND CA SPAȚIUL EXTRAATMOSFERIC SÂ FIE

FOLOSIT NUMAI ÎN SCOPURI PAȘNICE, SPRE BI
NELE TUTUROR NAȚIUNILOR, ROMANIA SOCIALISTA 
A PROPUS:

® Renunțarea la orice acțiuni de 
militarizare și de trimitere a armelor 
nucleare în Cosmos. încetarea activi
tăților de pregătire a „războiului ste
lelor".
• încheierea de acorduri reale în 

problemele reducerii și eliminării ar
melor cosmice.
• Realizarea, sub egida O.N.U., a

unui Tratat internațional cu privire ia 
utilizarea de către diferite țări a spa
țiului cosmic numai în scopuri pașnice.
• Organizarea unei conferințe mon

diale și, eventual, crearea în cadrul 
O.N.U. a unui organism special pentru 
apărarea spațiului cosmic.
• Canalizarea sumelor destinate 

militarizării Cosmosului pentru elabo
rarea unui program de luptă împotriva 
secetei, pentru protejarea naturii, a 
mediului înconjurător.

Moment .de virf în viata politică 
braziliană : astăzi, după o efer
vescentă campanie electorală, peste 
69 de milioane de alegători (re- 
prezentind o populație ce a atins 
137 de milioane) sint convocați la 
urne pentru a alege, prin vot uni
versal direct, o Adunare Constituan
tă. precum și guvernatorii statelor 
componente ale republicii. dintre 
candidați! propuși de cele 30 de 
partide care participă la alegeri.

Un aspect semnificativ al actualu
lui scrutin îl constituie faptul că pe 
listele alegătorilor figurează șapte 
milioane de votanți in plus față de 
alegerile din decembrie 1985.

Principala misiune a Adunării 
Constituante va fi elaborarea si pro
clamarea unei noi constituții a tării.. 
al cărei proiect va fi supus dezba
terilor in martie 1987. Proiectul noii 
legi supreme a Braziliei cuprinde, 
între altele, prevederi referitoare la * 
drepturile democratice, cetățenești, 
abordînd. totodată, pentru prima
oară în constituția unei țări, pro
blema datoriei externe. în acest sens, 
un articol fixează la un procent de 
3 la sută din produsul intern brut al 
tării, maximum de resurse financiare 
ne care guvernul îl poate destina 
pentru plata serviciilor datoriei ex
terne sau a altor angajamente fi
nanciare internaționale. Alte obiec
tive ale Adunării Constituante con
stau in stabilirea duratei mandatului 
prezidențial — 4,5 sau 6 ani — pre
cum si a formei de guvernămînt pe 
care o va avea în viitor Brazilia — 
parlamentar sau prezidențial.

Pentru multi observatori ai scenei 
politice braziliene, aceste alegeri con
stituie. în același timp, o posibilitate 
de a contura mai bine actualul spectru 
politic național, după reinițierea pro
cesului constitutional. întrerupt timp 
de 21 de ani (1964—1985). în perioa
da regimului militar. Alianța Demo
cratică. gruparea politică de guver
nămînt. o adus ca argument prin
cipal, in campania electorală, pentru 
susținerea candidaților săi. rezulta
tele obținute prin aplicarea progra
mului de stabilitate econorțică (așa- 
numitui „plan cruzado"), initiat în 
februarie trecut, plan care, in ciuda 
anumitor slăbiciuni, continuă să fie 
foarte popular. Aceasta «u atit mai 
mult cu cit tara a înregistrat, in ul
timii doi ani. o accentuată creștere 
economică — 8 la sută in 1985 si pro
babil tot atit în 1986 — un comerț 
exterior în expansiune — 12 miliar- 

, de excedent în 1985 și probabil tot 
‘atit în 1986; reducerea șomajului Ia 

jumătate, reducerea inflației — de la 
300 la Sută la 10 la sută — prin 
aplicarea „planului cruzado", în ca
drul căruia a fost prevăzută bloca
rea preturilor. înregistrindu-se o a- 
meliorare sensibilă a nivelului de 
viată.

Desigur, tensiunile create prin apli
carea acestui plân (datorită opoziției 
în special a marilor companii trans
naționale. cărora indexarea preturi
lor le-a îngrădit posibilitățile de ma
nevră pe Diata națională), ca și fap
tul că nu toate păturile populației 
au beneficiat in mod egal de De ur
ma rezultatelor obținute în econo
mie. ca si alte asoecte de ordin so
cial au constituit teme utilizate de 
celelalte nartide în cadrul camDanlei 
lor electorale. Dincolo însă de as- 
nectele intereselor de nartid. obser
vatorii camnaniei electorale sint de 
acord în a evidenția preocuparea 
cvasicomună a Drincipalelor forțe 
oolitice braziliene. cu deosebire a 
oelor de stingă, si în special a Parti
dului Comunist Brazilian, de a ac
ționa pentru consolidarea si extin
derea cursului democratic pentru re
forme care să ducă la ameliorarea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
maselor largi.

Nicolae PLOPEANU Valentin PAUNESCU
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