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în cadrul dialogului permanent al secretarului general al partidului

cu oamenii muncii consacrat dezvoltării social-economice a patriei

ieri a început

VIZITA DE LUCRU fi TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU.
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN JUDEȚUL CLUI

Anul LVII Nr. 14017

acordat publicațiilor „El Sol 
și „Tiempo"

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, 1 septembrie 
o.c., pe ziariștii mexicani Jose Eugenio Lopez, Arteaga, de la cotidianul 
„El Sol de Mexico", și Fernando Alberto Irala Burgos, de la revista 
„Tiempo", cărora le-a acordat următorul interviu :

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, luni, 14 
septembrie, o vizită de lucru în 
unități industriale, agricole și 
de învățămînt din județul Cluj.

Noua Întâlnire a secretarului ge
neral al partidului cu făuritorii de 
bunuri materiale și spirituale a pri
lejuit o analiză cuprinzătoare a 
modului cum au fost realizate sar
cinile de plan pe perioada care a 
trecut din acest an, stabllindu-se 
direct, la fata locului, măsurile ce 
se impun a fi luate pentru Îndepli
nirea. in cele mai bune condiții, a 
prevederilor pe 1987 și pe întregul 
cincinal, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

In această primă zi a vizitei, pre
mergătoare deschiderii anului de 1n- 
vățămint. au fost examinate, tot
odată. rezultatele dobindite in ca
drul procesului instructiv-educativ și 
direcțiile principale de acțiune in 
vederea creșterii calității acestuia, 
intensificării muncii de formare a 
unor specialiști cu înaltă pregătire 
profesională, constructori ai socia
lismului și comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați, și de această dată, pe 
întreg parcursul vizitei, cu multă 
căldură și insuflețiro de locuitorii 
județului. Prin puternice • aplauze, 
urale și aclamații, miile de oameni 
ai muncii, de elevi și studenti au 
dat expresie sentimentelor de ne
țărmurită dragoste, profundă prețui
re și aleasă recunoștință fată de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija sta
tornică ce o poartă Înfloririi necon
tenite a județului lor și a tuturor 
județelor tării, ridicării scumpei 
noastre patrii pe culmi tot mai Înalte 
de progres și civilizație, creșterii 
prestigiului României socialiste in 
lume.

La vizită participă tovarășii Emil 
Bobu, Ion Dincă, Nicu Ceaușescu, 
Silviu Curticeanu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați, cu deosebit respect, la sosirea 
pe aeroportul din apropierea locali
tății Cimpia Turzii, de primul-secre- 
tar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., Ioachim Moga.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat ono
rul.

Pionieri șl șoimi ai patriei, tinere 
șl tineri au oferit buchete de flori.

în uralele și aclamațiile celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au luat 
Joc la bordul elicopterului preziden
țial, îndreptîndu-se spre COMBI
NATUL METALURGIC DIN 
CIMPIA TURZII.

Pa platforma din incinta unității,

unde a aterizat elicopterul preziden
țial, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați cu căldură de numeroși 
muncitori și muncitoare, de membri 
ai consiliului de conducere al com
binatului. Erau prezenți Marin 
Enache, ministrul industriei meta
lurgice, membri al conducerii cen
tralei industriale de resort, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

. în centrul dialogului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu metalurgiștii 
din Cimpia Turzii au stat probleme 
de deosebită importanță și actuali
tate : stabilirea măsurilor și a căilor 
de creștere, în continuare, a eficien
ței întregii activități a combinatului, 
de sporire și diversificare a produc
ției, îndeosebi a celei destinate ex
portului, de diminuare a consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale.

Muncind cu dăruire, transpunînd 
in practică indicațiile și recomandă
rile secretarului general al partidu
lui, colectivul combinatului a obținut 
bune rezultate. Directorul combina
tului, Gligor Urs, a evidențiat dez
voltarea și modernizarea considerabi
lă a acestei vechi unități în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, in care s-a înregistrat 
o creștere a producției-marfă de 
cinci ori, a producției de export de 
22 de ori, -iar a producției de oțel de 

11 ori. Au fost menționat*  capacită
țile noi de producție puse în func
țiune la indicația secretarului 
general al partidului, modernizările 
aduse unor secții de fabricație exis
tente și alte investiții realizate aici, 
avînd ca scop principal sporirea 
producției și a productivității mun
cii, valorificarea superioară a meta
lului, diversificarea fabricației în 
conformitate cu cerințele economiei 
naționale, îmbunătățirea caracteristi
cilor și calității produselor, redu
cerea importurilor și creșterea mai 
accentuată a exporturilor. Gazdele 
informează, de asemenea, despre re
zultatele pozitive obținute în perioa
da care a trecut din acest an, subli
niind că au fost îndeplinite cu suc
ces sarcinile stabilite la export, pre
cum și la upele sortimente de bază — 
oțel aliat, oțel beton și calibrat, 
laminate finite, electrozi de sudură, 
utilaje pentru industriile metalur
gică șl electrotehnică.

Vizitînd unele sectoare importan
te ale combinatului — oțelăria elec
trică nr. 1, secțiile de electrozi inoxi
dabili pentru sudură și de cabluri 
din oțel și trăgătoria de sirme din 
oteluri speciale —, secretarul general 
al partidului a urmărit cu atenție 
unele faze ale fluxului tehnologic, 
s-a interesat de eficiența procedee
lor folosite, de calitatea produselor. 
A reținut atenția preocuparea mun-
(Continuare in pag. a II-a)

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

de Mexico"

Azi, Ia posturile 
de radio 

și televiziune

Cu prilejul vizitei de lu
cru in județul Cluj a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, ți al des
chiderii anului de invăță- 
mînt 1987—1988, astăzi va 
avea loc in municipiul Cluj- 
Napoca o adunare popu
lară pe care posturile de 
radio ți televiziune o vor 
transmite direct, in jurul 
orei 10.

ÎNTREBARE : Presa a evocat 
recent împlinirea a 22 de ani 
de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și alegerea dumneavoas
tră în fruntea partidului. Vă 
rugăm să ne spuneți, domnule 
președințe,'ce a însemnat aceas
tă perioadă pentru dezvoltarea 
țării dumneavoastră.. Cum ați 
defini stadiul actual al dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei 7

RĂSPUNS : în acest an, România 
a sărbătorit 43 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă șl antiimpe- 
rialistă, care a deschis calea dez
voltării Independente și trecerii. în 
1948, la construcția socialismului in 
România. în general, in toată aoeas- 
tă perioadă — dar îndeosebi in anii 
construcției socialiste — România a 
obținut realizări importante, care au 
dus la transformarea ei dintr-o tară 
61ab dezvoltată, predominant agrară, 
intr-o tară industrial-agrară.

In acest cadru, perioada de după 
1965 marchează un moment impor
tant in dezvoltarea, intr-un ritm in
tens. a României. Pe ansamblu. în 
anii construcției socialiste, producțiă 
industrială a României a crescut de 
peste 100 de ori. Circa 80 la sută din 
întregul spor de producție al acestei 
perioade s-a obținut In ultimii 22 de 
ani. Au fost create noi locuri de 
muncă, ajungîndu-se. practic, la o 
dublare a locurilor de muncă față de 
cele existente în 1965. Toate acestea 
au fost, obținute prin alocarea pen
tru dezvoltare, in toată aoeastă pe
rioadă. a unor fonduri importante — 
de circa 33 la sută — din venitul 
național. Aceasta a asigurat crește
rea fondurilor fixe de circa 6 ori. 
Circa 90 la sută din fondurile fixa 
ale României Sînt create în ultimii 
22 de ani. Pe această bază a avut loc 
o creștere corespunzătoare a produc
tivității muncii și, totodată, o ridica
re a nivelului tehnic și calitativ al 
producției. Aș putea spune că, 
practic, industria românească poate 
produce astăzi orice mașini si uti
laje din toate domeniile, inclusiv in 
electronică, la un nivel corespunză
tor celor mai bune produse de pe 
Olan mondial. în afară de armele 
nucleare, nu există domeniu în care 
Industria românească să nu poată 
realiza orioe producție — și aceasta 
pentru că am fost și sîntem în mod 
hotărit împotriva armelor nucleare 
șl ce pronunțăm pentru lichidarea, 
lor.

în mod corespunzător am obținut 
o creștere importantă a Întregii pro
ducții agricole, care, pe ansamblu, 
în anii construcției socialiste, a 
crescut de aproape 6 ori. Circa 75 
la eută din sporul acestei perioade 
s-a realizat în ultimii 22 de ani. Am 
obținut o creștere importantă a pro
ducției de cereale, care a fost anul 
trecut de peste 30 milioane tone, 
comparativ cu 12 milioane tone in 
1965. Probabil că anul acesta vom 
depăși 30 milioane tone.

Am obținut, de asemenea, o creș
tere corespunzătoare a comerțului 
exterior, dezvoltind puternic rela
țiile economice si de cooperare in
ternațională cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 
In această perioadă comerțul exte
rior a crescut de 7,5 ori.

In mod corespunzător a crescut șl 
venitul național — de aproape 5 ori, 
în această perioadă de 22 de ani. 
Fată de 1944, venitul național a cres
cut de peste 32 de ori. din care peste 
80 la sută reprezintă creșterea rea
lizată în ultimii 22 de ani. Aceasta 
a asigurat creșterea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui. ne-a permis să realizăm impor
tante lucrări de construcții de lo
cuințe. școli, spitale șl alte edificii 
sociale și în domeniul culturii. De 
altfel, oricine poate constata că nu 
există oraș sau localitate din Româ

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

în fața unei noi etape de împlinire 
a misiunii sale patriotice și revoluționare
în procesul dezvoltării multilate

rale a României socialiste, fiecare 
nou an de invătămint se înscrie ca 
o etapă distinctă, definitorie pentru 
capacitatea de mobilizare și de 
creație cu care Întregul nostru po
por înfăptuiește obiectivele de în
semnătate istorică înscrise în Pro
gramul partidului. De la Congresul 
al IX-lea, de cînd la cîrma partidu
lui și a statului a fost ales tovară
șul Nicolae Ceaușescu. școala ro
mânească de toate gradele a fost 
investită succesiv cu posibilități și 
răspunderi sporite in ceea ce pri
vește ridicarea nivelului de cunoaș
tere. de cultură al întregului popor, 
formarea de cadre temeinic pregă
tite. însuflețite de spirit patriotic 
si revoluționar, participarea activă 
la modernizarea vieții social-eco
nomice, la generalizarea progresu
lui științifico-tehnic în toate dome
niile de activitate. Prin aplicarea 
concepției conlucrării organice din
tre invătămint, cercetare și produc
ție, concepție elaborată din inițiati
va și sub conducerea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, ca o strategie pe 
termen lung in domeniul pregă
tirii și perfecționării cadrelor. în 
strinsă corelație cu exigențele ac
tuale și de perspectivă ale so
cietății, școala românească bene
ficiază acum de pe urma valorifi
cării unui vast potențial de energie 
socială, se dezvoltă și-și perfecțio
nează sistematic structura și func
țiile sale specifice, iși amplifică ne
contenit puterea formativă asupra 
generațiilor tinere și ridică la o 
nouă demnitate rolul social atribuit 
dintotdeauna la noi Învățăturii de 
carte. Fiecare unitate de învăță- 
mlnt. sub conducerea organizației 
de partid, dobîndește astfel posibi
litatea de a deveni o citadelă a gin- 
diril științifice, creatoare, a spiritu
lui patriotic șl revoluționar, culti
vat cu pricepere și pasiune in rlndu- 
rile tineretului școlar șl universitar. 

nia unde să nu 6e realizeze impor
tante lucrări de construcții sociale, 
irirepind cu locuințele.

Ca atare, putem spune că in anii 
construcției socialiste, șl îndeosebi 
in ultimii 22 de ani. România a 
parcurs mal multe etape istorice de 
dezvoltare — de la societatea bur- 
ghezo-moșierească. în care existau 
săraci și bogați, exploatați si ex
ploatatori, la societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. în care s-a 
lichidat pentru totdeauna exploata
rea omului de către om. înfăptuim 
o societate care are în vedere să 
asigure dezvoltarea generală a tării 
și ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, a gra
dului general de civilizație. întă
rirea, pe această bază, a indepen
denței și suveranității țării.

ÎNTREBARE : Care stnt
perspectivele României pentru 
anul 2000 ? Ce obiective preve
deți pentru țara dumneavoastră 
pe termen mediu 7

RĂSPUNS : Pe baza hotărârilor 
Congresului al XIII-lea ș! a Progra
mului partidului, pină in anul 2000 
România va deveni o țară indus- 
trial-agrară multilateral dezvoltată. 
Se vor generaliza principiile socialis
te de muncă, de retribuție, de viață si 
se vor crea condiții pentru tre
cerea la un stadiu superior, de rea
lizare a principiilor comuniste de 
viată.

în acest cadru. în prima etapă, 
pînă în 1990, România urmează să 
treacă la un stadiu nou de dezvol
tare. aceia de tară socialistă mediu 
dezvoltată — și vă pot spune câ 
realizările de pînă acum, din primii 
doi ani ai acestui cincinal, ne dau 
garanția că vom înfăptui «cest 
obiectiv.

Punem un acoent deosebit pe dez
voltarea științei. învățămîntului șl 
culturii — ca factori fundamentali, 
hotărîtori, pentru progresul general 
al societății noastre socialiste, ca de 
altfel al oricărui stat din lume.

Am trecut la o dezvoltare inten
sivă, punând la bază cele mai noi 
cuoeriri ale științei și tehnicii in 
toate domeniile, perfecționarea con
ducerii. modernizarea și o mai bună 
normare economico-financiară. așe- 
zînd ferm întreaga activitate pe 
principiile legităților economice, ale 
rentabilității și eficienței, aplicînd 
hotărit principiile autoconduoerii. 
autogestiunii în toate sectoarele.

In agricultură înfăptuim noua re
voluție agrară — cum am numit-o 
noi — oare presupune o creștere 
puternică a producției, dar si o 
transformare generală a modului de 
viată și de muncă al cooperatorilor, 
al țărănimii, o transformare a în
săși gîndiiii oamenilor muncii de la 
sate. Vă pot spune că, tocmai pe 
această bază, am obținut realizările 
din ultimii ani pe care le-am men
ționat. Am realizat producții de pină 
Ja 10 000 kg grîu la hectaT, precum 
și de peste 20 000 kg porumb știuleți 
la hectar.

Avem deci In vedere ca. pînă în 
anul 2000. România să se numere 
printre țările dezvoltate din punct 
de vedere economic, dar cu o orîn
duire socialistă dezvoltată. în care se 
vor manifesta deja <f serie de forme 
ale principiilor comuniste de muncă 
și de viață. Toate acestea vrem să 
le realizăm pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. în 
toate domeniile, și să asigurăm larg 
ridicarea nivelului de viată mate
rial si spiritual al poporului — telul 
suprem al politicii partidului nostru, 
esența societății socialiste pe care o 
edificăm în România. Noi conside
răm că tot oe înfăptuim In tara 
noastră trebuie să fie realizat cu 
poporul și .pentru popor.

tot astfel cum, sub incidența Învă
țării permanente, statornicite în 
procesul aceleiași conlucrări, fiecare 
unitate de producție se înfățișează 
din ce In ce mai mult ca o școală 
a muncii, împlinirii și afirmării 
personalității pe calea participării 
competente și sub impulsul propriei 
inițiative la sporirea valorilor ma
teriale și spirituale românești. Se 
poate deci spune cu deplin temei că, 
prin aplicarea neabătută a principi
ilor integrării, educația multilatera
lă este permanentizată și orientată 
astfel in România socialistă incit să 
accentueze continuitatea necesară 
intre pregătirea noilor generații 
prin muncă, pentru muncă, și capa
citatea acestora de autoperfecționa- 
re necontenită, iar școala de toate 
gradele contribuie din ce in ce mai 
mult la realizarea programelor de 
dezvoltare și modernizare elaborate 
pentru fiecare domeniu de activi
tate.

In virtutea acestei corelații orga
nice și pe baza caracterului siste
matic care inspiră astăzi dezvolta
rea școlii românești, in fiecare nou 
an de invătămint se adoptă obiec
tive precise și mijloace adecvate de 
a le împlini. Aceasta facilitează mo
bilizarea' și utilizarea superioară a 
energiilor creatoare din primele săp- 
tămini de școală, cultivă in rîndul 
tinerelor generații încrederea în 
forțele. în capacitatea lor de a se 
pregăti temeinic, favorizează, cu alta 
cuvinte, buna organizare și desfă
șurare a procesului de invătămint 
în lumina exigentelor si autoexi- 
gențelor ce-i sînt specifice. Cu deo
sebire anul școlar și universitar 
1987—1988 beneficiază, în stabilirea 
obiectivelor sale, de aprecierile șl 
sarcinile pe care secretarul general 
ai partidului le-a formulat frecvent 
in cuvintările rostite la consfătui
rile de lucru șl la analizele dife
ritelor sectoare de activitate, des
fășurata in vremea din urmă, îndeo
sebi la> recentul Congres al 
educației politica și culturii socia

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, problemele democrației 
rețin intr-o măsură tot mai 
mare atenția opiniei publice, 
atît in Est, ctt și în Vest. In 
concepția dumneavoastră, prin 
ce s-ar caracteriza o democra
ție autentică și ce grad de dez
voltare a atins aceasta Jn 
România 7

RĂSPUNS : în Întreaga activitate 
pornim de la necesitatea asigurării 
unei largi democrații muncitorești 
revoluționare, cate să asigure parti
ciparea tuturor categoriilor sociale, 
a întregului popor la conducerea di
feritelor sectoare de activitate.

Am menționat mai înainte că asi
gurăm conducerea economiei pe baza 
principiilor democratice ale auto- 
conducerii șl autogestiunii ca prin
cipii de bază : dar. pornind de la 
aceasta, am realizat un larg sistem 
democratic de conducere, care se 
concretizează prin consilii ale oame
nilor muncii in toate domeniile de 
activitate — în. industrie. In agricul
tură. invătămint, știință, in toate 
sectoarele. In consiliile oamenilor 
muncii din industrie si alte sectoare, 
cel puțin 30 la sută din membri sînt 
muncitori care lucrează direct in 
producție. Desigur. în agricultura de 
ștat acești membri sînt muncitori 
agricoli, iar în cooperativele agricole 
de1 producție ei sînt aproape in to
talitate țărani cooperatori și me
canizatori. plus specialiștii care lu
crează în sectoarele respective da 
activitate.

In toate aceste organisme sint ' 
cuprinși peste o jumătate de milion 
de muncitori, țărani, intelectuali din 
■toate sectoarele. Consiliile de condu
cere ale oamenilor muncii au țol 
deliberativ, adică hotărăsc asupra 
întregii activități si conduc întreaga 
activitate.

Am trecut in folosința colective
lor de oameni ai muncii fondurile 
fixe din fiecare întreprindere. Mun
citorii și ceilalți oameni ai muncii 
răspund de o parte a avuției gene
rale a tării. în calitatea lor de pro
prietari și producători. Am institu- 
tionalizat adunările generale, ca or
gane colective de conducere care 
hotărăsc asupra întregii activități 
economice și sociale.

Pentru a asigura o mal bună 
participare a oamenilor muncii la 
conducere, atît pe plan local, cit 
și național, am creat organisme ju
dețene ale consiliilor oamenilor 
muncii, precum și organisme națio
nale. Avem un Consiliu național al 
oamenilor muncii, un Consiliu na
țional al agriculturii, un Consiliu 
național al științei și invățămîntu- 
lui, un Consiliu al culturii și edu
cației. La fiecare 5 ani, in aceste 
domenii avem congrese la care 
participă reprezentanți aleși de oa
menii muncii. La Congresul oame
nilor muncii, spre exemplu, parti
cipă 11 000 da oameni ; la Congre
sul agriculturii participă, de aseme
nea. 11 000 de oameni ; la Congresul 
științei și invățâmintului — circa 
7 000 de oameni, iar la Congresul 
culturii, care a avut loc cu citeva. 
săptăminl în urmă, 5 000 de oameni.

Am creat deci un larg sistem de
mocratic de conducere a tuturor sec
toarelor, care, împreună cu orga
nele de stat, asigură conducerea 
democratică a întregii activități. De
sigur. avem Marea Adunare Națio
nală. aleasă prin vot secret o dată 
la 5 ana ; avem consilii populare în 
comune, orașe și județe, care se aleg 
la doi ani și jumătate. Avem, ia 
fiecare 5 ani, un congres care dez
bate problemele consiliilor populare 
ale orașelor, comunelor si județelor, 
ale activității teritoriale și alege un 
parlament al acestor consilii, care 
aprobă. înaintea Marii Adunări Na
ționale. toate legile privind activi
tatea locală in general, dar și cele
lalte. Am introdus, de circa 20 de 
ani. principiul depunerii mai multor ' 
candidaturi — de 2 • și 3 candidați 
— pentru un loc de deputat atit in
(Continuare in pag. a V-a) 

liste, care a evidențiat pregnant 
în lucrările sale rolul și răspunde
rile ce revin astăzi școlii da 
toate gradele în domeniul educa
ției și culturii, pentru implicarea 
mai profundă a acestora în făuri
rea si manifestarea superioară a 
conștiinței socialiste a maselor și 
în primul rind a tineretului.

Analiza atentă a semnificațiilor 
proprii acestor documente de partid 
și de stat pune cu deosebire in lu
mină necesitatea ca noul an de În
vățământ să sintetizeze în ex
presii ușor asimilabile pentru noi
le generații cele mai inalte cuce
riri ale spiritului, asociindu-și ast
fel, ca factori esențiali ai reușitei 
sale, atributele noii revoluții știin
țifice și tehnice, noii revoluții agra
re, precum și ale marilor tradiții 
românești de, educație, cultură și 
invătămint. Dezvoltind ideea aces
tui proces legic, idee frecvent întâl
nită în documentele partidului și 
statului nostru, anume că edifica
rea socialismului și comunismului 
este posibilă numai prin aportul do 
creație al oamenilor temeinic pre
gătiți, cu o gindire modernă și o 
înaltă competentă științifico-profe- 
Bională. cu o atitudine înaintată 
fată de muncă și viată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „înar
mat cu cele mai inalte cunoștințe 
din toate domeniile, ale culturii 
Înaintate, omul poate să pătrundă și 
să înțeleagă tot mai temeinic tai
nele naturii și ale universului, să 
devină tot mai cutezător, să-și fău
rească în mod conștient viitorul li
ber, independent și fericit. Numai 
pe baza unei asemenea educații și 
culturi, omul, poporul nostru — ca, 
de altfel, orice popor — poate fi 
pe deplin liber, în adevăratul înțeles 
al libertății". Asigurarea libertății 
prin largul acces al oamenilor de 
toate virstele și categoriile sociale 
la valorile perene ale educației șl 
culturii, ale științei șl tehnicii, ln-
(Continuarc în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

(Urmare din pag. I) 
citorilor ți specialiștilor In direcția 
asimilării unor mărci superioare de 
oteluri, inclusiv pentru export, elec
trozi inoxidabili pentru centralele 
nuclearo-electrice, cabluri din otel 
zincat pentru benzile transportoare 
folosite în industria minieră, a altor 
produse metalurgice solicitate de 
ramurile de vîrf ale economiei na
ționale. Au fost relevate, în cadrul 
discuțiilor rezultatele obținute in 
vederea modernizării proceselor de 
fabricație in otelării, la laminoare și 
realizării sarcinilor ce revin combi
natului din programele prioritare na
ționale. S-a informat, de asemenea, 
pe parcursul vizitei, despre acțiu
nile întreprinse de colectivul combi
natului pentru recuperarea unor 
resurse energetice refolosibile care 
au condus la economisirea anuală a 
circa 10 000 tone de combustibil con
ventional.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se examineze posibilitățile de 
modernizare în continuare a combi
natului, de creștere a producției de 
oteluri superioare și diversificare 
mai largă a produselor, pentru valo
rificarea mai bună a metalului și 
crearea unor posibilități din oe în 
ce mai mari pentru export.

In acest sens, secretarul general al 
partidului a indicat să se elaboreze 
un program special pentru creșterea 
cu 50 la sută a producției. în cadrul 
capacităților existente, fără con
stricții noi. pe baza dotării combi
natului cu noi utilaje și mașini mo
deme care să asigure o sporire con
tinuă a productivității muncii, a efi
cientei Întregii activități. S-a indi
cat, de asemenea, să' se intensifice 
acțiunile de recuperare a căldurii în 
otelării, la laminoare, în celelalte 
sectoare calde ale combinatului.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a, discutat cu oțe- 
lari și metalurgiști despre probleme
le producției, ale îndeplinirii sarcini
lor de plan, s-a interesat de condi
țiile lor de muncă și de viată.

La încheierea vizitei, membrii con
ducerii combinatului au adresat 
secretarului general al partidului 
calde mulțumiri pentru vizită, pen
tru recomandările date și cu acest 
prilej, angajindu-se, in numele oa
menilor muncii de aici, de a le trans
pune neabătut în practică, pentru 
a-și aduce astfel o contribuție spori
tă la dezvoltarea economiei naționa
le, la progresul multilateral al țării.

Adresîndu-<se, Înainte de plecarea 
din combinat, metalurgiștilor din 
Cîmipia Turzil, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pen
tru rezultatele obținute pînă acum in 
dezvoltarea și modernizarea acestei 
puternioe unități, apreciind, tot
odată, că există încă mari po
sibilități pentru realizarea unor 

' nbf produse de înaltă tehnici
tate, necesare ramurilor de bază 
ale eoonomiel naționale. Secre
tarul general al partidului și-a 
exprimat convingerea că puternicul 
colectiv de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din această unitate. care 
dispune de o dotare tehnică moder
nă, va acționa astfel incit Combina
tul metalurgic din Cîmpia Turzii să 
devină in scurt timp una dintre cele 
mai bune întreprinderi de acest fel 
din industria metalurgică.

Dialogul de lucru el secretarului 
general al partidului cu oamenii 
muncii din agricultura ludetului 
Cluj s-a desfășurat la STAȚIU
NEA DE CERCETĂRI AGRI
COLE DIN TURDA.

Ia sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost, salutați de lucră
torii acestei cunoscute unități de 
cercetare agricolă. Erau prezent! 
Gheorghe David, ministrul agricultu
rii. Tiberiu Mureșan. președintele 
Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai direc
ției agricole județene.

Directorul stațiunii. Maroel Ro
man. a arătat că întreaga activitate 
a acestei unități de cercetare este 
orientată spre realizarea unor soiuri 
și hibrizi de înaltă productivitate. 
Se subliniază că, în ultimii 22 de 
ani. cercetătorii de aici au creat și 
omologat 13 soiuri de griu de toamnă 
și de primăvară cultivate acum pe 
mari suprafețe. Dintre soiurile de 
gnu create rețin atenția Turda-81, 
Ariesan. Transilvania, soiuri care au 
un potential de producție ridicat, au 
rezistentă genetică la boli, la condi
ții mai puțin favorabile de mediu. 
De asemenea, au fost creați 15 hi
brizi de porumb cu un potential de 
producție de peste 9 000 kg boabe 
STAS la hectar în condiții fără iri
gare. Rezultate bune au fo6t. obți
nute și în crearea unor noi linii de 
soia și de orzoaică de primăvară. 
Unitatea de cercetare livrează, anual, 
cooperativelor agricole de producție 
și întreprinderilor agricole de stat 
din zonă peste 2 000 capete animale 
de prăsilă. in special porcine și 
ovine.

Secretarul general al partidului 
este informat de gazde că, în con
formitate cu obiectivele din etapa 
actuală a noii revoluții agrare, co
lectivul de oameni ai muncii din 
cadrul stațiunii acționează cu hotă- 
rîre pentru realizarea unei agricul
turi intensive, prin crearea de soiuri 
și hibrizi de Înaltă productivitate și 
rezistență sporită la boli și dăună
tori, elaborarea unor tehnologii de 
cultură tot mat perfecționate, astfel 
incit să se obțină producții mari, si
gure și stabile, menite să contribuie 
la creșterea generală a producției 
agricole.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să viziteze 
EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 
AGRICULTURII JUDEȚULUI 
CLUJ, care înfățișează rezultatele 
dobindite in ultimii ani în direcția 
dezvoltării intensive a producției 
vegetale șl animaliere, eforturile ce 
se depun pentru folosirea cu chib
zuință și randament sporit a fondu
lui funciar, a puternicei baze mate
riale de care dispun unitățile agri
cole, pentru Îndeplinirea integrală a 
programelor din acest sector. Au
gustin Todea, directorul general al 
direcției agricole județene, arată că. 
în urma alocării unui volum sporit 
de investiții, de la an Ia an au cres
cut și baza tehnico-materială a agri
culturii județului șl, implicit, pro
ducțiile vegetale și animaliere.

Urmărind Înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare, organizîndu-și 
mai bine activitatea, mai multe uni
tăți agricole de stat și cooperatiste 
au obținut, in acest an, recolte de 
griu și orz de peste 8 000 kg la hec
tar. Stnt prezentate, apoi, principa
lele direcții de acțiune in vederea 
creșterii producției agricole. S-a 
subliniat că, în urma indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului la precedenta țjizită de lucru, 
s-a trecut la materializarea unui 
program de amenajare complex. In 
bazine hidrografice mari. In acest 
sens, a fost dat. în folosință, un pe- 
rimetru-etalon la Turda, sîrit in curs 
de finalizare lucrările din bazinul 
hidrografic Criș și se acționează cu 
forțe sporite pentru executarea lu
crărilor prevăzute în bazinele hidro
grafice din zona Clujului și Dejului. 
De asemenea, in zootehnie, sporuri
le de producție vor a,vea la bază îm
bunătățirea activității de reproduc
ție și selecție, asigurarea furajelor 
din surse proprii.

In timpul vizitării expoziției agri
cole a județului au fost prezentate, 
de asemenea, o variată gamă de pro
duse agricole, gradul înalt de pre
lucrare a acestora, precum și exem
plare de animale din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste,, din gos
podăriile populației, realizări ale 
micii industrii din cooperativele a- 
gricole de producție.

La plecare, adresîndu-se cercetă
torilor, celorlalți lucrători din agri

cultura județului pnezenți la această 
analiză, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat pentru rezultatele bune 
obținute in direcția creșterii pro
ducției, atit in cadrul stațiunii, cit 
și in unitățile agricole, apreciind că 
trebuie să se acționeze in continua
re cu și mai multă energie pentru 
valorificarea superioară a posibilită
ților de care dispune agricultura ju
dețului Cluj.

S-a vizitat, In continuare, COM
BINATUL DE FIBRE, CELU
LOZĂ Șl HIRTIE DEJ, 818 
cărui produse, datorită caracteristi
cilor lor tehnice si parametrilor su
periori de calitate, slot apreciat® 
atit în tară, cit și in străinătate.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
tâmpinați, la sosirea pe platforma 
.industrială Dej-Nord, cu deosebit 
entuziasm, de numeroși oameni ai 
muncii din unitățile economice ale 
municipiului, precum si de Ion M. 
Nicolae, ministrul industriei chimice 
și petrochimice, de Alexandru Di- 
mitriu, ministrul construcțiilor in
dustriale. de cadre de conduoere ale 
centralei de resort si combinatului.

loan Ungur, directorul combinatu
lui, a Informat despre îndeplinirea 
integrală a sardnilor $1 indicațiilor 
date cu prilejul vizitei anterioare, 
puternicul detașament muncitoresc 
el unității fiind angajat, in prezent, 
cu toate forțele pentru Îndeplinirea 
prevederilor planului, pe acest an și, 
cu prioritate, pentru realizarea pro
ducției destinate exportului, moder
nizarea capacităților de producție și 
e tehnologiilor, creșterea producti
vității muncii. Secretarului general 
al partidului i-au fost prezentate 
preocupările si rezultatele obținute 
in vederea înnoirii producției, pro
movării rezultatelor cercetării știin
țifice, căi oe asigură creșterea pon
derii produselor de un înalt nivel 
^calitativ, valorificarea superioară a 
materiilor prime.

Analiza modulul în care com
binatul realizează producția fizică 
a continuat în secția de fabricație 
a celulozei chimice, capacitate de 
producție finalizată recent și con
struită din indicația secretarului ge
neral al partidului.

S-a vizitat. în continuare, șantierul 
fabricii de sulfură de carbon, unde 
secretarul general al partidului a 
apreciat, că lucrările sint rămase în 
urmă. în special la montarea utila
jelor, și a recomandat să fie luate 
toate măsurile, astfel Incit noua fa
brică să intre grabnic în producție 
și să funcționeze la parametrii pro
iectați.

La plecare, adreslndu-ee celbr pre- 
zenți, secretarul general al partidu
lui le-a urat tuturor oamenilor 
muncii din combinat să realizeze în 
cele mal bune condiții sarcinile pre
văzute, astfel incit combinatul să 
devină o unitate fruntașă, cu rezul
tate bune, cu produse de înaltă ca
litate.

Gazdele l-au asigurat ne tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu că vor Îndeplini 
întocmai indicațiile ce le-au fost 
date, că nu vor precupeți nici. un 
efort, pentru realizarea în întregime 
a planului de producție pe acest an 
Si, în primul rind, a producției des
tinate exportului.

Vizita a continuat La COOPE
RATIVA AGRICOLĂ DE PRO
DUCȚIE APAHIDA, P« te
nurile fermei nr. 2 a cooperativei, 
unde sute de țărani cooperatori se 
aflau în plină activitate de recol
tare a cartofilor de toamnă. Cel 
prezenti l-au primit ne conducătorul 
partidului și statului nostru. to
varășul Nicolae Ceaușescu, si De to
varășa Elena Ceaușescu scandînd cu 
însuflețire „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R. !“.

Secretarul general al partidului a 
trecut a noi in revistă, in fata unor 
grafice, dinamica dezvoltării pro

ducțiilor vegetale si animaliere ale 
C.A.P. Apahida. Inginerul-șef al uni
tății, Gheorghe Rudăreanu, a pre
zentat recoltele medii obținute la 
hectar in ultimii ani. structura pro
ducțiilor si lucrările de îmbunătățiri 
funciare, efectuate în zonă. Secretarul 
general al partidului a apreciat, pre
ocuparea pentru creșterea gradului 
de fertilizare a terenurilor, pentru 
sporirea continuă a producțiilor, iti- 
dicînd să se acționeze cu hotărire 
pentru atingerea obiectivelor prevă
zute de noua revoluție agrară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
ministrul agriculturii și reprezen
tanții organelor locale de partid și 
de stat, de specialiștii unității, au 
vizitat apoi. un lan de porumb, 
cultură semănată lntr-un teren redat 
producției prin desecarea unei 
mlaștini, pe care s-a evaluat o re
coltă de 13 420 kg. știuleți la hectar. 
S-a indicat, cu acest cri lei. să se 
pună mai bine în valoare și să se 
recupereze toate terenurile de acest 
gen, valea Someșului oferind largi 
posibilități ca. printr-o serie de lu
crări de .îmbunătățiri funciare, să fie 
rodate producției noi suprafețe agri- 
cole, să fie ridicat potențialul pro
ductiv al pămintului din această 
zonă, mai ales că o parte din co
linele cu pante line permit prac
ticarea unei agriculturi intensive cu 
un sistem de mașini adecvat pentru 
terenurile deluroase.

Țăranii cooperatori au raportat cu 
mindrie că de pe terenurile unde 
tocmai recoltau, cuprinzînd o supra
față de 57 hectare, producția medie 

: la hectar, chiar în condițiile clima- 
terioe mai puțin favorabile ale aoes- 
tui an, este de peste 31 000 kg de 
cartofi datorită aplicării tehnolo
giilor de cultură și întreținere mo
derne. Interesîndu-se de numărul 
de cartofi la cuib, de greutatea lor 
medie și de numărul cuiburilor la 
hectar, secretarul general al partidu
lui a subliniat că, cu cit producția 
va.fi mai bună, cu atit și veniturile 
membrilor cooperatori vor fi mai 
mari, îndemn aplaudat cu însufletirs 
de cei prezenti.

Un moment emoționant a fost pri
lejuit de poezia recitată în fata înal- 
tilor oaspeți de țăranca-poetă Ileana 
Zaiu :

Tovarășe președinte, / Omul cel 
mai de-omenie / Din preascumpa 
Românie, / Noi, de-aicea, din Ar
deal, 1 Cel din cîmp și de la munte / 
Vă urăm în dulci Cuvinte / Ca-n pace, 
să ne trăiți / Țara să ne-o cîrmuiți / 
Si s-o ridicați spre soare / Ca pe cea 
mai mîndră floare I / Tovarășă Elena 
Ceaușescu, / Om politic de renume. / 
Savant cunoscut în lume, / Vă urăm 
și dumneavoastră / Din plinul inimii 
noastre / Cu gînd bun și bucurie : / 
Tot ce faceți să se-nscrie / Spre a 
neamului mindrie I

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calde 
felicitări țăranilor cooperatori din 
Apahida pentru rezultatele obținute 
și le-a urat noi succese in activitatea 
de viitor, sănătate și fericire.

Elicopterul prezidențial s-a îndrep
tat apoi spre stadionul din munici- 
Piul CLUJ-NAPOCA.

Aici se aflau zeci de mii de locui
tori ai orașului, care au făcut o im
presionantă primire iubiților oaspeți. 
S-a aclamat îndelung, cu înflăcărare, 
pentru partid și secretarul său gene
ral. Cei prezenți purtau, cu dragoste 
și mindrie, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, fluturau stegulete 
roșii și tricolore, buchete de flori. 
Au răsunat puternice aplauze, ural» 
si ovații. Domnea o atmosferă de 
intensă bucurie, de mare și scumpă 
sărbătoare. Era atmosfera entu

ziastă. de Înaltă vibrație patriotică, 
specifică întilnirilor secretarului 
general al partidului cu oamenii 
muncii, cu toți cetățenii țării.

La coborirea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

S-a intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România,

O formație, alcătuită din ostași al 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a prezentat 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au foist 
întimpinati, potrivit datinei, eu pilna 
și sare. Pionieri și șoimi ai patriei, 
tineri și tinere au oferit frumoase 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor pline de 
căldură ale clujenilor veniți să-i 
fntimpine, după care au părăsit sta
dionul, lndreptindu-se spre reședința 
oficială.

După-amiază. vizita de lucru a con
tinuat la COMBINATUL DE 
UTILAJ GREU DIN CLUJ- 
NAPOCA, cea mai importantă 
întreprindere Industrială a județu
lui, care produce o gamă largă de 
echipamente și utilaje tehnologice de 
mare complexitate pentru industrii
le energetică, metalurgică, chimică, 
constructoare de mașini. Realizarea 
acestei, unități este strins legată — 
asemenea altor obiective economice 
din țară — de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. combinatul fiind 
construit, cu aproape zece ani in 
urmă, din inițiativa și cu sprijinul 
direct al secretarului general al 
partidului. O dată cu intrarea sa in 
funcțiune, In cadrul politicii partidu
lui de. repartizare echilibrată si ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întreg cuprinsul patriei, municipiul 
Cluj-Napoca, cu vechi tradiții cultu
rale, s-a înscris pe harta economică 
a .României si ca un viguros oentru 
industrial.

Dialogul de lucru al secretarului 
general el partidului cu muncitorii. 
Inginerii si tehnicienii combinatului, 
la care au fost de fată Gheorghe 
Dinu, ministrul Industriei de utilaj 
greu, reprezentanți ai centralei in
dustriale de resort, a fost axat pe 
activitatea economică prezentă sl de 
perspectivă a acestei unități repre
zentative a industriei noastre con
structoare de mașini. Directorul 
combinatului, Mihai Tălpeanu. a in
format despre Îndeplinirea principa
lilor indicatori economici pe primele 
opt luni ale anului și măsurile care 
s-au luat pentru recuperarea grab
nică a unor rămineri in urmă la di
ferite sortimente. In vederea reali
zării integrale și in oele mai bune 
^condiții a sarcinilor de plan pe În
tregul an 1987. Au fost evidențiate 
creșterile importante — la unele sor
timente pînă la 50 la sută — fată de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, Înregistrate la producția de 
export, mai mult de 30 la sută din 
produsele realizate aici fiind desti
nate. în prezent unor parteneri de 
peste hotare.

Aceste realizări importante ale tt- 
nărului și destoinicului colectiv clu
jean au fost prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe parcursul vizi
tării unor sectoare principiale de pro
ducție ale combinatului.

La Fabrica de mașini termoener- 
getice au fost prezentate citeva pro
duse reprezentative aflate in fabri
cație sau in curs de asimilare. Peste 
60 la sută din producția acestei fa

brici este destinată exportului, creîn- 
du-se. în acest scop, linii moderne 
specializate de fabricație în flux 
continuu, care asigură livrarea Ia 
timp și în condiții de cea mai bună 
calitate a produselor.

In cursul discuției purtate, s-a re
levat că întreprinderea își aduce o 
importantă contribuție La înfăptuirea 
programelor prioritare ale economiei 
naționale. în acest cadru. Ia secția 
mecano-sudură a Fabricii de mașini 
grele a fost prezentat planul de asi
milare a turbinelor mici, pînă la 30 
și 50 megawați, pentru programul 
energetic national. Tot aici, in stan
dul de probe, au fost prezentate alte 
utilaje complexe — maxipresele de 
1 300 și 2 500 tone-fortă, precum și 
cea mai mare presă de ambutisat 
caroserii auto realizată pînă acum în 
tara noastră, destinată întreprinde
rii de autoturisme Pitești. S-a infor
mat că. in realizarea unor utilaje — 
îndeosebi cazane industriale si tur
bine — si generalizarea unor tehno
logii moderne, combinatul desfă
șoară o strinsă colaborare cu filiala 
din Cluj-Napoca a Institutului de 
cercetare științifică si inginerie teh
nologică pentru echipamente ener
getice și cu institutele de invățămînt 
superior din localitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se intensifice această 
colaborare pentru obținerea unor 
produse superioare, de înaltă tehni
citate.

La forja grea au fost prezentate 
tehnologiile avansate folosite pe în
tregul flux de producție și realiză
rile obținute în cadrul programului 
de modernizare a sectoarelor calde 
din cadrul combinatului. A fost sub
liniată preocuparea specialiștilor 
unității în direcția asimilării unor 
mărci superioare de oțeluri aliate și 
înalt aliate pentru programul ener
getic național și modernizării în 
continuare a secției de forjă, a celor
lalte sectoare calde ale combinatului, 
care vor contribui atit la creșterea 
productivității muncii, cit și la Îm
bunătățirea condițiilor de muncă ale 
celor ce lucrează aici prin mecani
zarea și automatizarea unor opera
țiuni grele de lucru.

în timpul discuțiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind rezul
tatele obținute, a cerut conducerii 
combinatului să acționeze in direcția 
creșterii capacităților de producție 
pe seama folosirii intensive a supra
fețelor existente, precum șl a diver
sificării gamei de produse pentru 
export.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit la di
ferite locuri de muncă, a stat da 
vorbă cu muncitorii despre condi
țiile în care își îndeplinesc sarcinile 
de Plan, s-a interesat de felul în care 
se aplică în combinat acordul global.

Adresindu-se, la plecare, colec
tivului combinatului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a felicitat pen
tru realizările obținute pînă acum, 
subliniind că i-a făcut o impresie 
bună modul in care au fost îndepli
nite sarcinile pentru export și cela 
privind creșterea producției de uti
laje energetice. Secretarul general 
al partidului a adresat muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor urări de 
noi succese tn Îndeplinirea tuturor 
indicatorilor tehnico-economici pe 
anul 1987 și pe întregul cincinal, in 
realizarea unor produse de cea maî 
bună calitate.

însuflețiți de aprecierile făcute și 
de îndemnurile adresate, construc
torii de mașini clujeni au dat secre
tarului general al partidului asigu
rări că nu vor precupeți nici un 
efort pentru realizarea exemplară a 
indicațiilor primite, pentru înfăp
tuirea cu succes a importantelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Următorul obiectiv al vizitei a fost 
LICEUL INDUSTRIAL NR. 9 
DIN CLUJ-NAPOCA, unitate 
de învățămint destinată să pregă
tească viitoarele cadre de muncitori 
și maiștri pentru Combinatul de 
utilaj greu. Aici învață aproape 2 O00 
de elevi. Liceul dispune de o pu
ternică bază materială, fiind înca
drat cu personal didactic și tehnic 
in măsură să asigute desfășurarea 
unui invățămînt modern, strins legat 
de activitatea productivă.

La sosire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinati de 
Ion Teoreanu. ministrul educației și 
învătămîntului. Poliana Cristescu, 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, de cadre 
didactice, specialiști, precum și de 
Mariana Răduțiu, inspector general 
sl Inspectoratului școlar al județu
lui Cluj, care a raportat despre dez
voltarea învătămîntului liceal șl 
profesional.

Au fost vizitate apoi mai multe 
laboratoare ale liceului, modernizate 
și dotate cu aparatură de înalt nivel 
tehnic, adecvată pregătirii teoretice 
și practice necesare însușirii mese
riei alese. De asemenea, a fost vi
zitat un atelier în care elevii pri
mesc instruire practică. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost informați că. da
torită sprijinului primit din partea 
Combinatului de utilaj greu, a acti
vității de autodotare, elevii dispun 
de condiții optime de pregătire in 
meseriile alese, ceea ce-i ajută să 
se integreze cit mai repede, după 
absolvire, în colectivele de muncă.

Adresindu-.se elevilor, secretarul 
general al partidului le-a urat suc
ces la învățătură, recomandîndu-le 
să se pregătească bine pentru a 
putea deveni muncitori cu înaltă 
calificare.

în continuare a fost vizitată FA
CULTATEA DE MECANICA 
din cadrul Institutului politehnic din. 
Cluj-Napoca. puternic centru uni
versitar a) tării.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați de Ioan 
Drăgan. rectorul Institutului politeh

nic. să viziteze expoziția amenajată 
în holul facultății, sugestivă imagine 
a profundelor prefaceri cunoscute de 
invățămîntul românesc In răstimpul 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului.

Date si cifre semnificative reflectă 
dezvoltarea si modernizarea înregis
trate de lnvătămîntul de toate gra
dele din patria noastră. S-a arătat 
că. la ora actuală, aproape un sfert 
din populația tării Învață, iar bara 
materială a învătămîntului a sporit 
an de an.

Pe parcursul vizitei au (ost pre
zentate principalele direcții de ac
țiune privind crearea unui sistem de 
învățămînt modern, care să asigure 
pregătirea cadrelor șl forței de mun
că pentru toate domeniile, creșterea 
calității procesului instructiv-educa- 
tiv. potrivit cerințelor noii revoluții 
tehnico-știintifice. a actualei etape 
de dezvoltare pe care o străbate tara.

S-a relevat că. sub directa îndru
mare a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a sporit participarea învătămîntului 
la realizarea programelor de cerce
tare științifică si inginerie tehnolo
gică. coordonate de Comitetul Națio
nal pentru Știință si Tehnologie, tn 
vederea punerii in valoare a noi 
surse de energie, realizării de mate
riale cu proorietăti superioare, a u- 
nor tehnologii moderne, tn scopul 
automatizării si robotizării procese
lor de Droductie. S-a arătat că. in
(Continuare in pag. a IlI-a)
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vederea dezvoltării gîndiril creatoare 
a tinerilor, au fost create noi cercuri 
de cercetare științifică ale studenți
lor. s-au organizat concursuri ne dis
cipline si meserii ale elevilor, tabere 
de pregătire in domeniile de virf alo 
stiintei si tehnicii, cercuri tehnico- 
anlicative ale pionierilor si elevilor.

Sub genericul ..Invătămîntul clu
jean raportează secretarului general 
al Partidului Comunist Român1*,  ex
poziția înfățișează dezvoltarea Cen
trului universitar Cluj-Napoca „în 
..Epooa Nicolae Ceausescu", rezulta
tele dobîndite în cadrul .procesului 
de integrare a învătămîntului cu cer
cetarea si producția.

Tovarășului Nicolae Ceausescu sl 
tovarășei Elena Ceausescu le-au fost 
prezentate. în continuare, realizările 
institutelor clujene de invătămlnt su
perior pe linia înfăptuirii unor obiec
tive de cercetare științifică. în strîn- 
să legătură cu cerințele economiei 
naționale.

Au fost înfățișate, de asemenea, 
date privind învătămîntul preuniver- 
sitar. cuprinderea elevilor în unită
țile de învătămînt din județul Cluj, 
forța de muncă pregătită în scoli, 
.producția realizată de elevi în ca
drul activității de instruire practică, 
activitatea de creație tehnico-stiinți- 
fică. de educare patriotică si revo
luționară a pionierilor.

Adresindu-se tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, elevele Mihaela Csakany 
și Claudia Mâgurici au mulțumit, 
din adincul inimilor lor, pentru copi
lăria fericită pe care o trăiesc, pen
tru, grija părintească ce o poartă ti
nerei generații din patria noastră, 
pentru minunatele condiții de viată 
și învățătură asigurate tuturor co
piilor țării.

Vizitind laboratoarele Facultă

Întîlnire cu membrii biroului comitetului județean de partid
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 
întilnit, luni seara, cu membrii Bi
roului Comitetului județean Cluj al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, pornlndu-se de 
la concluziile analizelor efectuate, 
in cursul zilei, în unități de pro
ducție. de cercetare și invățămînt, 
au fost examinate căile și modalită
țile concrete prin care județul Cluj 
poate să-și îndeplinească, in. bune 
condiții, importantele sarcini ce ii 
revin din planul pe anul 1987 și pe 
întregul cincinal, din documentele 
Congresului al XIII-lea al P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost adresate, de către primul-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid, Ioachim Moga, cuvinte de 
caldă mulțumire și profundă recu
noștință pentru noua vizită ce o în
treprind in județul Cluj, pentru spri
jinul permanent acordat organizației 
județene de partid, pentru preocu
parea constantă manifestată față de 
dezvoltarea și înflorirea continuă a 
județului, a întregii țări.

Primul-secretar și membrii birou
lui, care au luat cuvîntul, au rapor
tat secretarului general al partidului 
despre activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile de partid, 
de coleotivele de oameni al muncii 
pentru înfăptuirea indicatorilor de 
plan, a obiectivelor actualului cin
cinal. In acest sens, au fost Înfă
țișate rezultatele obținute, în peri
oada care a trecut de la Începutul 
anului, în industrie, agricultură, în 
domeniul investițiilor, al construc
țiilor social-edilitare. Totodată, au 

ții de mecanică, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost informați despre 
activitatea desfășurată de colectivul 
da cadre didactice, cercetători si 
studenți pentru realizarea de agre- 
ggte-prototip și standuri de probă, 
precum și a unor tehnologii si echi
pamente cu performante tehnico- 
economice superioare.

S-a arătat că. în urma indicațiilor 
primite din partea secretarului ge
neral al partidului, cu prilejul pre
cedentei vizite, aidi a' fost' proiectată 
și realizată, în colaborare cu Combi
natul de utilaj greu din localitate, o 
instalație modernă, care-permite ob
ținerea pulberilor metalice’ din me
tal lichid. A fost prezentată, de ase
menea, instalația de tratament ter- 
mochimic, concepută și fabricată de 
Institutul politehnic. în colaborate 
cu întreprinderea „Metalotehnica" 
din Tirgu Mureș, subliniindu-se că, 
pînă in prezent, au fost produse 45 
de asemenea instalații, care au fost 
livrate întreprinderilor de speciali
tate din țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat cadrele didactice, cercetătorii 
și studenții clujeni pentru rezulta
tele obținute și a cerut 6ă se acțio
neze, in continuare, pentru dezvol
tarea cercetării și perfecționarea in
stalațiilor și echipamentelor realiza
te, contribuind astfel la satisfacerea 
cerințelor economiei naționale.

S-a vizitat apoi ÎNTREPRIN
DEREA „UNIREA" DIN 
CLUJ-NAPOCA. Prof‘lată P9 
construcția de utilaj textil. între
prinderea a cunoscut. Îndeosebi în 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului, o puternică 
dezvoltare și se numără printre 

fost menționate, în spirit critic și 
autocritic, neajunsurile manifestate 
in unele sectoare, care au făcut ca 
sarcinile de plan să nu fie înde
plinite în totalitate. In același timp, 
au fost relevate acțiunile întreprinse 
pentru eliminarea lipsurilor și ridi
carea Întregii activități la nivelul 
cerințelor impuse de. dezvoltarea în 
■ritm accelerat a economiei jude
țului.

Avind în vedere situația prezenta
tă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că rezultatele înregistrate 
nu sint pe măsura puternicului po
tential tehnic și uman al județului 
Cluj, că ele ar fi putut fi mai bune 
dacă comitetul județean, organele și 
organizațiile de partid, conducerile 
unităților productive ar fi urmărit 
cu mai multă răspundere asigurarea 
tuturor condițiilor pentru îndepli
nirea integrală . a prevederilor de 
plan. Secretarul general al partidu
lui. a relevat că județul Cluj, pentru 
care a fost alocat un volum impor
tant de investiții, are. în prezent, o 
puternică bază materială, in indus
trie și agricultură, detinind o pon
dere însemnată in economia tării. 
Aoeasta impune — a arătat secre
tarul general al partidului — o mai 
bună folosire a fondurilor fixe, ast
fel Incit pe spațiile existente, prin- 
tr-o organizare mai judicioasă a 
muncii, să se obțină o importantă 
creștere a producției. Subliniind că 
județul dispune de tot ce este nece
sar pentru realizarea sarcinilor ce ii 
revin, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se ia măsuri ferme în ve
derea înlăturării neajunsurilor si 
desfășurării întregii activități la un 
nivel calitativ superior, recuperării 
restanțelor și înfăptuirii tuturor in
dicatorilor planului pe luna septem
brie, pe semestrul doi și pe întregul 

cele mal Importante unități de acest 
gen din tară.

In secția de montai, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost prezen
tate. de către ministrul industriei 
electrotehnice. Alexandru Necula, și 
directorul întreprinderii. loan Giur- 
gea, principalele realizări în dome
niul înfăptuirii orientărilor și indi
cațiilor date de secretarul general 
al partidului cu/ prilejul vizitei de 
lucru efectuate aici. în 1983. în ce 
privește electronizarea mașinilor 
textile, sporirea randamentului aces
tora, creșterea competitivității lor pa 
piețele externe. Au fost înfățișate 
noile generații de utilaje textile,., ce 
înglobează un înalt grad de tipizare, 
intre 40 șl 80 la sută, elemente auto
matizate de comandă, control șt 
reglarea funcționării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat, de asemenea, despre 
eforturile colectivului în domeniul 
adoptării de tehnologii elastice, mo
derne, ceea ce a permis materiali
zarea unor importante sarcini pri
vind fabricarea de mașini complexe, 
specializate, destinate și altor ra
muri ale economiei naționale — in
dustriilor metalurgică, de autotu
risme, de motoare electrice și trans
formatoare și .unităților producătoa
re de mobilă. Noile asimilări de 
tehnologii, repere și subansamble au 
condus. Intre altele, în ultimii zece 
ani, la diminuarea importurilor, la 
realizarea unor produse ce întru
nesc parametri Ia nivel mondial.

Preocupările colectivului în do
meniul perfecționării în continuare 
a produselor, al lărgirii gamei de 
fabricație au fost analizate în 
timpul vizitării standului de probe 
al întreprinderii, unde erau puse Ia 
încercare mașini din noile generații 
de utilaj textil și de prelucrare a 
lemnului.

an. S-a relevat că în centrul preocu
părilor trebuie să se situeze In con
tinuare realizarea producției de ex
port, asigurindu-se realizarea aces
teia cu prioritate si in cele mai bune 
condiții. Secretarul general al 
partidului a insistat asupra necesi
tății de a se acționa cu hotărire 
pentru reducerea, cheltuielilor de 
producție, încadrarea în normele ele 
consum aprobate și recuperarea de
pășirilor, pentru realizarea unor 
produse de înaltă calitate și. ridicat 
nivel tehnic, pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la 
unele aspecte ale activității din a- 
gricultura județului și producțiile 
obținute, care nu reflectă potențialul 
existent, posibilitățile mari de care 
dispune acest sector. Secretarul ge
neral al partidului a cerut ca în ur
mătorul an în județul Cluj să se 
producă o adevărată revoluție în a- 
gricultură, asigurîndu-se o creștere 
considerabilă a producției vegetale 
și animaliere.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme privind buna organizare a 
teritoriului, sistematizarea și mo
dernizarea localităților județului. In 
acest cadru, a fost relevată necesi
tatea respectării întocmai a preve
derilor legale în ceea ce privește 
delimitarea perimetrelor orașelor și 
așezărilor rurale, asigurîndu-se re
ducerea supfafețelor construlbile șl 
mărirea, pe această cale, a terenu
rilor agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că înfăptuirea Importantelor 
obiective de dezvoltare economico- 
eocială a județului impune intensi
ficarea activității politlco-organiza- 
torice și cultural-educative, perfec

Subliniind că aceste realizări în 
domeniul modernizării tehnologiilor 
de fabricație, al asimilării de noi 
repere, subansamble și produse sînt 
rodul colaborării dintre specialiștii 
unității și institutele de cercetare 
științifică șl inginerie tehnologică de 
profil, gazdele au mulțumit călduros 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu pentru 
orientările date și condițiile create, 
angajîndu-se să facă totul pentru 
punerea în valoare, în continuare, a 
rezervelor și posibilităților de care 
dispun, pentru onorarea exemplară a 
sarcinilor ce le revin pe acest an, în 
întîmpinarea Conferinței Naționale 
a partidului, pa. întregul cincinal și 
în perspectivă. „ . .

Apreciind realizările muncitorilor, 
Inginerilor, proiectanților și tehni
cienilor întreprinderii, felul în care 
au acționat și acționează în dome
niul modernizării, ridicării continue 
a performanțelor tehnico-funcționale, 
gradului de competitivitate al ma
șinilor ce le produc, secretarul ge
neral al partidului le-a adresat calde 
felicitări, precum și îndemnul de a 
deveni, în cel mai scurt timp, una 
dintre cele mai bune unități de pro
fil din Europa și chiar din lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au străbă
tut apoi, într-o mașină deschisă, 
străzile municipiului Cluj-Napoca, 
regăsind aceeași atmosferă săr
bătorească, de puternic entuziasm. 
Zeci de mii de clujeni au sa
lutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șt tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și bucuria 
și satisfacția față de noua vizită ce 
o întreprind în municipiul și jude
țul lor.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în județul 
Cluj continuă.

(Agerpres)

ționarea continuă a stilului șl meto
delor de muncă ale biroului, ale co
mitetului județean, ale organelor șl 
organizațiilor de partid. în așa fel 
Incit acestea să asigure conducerea 
eficientă ■ întregii activități, înde
plinirea prevederilor planului pe 
1987 și pe Întregul cincinal. Nu se 
poate vorbi de o activitate de 
partid — a subliniat to’varășul 
Nțcolae Ceaușescu — fără îndepli
nirea programului de dezvoltare eco- 
npmico-socială a județului, a tării. In 
această privință, organizația jude
țeană de partid trebuie să tragă con
cluziile corespunzătoare și să axeze 
munca de partid pe întărirea ordinii, 
disciplinei, o bună organizare a mun
cii în toate sectoarele de activitate, 
ridicarea spiritului de răspundere, a 
conștiinței revoluționare, pentru în
deplinirea în bune condiții a blănu
rilor de dezvoltare.

La încheierea ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că or
ganizația județeană de partid dis
pune de experiența sl capacitatea ne
cesare pentru a-și îndeplini sarcinile 
de mare răspundere ce-1 revin, ex- 
primîndu-si convingerea că oamenii 
muncii, in frunte cu comuniștii, vor 
face totul pentru realizarea exem
plară a planului, a hotătîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pri
mit asigurări din partea primul'ui- 
secretar al comitetului județean de 
partid că biroul, comitetul județean, 
organele și organizațiile de partid, 
colectivele de oameni ai muncii vor 
acționa în strînsă unitate pentru 
transpunerea în viată a orientărilor 
și indicațiilor primite, pentru a în- 
timpina cu noi și tot mai mari suc
cese Conferința Națională a parti
dului.
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RĂSPUNDERI SPORITE PENTRU FORMAREA 
MULTILATERALĂ A TINERETULUI

tn orele de intensă trăire spiri
tuală premergătoare inaugurării 
noului an de Invătămint 1987—1988, 
peisajul școlar si universitar Îm
bracă haina sărbătorească din preaj
ma marilor evenimente. Se efec
tuează ultimele bilanțuri si se 
definitivează obiectivele viitorului ; 
cadre didactice, elevi, student!, pă
rinți. muncitori sau specialiști din 
unitățile economice, ori științifice, 
unde tinerii iși vor desfășura o 
bună parte din programul pregătirii 
lor. se regăsesc impărtă$indu-se din 
amintiri și proiecte oomune. din 
strădania adunată laolaltă pentru ca 
noul an de invățămint să marcheze 
o treaptă superioară In biografia 
școlii românești. Și poate toc
mai de aoeea toamna școlară șl uni
versitară aduce cu ea un plus de 
Încredere pentru noi toti. și in noi 
toți, cind rememorăm etapele par
curse pină acum.

Citeva dintre aceste etape sint 
incluse si în proiectele noului an 
1987—1988, asemenea unor realități 
ce ne reprezintă și ne defi
nesc, proiectindu-ne pe vastele 
orizonturi ale construcției socialiste: 
populația de preșcolari, elevi și stu- 
tienti a tării urcă și in anul 1987—• 
1988 la 5,6 milioane (cu peste 1,5 mi
lioane mai mare decît în 1965 și de 
peste 3 ori mai mare fată de cea a 
anului 1938), ceea ce reprezintă 
astăzi un sfert din populația țării.

Referindu-ne în continuare prin 
comparație la anii 1938—1939, 1965— 
1966 și 1987—1988, să reținem și 
următoarele :

• cuprinderea copiilor de 3-5 
(6) ani în grădinițe sporește de 
la 6,4 LA SUTĂ la 27,7 LA 
SUTĂ, ca să ajungă astăzi la 
PESTE 80 LA SUTA ;

• numărul liceelor crește de la 
408 la 589 și azi la 981 ;

• numărul elevilor din tnvăță- 
mintul liceal se ridică de la 
49 287 la 371 724. pentru a 
atinge în anul 1987-1988 cifra de 
1,26 MILIOANE;

• diagrama absolvenților de 
liceu urcă de la 7 960 în anul 
1938 la 71 197 în anul 1965 și la 
PESTE 200 000 in anul 1987.

Tar asemenea creșteri sint aso
ciate. acum, in școli și facultăți, nu 
numai unor legitime motive de min- 
drie patriotică, ci și angajamentelor 
asumate ca noul an 1987—1988 să 
înscrie in asoensiunea învătămîntu- 
lui românesc de toate gradele va
lori mereu mai înalte, pe măsura 
grijii deosebite de care școala se 
bucură din partea întregului nostru 
popor, a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Institutul bucureștean de con
strucții este una dintre unitățile re
prezentative ale învătămintului nos
tru superior, ai cărui profesori șl 
studenti au avut in mai multe rin- 
duri cinstea de a-1 avea în mijlocul 
lor pe secretarul general al parti
dului și de fiecăre dată, de pe urma 
Îndrumărilor și sarcinilor primite, a 
aprecierilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. activitatea de în- 
vațămint, de cercetare, proiectare si 
de producție desfășurată aici și-a 
edincit conținutul și s-a diversificat, 
extinzindu-și aria de cuprindere la 
scara întregii țări. Așa se face că 
universitarii constructori din Bucu
rești aduc acum o contribuție sub
stanțială. de înalt prestigiu la solu
tionarea complexelor probleme teh- 
nico-economice cu care este con
fruntată activitatea de constructii- 
montaj din Capitală și din tară, iar 
procentul de autofinanțare obtinut 
aici de pe urma tuturor activităților 
de integrare se situează, an de an, 
la cel mai inait nivel din întreaga 
rețea a unităților de invătămint 
superior.

Dar poate că realizarea cea mai 
de preț se identifică în faptul că 
aici fiecare nou succes obtinut este 
evaluat ca punct de referință și ar
gument grăitor în sprijinul obținerii 
unor 6ucoese si mai mari, într-o 
dialectică a dezvoltării in care ose 
Integrează și pregătirile consacrate 
noului an 1987—1988. „In întimpina- 
rea Conferinței Naționale a parti
dului. sintem angajați — ne-a de
clarat în această ordine de idei

INIȚIATIVE Șl PREOCUPĂRI 
IN PREGĂTIREA NOULUI AN

DE iNVĂȚĂMlNT
prof. univ. dr. îng. Florca Chiriac, 
rectorul institutului de construcții 
— ca întreaga activitate desfășura
tă de profesorii și studenții noștri să 
atingă noi cote calitative, astfel incit 
fiecare dintre absolvenții noștri, ac- 
tionind ca bun specialist și bun re
voluționar. cum ne oere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să perfecționeze 
intr-un ritm sporit mediul in care 
va munci și va trăi, autoperfectio- 
nindu-se totodată necontenit. In acest 
an vom extinde raporturile de inte
grare in zona problemelor de vîrf, 
complexe, hotăritoare pentru pro
gresul rapid tehnico-economic, mi- 
iitind totodată pentru îmbinarea 
cit mai armonioasă între cercetarea 
fundamentală și aplicativă, pentru 
modernizarea continuă a cursurilor 
cu tot ceea oe gindirea științifică de 
pretutindeni a obtinut mai de preț 
si pentru creșterea gradului de im
plicare, de răspundere al fiecărui 
student."

Centrul universitar al Brașovu
lui. Prin asumarea, în planul de cer
cetare universitară, a unor obiective 
complexe, de interes national, va
loarea contractelor de cercetare ști
ințifică soluționate de Universitatea 
brașoveană a crescut an de an, 
ajungind in anul 1986 la suma 
de 41 milioane lei. în același an. 
au fost obținute 17 brevete de in
venții și au fost formulate 66 pro
puneri de brevete, ceea ce echiva
lează cu un aport substantial de 
gîndire novatoare integrată practi
cii, mai cu seamă activității com
plexe de pe platforma industrială a 
Brașovului, unde, după cum este cu
noscut, au fost integrate, cu ani în 
urmă, printre primele discipline, si 
catedre din învătămintul nostru su
perior.

în cea mai bună tradiție a în- 
vățămîntului românesc, universi
tarii brașoveni întîmpină noul 
an de invătămint cu convinge
rea unanimă, așa cum ne-a în
credințat tovarășa conf. univ. dr. 
îng. Filofteia Negrufiu, rectorul Uni
versității din Brașov, că. printr-o 
superioară activizare și mai bună 
concentrare a tuturor factorilor 
de creație, succesele amintite pot 
spori considerabil sub raport valoric 
și ca semnificație socială. De aceea, 
pentru noul an îșl propun cu deose
bire contribuții sporite in domeniile 
automatizării si robotizării produc
ției, creșterii eficacității tehnico-eco- 
noniice. a marilor turnătorii și insta
lații de prelucrare la cald ce func
ționează la Brașov, îndrumării siste
matice a acțiunilor de protejare a 
mediului ambiant, cu participarea 
activă, creatoare a tuturor studenți
lor care, ca fii ai clasei muncitoare, 
si component! ai viitoarei intelectua
lități tehnice, au printre . cei dinții 
datoria angajării, în marea bătălie a 
întregului nostru popor pentru reali
zarea unei noi calități în toate do
meniile de activitate.

Ca și în celelalte zone ale tării, tn 
Județul Botoșani există preocupări 
semnificative pentru creșterea ca
lității procesului instructiv-educa- 
tiv. Organizația de partid. împreună 
cu conducerea școlii de la Liceul 
„A.T. Laurian" din Botoșani, a în
tocmit un mobilizator și bine 
conceput program privind utilizarea 
superioară a bazei tehnico-materiale 
existente în scoală. Prin el se ur
mărește ca elevii să beneficieze de 
un cadru optim pentru însușirea 
unui larg orizont de cunoștințe. în
temeiate pe cele mai noi si mai mo
deme cuceriri științifice și de cul
tură. Deși liceul dispune de o bună 
bază didactico-materiaiă creată și 
sporită în ultimii ani, care a înlesnit 
obținerea unor rezultate deosebite, 
concretizate prin distincții la con
cursurile școlare si sesiuni de refe
rate și comunicări științifice ale 
elevilor, s-au depus eforturi sus
ținute atit din partea cadrelor di
dactice, cit și a elevilor, in direcția 
modernizării și diversificării în con
tinuare a acestor mijloace, armoni- 
zîndu-le progresului economico-so- 

cial actual, exigentelor din etapa in 
care ne aflăm.

..Pe baza acestui plan riguros de 
acțiune, arată prof. Angela Floareș, 
directoarea liceului, prin autodotare 
și colaborare cu Întreprinderea pa- 
tronatoare. cu comitetul . cetățenesc 
de părinți din liceu, am reușit în 
această vacantă de vară reamena- 
jarea si modernizarea cabinetului de 
istorie, a celui de știinte sociale, 
precum si crearea unor cabinete noi 
pentru limba și literatura română si 
geografie. în anul școlar care înce
pe astăzi ne propunem realizarea 
unui cabinet de matematică-informa- 
tică pentru instruirea corespunză
toare a elevilor. 'Ne preocupă 'com
pletarea, modernizarea, diversifica
rea și utilizarea superioară a întregii 
dotări, acest obiectiv fiind o condi
ție care intervine în creșterea cali
tății muncii didactice in ansamblu. 
Vom realiza totodată o conlucrare 
mai strînsă cu familia — colaborato
rul nostru permanent — al cărei rol 
a fost subliniat cu deosebită 
pregnantă de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cuvintarea 
rostită la recentul Congres al edu
cației politice si culturii socialiste".

In județul Hunedoara există pre
ocupări intense pentru o nouă ca
litate în practica productivă a elevi
lor. „Stadiul actual și de perspec
tivă al înzestrării tehnice a indus
triei metalurgice, ramură pentru 
care pregătim forța de muncă la 
Liceul industrial Călan — ne spune 
profesorul Ernest Uskar, directorul 
liceului — impune o permanentă 
reconsiderare a calității muncii di
dactice atit la clasă, cit și in ate
liere".

Printre problemele ne care Ie-a 
rezolvat acest colectiv, privind ca
litatea mai înaltă a practicii produc
tive. putem sublinia că desfășu
rarea orelor de tehnologie are ioc in 
aoeeași zi cu practica în atelier. In 
acest fel. elevul se intilnește la ate
lier cu noțiunile prospăt însușite la 
orele de curs, asigurindu-i-se astfel 
o mai bună pregătire. Unele ore cu 
caracter tehnic se vor desfășura, ca 
și în anul trecut, direct pe platfor
ma industrială a combinatului side
rurgic „Victoria" Călan. Cu sprijinul 
conducerii combinatului, s-au găsit 
săli de cursuri pe platforma indus
trială, unde se pot transmite cu 
operativitate noile cunoștințe dobîn- 
dite cu citeva minute înainte, chiar 
la agregatele care produceau. în 
aceeași idee. în liceu toate obiectele 
se predau in laboratoare pe specia
lități. în acest scop, au fost ame
najate laboratoare pe profiluri. în 
care e pregătită forța de muncă — 
metalurgie, mecanică, electrotehnică 
— toate fiind dotate cu machete și 
materiale didactice specifice.

Pentru a veni în sprijinul elevi
lor. al procesului instructiv-educativ. 
specific profilului metalurgic, con
ducerea liceului a selectat. în strin- 
să colaborare cu cea a combinatului, 
cadrele necesare desfășurării practi
cii în ateliere. De asemenea, ca
drele didactice de aici iși pro
pun, în continuare, ca la orele 
de cultură generală să realizeze 
legătura cunoștințelor teoretice cu 
practica productivă. Astfel, la orele 
de fizică și chimie se fac multe-re- 
feriri ■ si aplicații privind industria 
siderurgică in general si cea din 
combinat -in special. La - orele de 
știinte sociale sint tratate si pro
bleme ale producției combinatului, 
ale calității activității practice în 
producție.

Beneficiind de cadrul organizatoric 
si material creat școlii în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". toate unitățile 
de invătămint au posibilități de a 
deveni laboratoare de gîndire, crea
ție, producție, factori activi ai spi
ritului novator. în care să se poată 
obține cea mai de preț valoare : 
omul multilateral pregătit, con
structorul societății noi. socialis
te si comuniste. Sint cuprinse în 
această afirmație convingerile, sen
timentele. proiectele de vijtor cu 
care toti oamenii scolii — profesori 
si elevi — intimpină noul an de in
vătămint. hotărîti să facă totul pen
tru a înscrie învătămintul românesc 
la cote tot mai inalte de calitate, 
pentru a răspunde înaltei preocupări 
și atenții pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu le acordă dezvol
tării si progresului continuu ale 
școlii românești contemporane.

Reporteri șl corespondenți 
ai „Scinteii"

Toți oamenii 
satului 

-la datorie!
O zi în consiliile 
agroindustriale 

Fierbinți și Sinești

Simbătă și duminică, două zile frumoase de septembrie, au Însemnat 
pentru unitățile agricole din județul Ialomița realizarea unui mare volum 
de lucrări pe toate fronturile de muncă ale campaniei agricole de 
toamnă. înaintea începerii documentării pe teren, am reținut de la to
varășul loan Avram, directorul general al direcției agricole județene, 
citeva din obiectivele prioritare stabilite de comitetul județean de partid 
pentru actuala campanie. In primul rind se detașează, comparativ cu anii 
anteriori, ampla mobilizare de forțe umane și de mijloace mecanice la 
munca in cimp, astfel incit in acest an să se realizeze cea mai scurtă 
campanie. Și, in cel de-al doilea rind, este vorba de preocuparea mult 
sporită pentru însămințarea cerealelor de toamnă în cele mai bune 
condiții, pină cel tirziu 10 octombrie, pe toate suprafețele planificate.

Programele de muncă—realizate punct cu punct!
In unitățile agricole din consiliile 

agroindustriale Fierbinți și Sinești, 
timp de două zile aveam să ne con
vingem că se lucrează pe un front 
larg, cu toate forțele. Dar poate cea 
mai importantă constatare se referă 
la faptul că. cel puțin pină ih arest 
moment al campaniei, s-a reușit o 
perfectă corelare intre diferitele ac
țiuni. fără a se neglija vreo lucrare 
în detrimentul alteia.

Este seară tirziu. La sediul coope
rativei agricole din Dridu insă, se 
adună multi oameni. La întocmirea 
programului de muncă pentru a doua 
zi participă factorii cu munci de răs
pundere de la consiliul popular co
munal. toate cadrele din cooperativa 
agricolă și. ca invitați, cadrele de 
conducere din unitățile economioe 
cu profil neagricol de pe raza co
munei. In mai puțin de 20 de minute 
„planul de bătaie" pentru a doua zi 
este pus la punct. Rezultă că pentru 
realizarea tuturor sarcinilor stabilite 
în ziua următoare, la toate activi
tățile din cooperativă trebuie să 
participe peste 2 000 de oameni. De 
unde se vor asigura 2 000 de oameni, 
cind în toate sectoarele cooperativei 
sint cuprinși numai circa 1 000 de 
cooperatori, din care la fermele ve
getale doar 650 ? — o întrebăm pe 
tovarășa Leana Puiu. primarul co
munei Dridu. „La noi nu există 
probleme cu asigurarea forței de 
muncă — ne răspunde aceasta. în 
perioadele de virf ale campaniilor 
agricole toti locuitorii comunei Parti
cipă la muncă in cooperativă. Avem 
peste 800 de locuitori care lucrează 
în diferite unități de profil neagri

Din grădina C.A.P. Dridu, mari cantități de le
gume sint livrate zilnic la beneficiari

Recoltarea porumbului concentrează in aceste zile importante forțe la C.A.P. Dridu, județul Ialomița

Puțini, dar harnici

col aflate pe raza comunei. Toți au 
posibilitatea și obligația să efec
tueze în acord global cel puțin 40 
de norme de muncă la cooperativa 
agricolă. Fiecăruia i s-a repartizat 
cite 0,7 hectare cu porumb si 0.2 
hectare cu sfeclă de zahăr pe care 
le lucrează in acord global, avînd 
aceleași obligații și drepturi ca și 
membrii cooperatori. De aceea invi
tăm la stabilirea programelor de 
muncă si cadrele de conducere de la 
unitățile neagricole pentru a ști 
fiecare forțele pe oare trebuie să le 
asigure in cooperativa agricolă, unde 
realizarea sarcinilor din această pe
rioadă are pentru noi un caracter 
prioritar. La toate aoestea trebuie să 
adăugăm neapărat și elevii — circa 
300 la număr — care efectuează 
practica agricolă, ei constituind o 
prezentă activă in frontul campaniei 
de recoltare. Mobilizind astfel pe 
toti locuitorii satului, inclusiv pen
sionarii. asigurăm forța necesară 
pentru realizarea vitezelor de lucru 
stabilite și deci a programelor de 
muncă întocmite pentru fiecare zi".

C.A.P. Dridu este una din unitățile 
agrioole mari din județul Ialomița. 
Are aproape 4 800 hectare de teren 
agricol si un sector zootehnic pu
ternic. ce cuprinde 1 500 de bovine, 
2 800 ovine și 5 000 de porci. Dar 
poate lucrul cel mai important de 
știut este că această unitate, încă 
de la înființare, desfășoară o activi
tate economică rentabilă, an de an 
creîndu-și resurse financiare pentru 
autofinanțarea întregului proces de 
producție. Si în acest an. nu tocmai 
favorabil, se estimează realizarea 
unor beneficii de aproape 5 mi

lioane lei. însotindu-1 a 
doua zi pe tovarășul Petre 
Dobre. președintele coope
rativei, pe la mai multe 
puncte de lucru, am inte- 
les.mai, bine care sint-re- 
sorturile rezultatelor con
stant bune obținute de a- 
ceastă unitate. La toate 
punctele de lucru am gă
sit numărul de oameni pre
văzut și mijloaoele meca
nice planificate. Așa se ex
plică faptul că se realizea
ză și se depășesc sarcinile 
stabilite : 150 tone de po
rumb recoltate și livrate 
zilnic la fondul de stat și 
140 tone de sfeclă de zahăr 
culese și transportate la 
fabrica din Urziceni. La 
porumb, bunăoară, ca să 
dăm un exemplu, fată de 
40 hectare prevăzute a se 
recolta zilnic, se realizează 
în medie cite 50 hectare, 
ceea ce va permite, ca pro
ducția de pe cele 1 129 hec
tare cultivate să fie strîn
să și pusă la adăpost in
tr-un timp mult mai scurt 
decît anul trecut, cel tirziu 
pină pe 1—5 octombrie, 
Sint aspecte ce vorbesc 
despre ordine și disciplină 
ferme In muncă, despre 
răspunderea pentru res
pectarea tehnologiei fiecă
rei culturi.

Urmărind desfășurarea lucrărilor 
în consiliul agroindustrial Sinești, 
nu poți să nu remarci anumite tră
sături comune, in majoritatea uni
tăților agricole din județ, privind 
organizarea activității, mobilizarea 
forțelor și spiritul de răspundere cu 
care se acționează. Si totuși, dife
rențieri există in funcție de speci
ficul fiecărei unități. Nu cu mult 
timp in urmă, la recoltarea griului, 
despre C.A.P. Drăgoiești notam in 
paginile ziarului că, aici, o mină de 
oameni — numărul total al coope
ratorilor din această unitate cu a- 
proape 4 000 hectare de teren agri
col nu trece de 80 — reușesc să si
tueze cooperativa printre cele frun
tașe în ce privește producțiile și 
rezultatele economice obținute. Cum 
sint rezolvate problemele acum, cind 
este de executat un mare volum de 
muncă la culesul și depozitarea re
coltei de toamnă ? Ion Baciu, pre
ședintele cooperativei, nu se arată 
descumpănit de întrebare. „Nu-i 
simplu, dar ne descurcăm — spune 
acesta. Ne descurcăm fiindcă tot 
satul și-a dat mina cu cooperatorii. 
Avem o comună mică — populația 
dacă trece de 1 000 de locuitori — 
dar nu există nimeni care să fie 
apt de muncă și să nu lucreze la 
cimp atunci cind este nevoie. Ce nu*  
putem cuprinde cu forte manuale, 
executăm mecanizat. Avem o secție 
de mecanizare puternică, unde lu
crează cei mai destoinici oameni, 
toti din comună. Ne bazăm mult 
pe ei".

în special am vrut să vedem cum 
se pregătește in această unitate re
colta de cereale păioase din anul 
viitor. O formație mare de trac
toare ara una din ultimele sole din 
cele 1 322 hectare cite se vor în- 
sămînta aici cu orz și grîu. Ingine-

Atenție corelării transportului cu recoltarea
Peste tot, In unitățile agricole din 

cele două consilii pe unde am tre
cut, factorii cu munci de răspun
dere s-au referit, sub o formă sau 
alta. Ia faptul că recoltarea in sine 
la termenele stabilite nu constituie 
o problemă. Dar că acest lucru este 
direct condiționat. de corelarea 
transportului si depozitarea produc
ției în același ritm cu recoltarea. 
Este o cerință ce se impune cu atit 
mai mult, cu cit dțn zilele urmă
toare ritmul, recoltării la toate cul
turile va creste substantial in inten
sitate. în acest, scop,-este de notat 
preocuparea din fiecare unitate de 
a se folosi cit mai intens toate 
mijloacele de transport proprii, in
clusiv toate atelajele. 6 bună ex
periență prezintă in acest sens C.A.P. 
Dridu. Aici s-a prevăzut ca toată 
producția să fie transportată numai 
cu mijloacele proprii ale unității — 
circa 90 de atelaje și 25 de mijloace 
auto. Aceasta prezintă multiple a- 
vantaje, atit în plan economic, cit și 
al utilizării eficiente a mijloacelor 
de transport. Calculele arată că 
pentru fiecare mijloc de transport 
închiriat cooperativa trebuie să plă
tească pe zi 1 000 Iei pentru cele 
de la S.M.A. și 2 000 lei pentru cele 
de la I.T.A. sau ITSAIA, fată de 
numai 200 lei cit costă pe zi folosi
rea unui autocamion propriu. în 
plus, cu mijloacele proprii se reali
zează sigur in fiecare zi cite 4—5 
transporturi. Tocmai de aceea este 
deosebit de utilă măsura luată pe 
plan județean de a se asigura com
bustibilul necesar pentru folosirea 
deplină a parcului de mijloace de 
transport de care dispun unitățile 

rul-șef al cooperativei, Marian Cio
can. se arată mulțumit și nu prea. 
Mulțumit — că practic pregătirile 
pentru semănat au fost încheiate. 
Arăturile sint pe terminate, sămin- 
ta de orz este în unitate, iar cea 
de griu este in curs de aprovizio
nare. Nu prea — fiindcă de la 1 
august nu a mai căzut un strop de 
ploaie, ceea ce-1 obligă să facă lu
crări suplimentare pe unele supra
fețe pentru a pregăti terenul fără 
cusur. „Anul acesta — precizează 
inginerul-șef — am gindit și pregătit 
însămîntările de toamnă la un nivel 
superior fată de anul trecut. întrea
ga suprafață este amplasată numai 
după plante premergătoare timpuriu 
Folosim sămintă doar din catego
riile biologice elită și înmulțirea 
întii. Avem totul pregătit și asigu
rat ca să semănăm in perioada op
timă orzul intre 22—25 septembrie, 
iar griul pină cel tirziu la 10 octom
brie. Pentru a inlătura efectele ne
gative ale lipsei îndelungate a pre
cipitațiilor. toată atenția . este con
centrată pe executarea lucrărilor la 
un inait nivel calitativ". Ca la 
Drăgoiești, și in celelalte unități din 
consiliul agroindustrial Sinești se 
acționează cu maximă răspundere 
pentru recolta anului viitor. Tova
rășul Emil Andrei, președintele con
siliului. sublinia că in acest sens au 
fost luate măsuri deosebite. Bună
oară, în toate unitățile s-au organi
zat stringerea și transportul coceni
lor pe timpul nopții, cu prioritate 
de pe terenurile ce vor fi însămîn- 
tate. De asemenea, la arat și pre
gătirea terenului se lucrează pre
tutindeni. de cind se luminează 
pină la ora 22—23 noaptea. Sint 
doar două dintre măsurile luate 
pentru a asigura însămințarea orzu
lui si a griului în limitele timpului 
optim pe întregul consiliu.

agricole. Problema este ca intr-ade
văr să se asigure in mod ritmic și 
corelat cu volumul de transport din 
fiecare unitate combustibilul nece
sar. Spunem aceasta intrucit, după 
cum ni s-a semnalat in mai multe 
locuri, greutățile intimpinate in a- 
provizionarea cu combustibil au de
terminat deja apariția unor deca
laje între cantitățile de produse re
coltate și cele transportate, exis- 
tind riscul că ele 'să se adîn- 
cească și mai mult pe măsură 
ce recoltarea avansează. Or, înche
ierea recoltării Întregii producții la 
termenele stabilite nu înseamnă 
doar stringerea ei, ci mai ales livra
rea ei in totalitate la fondul de stat 
și depozitarea in cele mai bune 
condiții.

Bilanțul realizării lucrărilor agri
cole în seara zilei de duminică ates
tă că măsurile întreprinse de co
mandamentul județean pentru agri
cultură se aplică cu bune rezultate. 
Recoltarea florii-soarelui s-a reali
zat pe 98 la sută din cele 33 400 ha 
cultivate, lucrarea fiind încheiată In 
consiliile agroindustriale Cocora, 
Urziceni. Țăndărei, Gura îalomiței 
și Fetești. Din cele 83 250 ha culti
vate cu porumb, producția a fost 
strinsă de pe aproape 9 000 hectar» 
Si a început și recoltarea soiei și a 
sfeclei de zahăr. Totodată, pină in 
prezent, din cele 123 000 hectare cară 
vor fi însămintate cu cereale păioa
se, au fost arate 80 000 hectare, iar 
patul germinativ a fost realizat pe 
26 la sută din suprafață.

Aurel PAPAIHUC 
Mihai VIȘO1U

RECUPERAREA MATERIALELOR 
o acțiune de mare răspundere civică, 

de larg interes economic
Lumea contemporană și-a însușit un mod nou. mai realist, de În

țelegere a caracterului limitat al resurselor naturale, a necesității utili
zării superioara a materiilor prime, materialelor, combustibililor, sur
selor de energie, precum și o viziune nouă privind circuitul economic 
el resurselor. Evoluția spre chibzuință față de ceea ce se prelucrează 
și, mai ales, fată de ceea ce se abandona, vizibilă într-un orizont foarte 
larg de activități, nu se putea să nu se reflecte și pe plan legislativ.

Și în țara noastră au fost adoptate importante și cuprinzătoare acte 
cu caracter normativ, menite să completeze măsurile economice, orga

nizatorice. educative vizînd întărirea spiritului gospodăresc, a răspun
derii fiecăruia asupra resurselor, a ordinii și chibzuintei in folosirea Tor. 
Cu ajutorul specialiștilor din Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
ți al Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (M.A.G.F.) am alcătuit 
și prezentăm cititorilor o sinteză a reglementărilor legale privind recu
perarea și revalorificarea materialelor refolosibile. scontînd că această 
prezentare va reîmprospăta cunoașterea unor îndatoriri stabilite prin 
legi de către cei chemați să le onoreze. Poate că nu puțini vor fi aceia 
care, recitind anumite reglementări, se vor mira ei inșiși cum de au
ajuns să intîrzie în a le respecta.

CINE SE OCUPĂ
De la bun început se cere aban

donată o prejudecată care mai dăi
nuie in legătură cu recuperarea ma
terialelor. anume că aceasta este c 
activitate principală numai pentru 
întreprinderile de resort, eventual 
pentru unele organizații obștești, sau 
pentru unele unităti comerciale, pe 
cind pentru majoritatea unităților e- 
conomioe ar fi o activitate supli
mentară. mărginașă ori chiar facul
tativă. Este nu numai o împărțire 
străină de lege, ci chiar contrară ei 
si Iată de ce :
• Art. 2 din principalul act nor

mativ emis în această materie (De
cretul nr. 465/1979) stabilește că „sint 
obligate să asigure recuperarea in-

DE RECUPERĂRI
tegrală și valorificarea tuturor ma
teriilor prime vechi materialelor, a 
pieselor si subansamblelor recondi- 
tionabile si a celorlalte resurse ma
teriale refolosibile" nu doar anumite 
unităti. ci .întreprinderile, centrale
le. toate unitățile socialiste, ministe
rele. celelalte organe centrale si lo
cale".
• Conform art. 6 din același act 

normativ, toate organizațiile de masă 
si obstest.1 au sarcina de a cultiva 
spiritul de economie, grija pentru 
buna gospodărire a resurselor, o ati
tudine necruțătoare contra risipei, 
de a atrage masele la acțiuni largi 
de recuperare a materialelor ;

• o categorie aparte de răspun

deri incumbă institutelor centrale de 
cercetări științifice, instituțiilor de 
invătămint superior, unităților de 
cercetare si inginerie tehnologică 
pentru crearea de tehnologii, utilaje 
si instalații destinate valorificării 
superioare si revalorificării tuturor 
resurselor (cap. IV din actul norma
tiv menționat) ;

• de altfel tuturor unităților de 
cercetare si proiectare le revine în
datorirea de a găsi de Ia bun început 
soluțiile tehnioe si tehnologice care 
să asigure în capacitățile nou create 
valorificarea resurselor practic fără 
pierderi ;

Se poate conchide cu toată certitudinea că problema recuperării șl 
revalorificării materialelor refolosibile și asimilatelor lor este nu numai 
sub aspect economic, ori al conștiinței civice, o preocupare generală, ci 

constituie o răspundere fermă și din punctul de vedere al legii.

CE SE VALORIFICĂ ?
La fel, o foarte largă cuprin

dere o au si normele referitoare la 
categoriile de materii și materiale 
6upuse revalorificării. Este greșită, 
simplistă, mentalitatea celor ce con
sideră că această deosebit de impor
tantă activitate economică privește 
numai fierul vechi, cioburile de sti
clă. hirtia și alte citeva materiale, 
numai borcanele și sticlele goale sau. 
in ceea ce privește reconditionările 
de piese, doar anumite motoare. Așa 
cum prevede art. 3 din Decretul nr. 
465/1979, resursele materiale care tre
buie recuperate și valorificate sint :
• materiile prime vechi si unele 

resurse materiale primare :
• materialele refolosibile care se

• tot în conformitate cu legea, 
predarea snre achiziționare sau co
lectare a materialelor, bunurilor u- 
zate de folosință îndelungată si a 
celor de uz personal, care nu se mai 
utilizează in gospodăriile populației 
constituie „o importantă îndatorire 
cetățenească" :

• legat de aceasta, art. 48 din De
cretul nr. 465/1979 stabilește îndato
riri ce revin cooperației pentru a- 
chizitiqnarea de la populație și re- 
conditionarea unor bunuri de folo
sință îndelungată si a unor obiecte 
de uz personal.

utilizează ca atare sau prin prelu
crări simple ;
• piesele și subansamblele rezul

tate în urma dezmembrării mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, altor fon
duri fixe ;
• bunurile de folosință îndelun

gată și cele de uz personal uzate 
care, după folosire, se valorifică prin 
reparare sau recondiționară ;

• apele industriale uzate, pulberi
le, haldele, zgurile, iazurile miniere, 
resturile menajere și stradale și alte 
materiale refolosibile.

Fiecare din aceste categorii cuprin
de o sferă practic nelimitată de va
lori. Spre exemplu, prin „piese și 

subansamble" trebuie înțeleasă, 
conform Decretului 148/1984, toată 
gama produselor din cauciuc :
• anvelopelor de autovehicule 1
• benzilor transportoare ;
• diferitelor articole tehnice ;
• bunurilor de consum din cau

ciuc.
Pentru a se cunoaște sfera deose

bit de largă a ambalajelor supuse re
cuperării. semnalăm importanta Or
dinului M.A.G.F. nr. 96/1981, cu mo
dificările aduse prin Ordinul 94/1986, 
care cuprind sute de poziții cu di

CE ÎNSEAMNĂ RECUPERARE ? CE ÎNSEAMNĂ 
REVALORIFICARE ?

natură a-i
Acești termeni, etît de frecvent folosiți — „recuperare", „revalorifi

care", „refolosire" — iși găsesc in precizia legii detalieri de 
face mai bine înțeleși și respectați.

• Unitățile socialiste sint obligate 
Fă asigure identificarea, stringerea. 
sortarea, depozitarea, gospodărirea și 
reintroducerea în circuitul economic 
a bunurilor de acest fel.
• Aceasta implică măsuri pentru 

eliminarea pierderilor de orice gen, 
evidenta strictă a mișcării ma
terialelor. Inclusiv a resturilor igno
rate in trecut ca „deșeuri" (noțiune 
dispărută din terminologia legală).

• In aceeași manieră concretă, 
Decretul 465/1979 statuează obligati
vitatea asigurării tehnologiilor, uti
lajelor și capacităților de producție 
necesare Unei astfel de prelucrări a 
materialelor, incit să se obțină valo
rificarea lor cu adevărat superioară.
• în exprimarea art. 6 din aminti

tul decret, cetățenii, pe lingă îndato
rirea de a preda unităților comercia
le materialele și obiectele uzate re- 
valorificabile pe care ei nu le mai 
folosesc, sint obligati să depoziteze 
reziduurile menajere in locurile sta
bilite si să participe la acțiunile ini
țiate în scopul colectării, Această din 
urmă îndatorire a fost corelată cu 
prevederile Legii 1/1985, participarea 
la acțiunile de recuperare contînd în 
Îndeplinirea normei anuale de parti
cipare la acțiunile edilitare.
• Situațiile ivite In practică Impun 

ți trei precizări mai de amănunt. 
Ele decurg din Ordinul M.A.G.F, nr. 
96/1981 :

ferite tipuri și dimensiuni de re- 
cipienti (de la sticle și borcane la 
butoaie, cutii, lăzi. saci, tambure, pa
lete etc.). Bunăoară, citi cumpără
tori nu s-au simtit stînjeniti de am
balajele televizoarelor, mașinilor de 
spălat sau de cusut, neștiind cum să 
se descotorosească după aiungerea 
cu bine acasă de lăzile pliante din 
carton ondulat ? Or. conform anexei 
8 din ordinul amintit, 15 tipuri de 
asemenea cutii-lăzi — adică majori
tatea tipurilor — ar trebui recupe
rate de magazine.

— se observă uneori că 
balaje, in special lăditele. 
tr-o stare deplorabilă, unitățile pa- 
sindu-și reciproc obligația recondi- 
tionării lor. Conform reglementări
lor, repararea-reconditionarea amba- 

unele am- 
circulă in-

CUNOAȘTEȚI ACESTE INTERDICȚII?
Este specific legilor și tine de eficienta lor să stabilească, pe Ungi 

recomandări si îndatoriri ferme, nominalizarea exactă a unor interdicții.
• Este interzisă distrugerea sau 

degradarea materialelor recuperabile 
(art. 5. al. 2 din Decretul 465/1979).
• Livrarea materiilor prime, ma

terialelor. pieselor și produselor noi 
se va face numai pe măsura înde
plinirii de către beneficiar a obliga
ției de recuperare rezultată din plan 
sau djn normativele de recuperare 
(art. 7. al. 3 din același decret).

• Introducerea în circuitul econo
mic a oricăror categorii de ambalaje 
se poate face numai cu respectarea 
normelor legale de tipizare (art. 7 
din Decretul 146/1980).
• Se interzice Scoaterea din cir-

Legișlatia domeniului recuperării materialelor și 
sibile fiind foarte bogată •— pe măsura importanței 
ciale a domeniului — vom reveni. în viitor, la alte reglementări de 
această natură. Tot atunci vom răspunde ți eventualelor întrebări for
mulate de cititori.

laielor provenite din activitatea de 
aprovizionare, revine furnizorului de 
marfă, ceea ce — precizează art. 20 
din ordinul citat — nu absolvă uni
tățile comerciale de efectuarea unor 
mici reparații, absolut necesare ;

— o altă anomalie ivită în prac
tică este „foamea" de ambalaje de 
sticlă din perioada fabricării conser
velor și reticenta recuperării amba
lajelor de acest tip constatată in se
zonul rece. E un efect al ignorării 
art. 22, âl. 5 din actul normativ an
terior menționat, care stabilește că 
ambalaiele recuperate de la livrările 
de conserve de legume si fructe 
„se păstrează, în perioada ' dintre 
campaniile de industrializare. în 
unitățile furnizoare" ;

— merită o atenție aparte o regle
mentare introdusă prin Ordinul 
M.A.G.F. nr. 94/1986, foarte impor
tantă pentru sănătatea publică: „Pro
ducătorii de mărfuri alimentare răs
pund de igienizarea ambalajelor fo
losite la livrarea produselor proprii" 
(art. 7, al. 3).

cultul economic a ambalajelor Înain
te de îndeplinirea duratelor de serr 
viciu și a ciclurilor de utilizare nor
mate (art. 28, al. 4 din Decretul 
465/1979).
• Se interzice distrugerea sau de

gradarea produselor din cauciuc 
uzate și refolosibile, cu excepția ca
zurilor prevăzute de lege (Decretul 
149/1984, art. 25).
• Se interzice folosirea ambalaje

lor de uz general — și cu atit mai 
mult a celor specifice produselor ali
mentare — la ambalarea produselor 
toxice (art. 1 din 
nr. 94/1986).

Ordinul M.A.G.F.

obiectelor refolo. 
economice și so-

Serqlu ANDON
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat publicațiilor „El Sol de Mexico"

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ

(Urmare din pag. I)
Marea Adunare Națională, cit si In 
consiliile populare.

Deci putem spune că am creat 
un sistem larg democratic, cane se 
bazează' atît pe organele clasice, ca 
Să spun. așa,, dar și pe noi organis
me democratice, revoluționare, care 
asigură participarea directă a oame
nilor muncii la conducerea tuturor 
sectoarelor. Te această bază, noi 
considerăm că sistemul democrație 
realizat in România poate să-și de
monstreze superioritatea tată de bri
ce altă democrație' așa-zis reprezen
tativă, clasică. Noi pornim de la 
faptul că. in condițiile actuale, ale 
creșterii rolului maselor populare, 
al popoarelor, in dezvoltarea socie
tății. trebuie să se creeze și forme 
noi, democratice, care să permită 
popoarelor să participe nemijlocit la 
conducere, nu numai, prin organele 
reprezentative. De aceea noi am 
formulat teză ■ că făurim socialismul 
cu poporul și pentru popor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. aproape că nu există 
luare de poziție publică a dum- 
neaviastră in Care să nu vă. re
feriți la problemele vieții inter
naționale. Cum vedeți dum
neavoastră viitorul lumii, in 
condițiile proliferării armelor 
nucleare, ale intensificării cursei 
înarmărilor ți multiplicării zo
nelor de conflict, cind se men
ține amestecul marilor puteri 
in treburile interne ale altor 
state și se perpetuează tendința 
de împărțire a lumii în noi 
zone de influență 1

RĂSPUNS : România consideră că 
înfăptuirea obiectivelor sale de dez
voltare economicossociaiă nu se 
poate realiza., decit în., condiții de 
pace și colaborare internațională cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială. De altfel, se 
poate spune că nici un popor nu 
poate să se dezvolte decit in condi
ții de pace. De aceea, concerrtrin- 
du-ne forțele, spre realizarea obiec
tivelor, a programelor de dezvoltare 
si construcție socialistă, acordăm o 

are însemnătate activității inter- 
ationale.
Dezvoltăm larg relațiile cu toate 

statele lumii. Așezăm la bază aces
tor relații principiile egalității, res
pectului independenței, suveranită
ții. neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. Ne pro
nunțăm cu. hotărire împotriva, forței 
și a amenințării cu forța, pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor 
la dezvoltare liberă, așa cum o do
rește, fără nici un amestec din afară.

Omenirea se găsește acum într-o 
epocă nouă, care a schimbat fun
damental felul de, a gindi in proble
mele păcii si războiului. Am in ve
dete existența armelor nucleare 
care pot să distrugă intreaga ome
nire, ' înseși condițiile . pentru exis
tenta vieții pe planeta noastră. De 
aici decurge și necesitatea unei noi 
gindiri. care trebuie să pornească 
de lă faptul Că. in asemenea condi
ții. un război mondial nu este po
sibil și că deci trebuie înlăturat 
însuși războiul din viața omenirii.

în primul rind. este necesar să se 
facă totul pentru înlăturata totală 
e armelor nucleare. De aceea, noi 
am salutat, si susținem propunerile 
Uniunii Sovietice privind lichidarea 
armelor nucleare pină in anul 2000. 
Ne pronunțăm pentru realizarea 
unor acorduri corespunzătoare între 
Uniunea Sovietică și S.U.A. in pri
vința trecerii la reducerea, pină la 
eliminarea totală, a armelor nu
cleare, In acest cadru, considerăm 
că este posibil și trebuie să se a- 
jungă la un acord corespunzător pri
vind eliminarea rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune și opera- 
tiv-tactice din Europa și din Asia. 
După părerea noastră, atit propu
nerile Uniunii Sovietice, cit și cele 
ale S.U.A. permit sâ se ajungă la 
un acord in această problemă. 
Este insă necesar ca celelalte state 
— am in vedere statele din Europa, 
unde se găsesc aceste armamente — 
să acționeze mai hotărit și să re
nunțe la orice ar putea împiedica 
realizarea acestui acord.

In același timp, ne pronunțăm 
pentru trecerea la reducerea arma
mentelor convenționale. România, de 
altfel, a si hotărit. anul trecut, re
ducerea unilaterală, cu 5 la sută, 
a acestor armamente și a cheltuie
lilor militare.

După părerea noastră, nu există 
astăzi problemă mai importantă 
decit aceea a dezarmării. îndeosebi 
nucleare, și asigurării păcii. Aceasta 
va asigura și condițiile necesare 
pentru ca o parte importantă din 
mijloacele materiale, financiare, u- 
mane să fie folosite in soopul dez
voltării. al soluționării multor pro
bleme economi oo-sociale. inclusiv a 
șomajului, a analfabetismului, a să
nătății. a ridicării generale a nivelu
lui de trai al popoarelor.

Ne pronunțăm cu toată fermitatea 
pentru soluționarea tuturor proble
melor dintre state numai prin tra
tative'. Considerăm că toate conflic
tele existente trebuie rezolvate pe 
calea negocierilor. Aceasta este va
labil și in ce privește conflictul din 
Orientul Mijlociu, și în războiul 
dintre Iran și Irak, și în problemele 
din America Centrală. Aș menționa. 
In acest cadru, eforturile țărilor din

cinema
• Pădurea de fagi: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,15: 13,30: 15.45;
18: 20
• B.D. intră tn acțiune: VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11 ; 13: 15; 17,15: 19.30
• B.D. la munte și la mare : ARTA 
(213186) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Viraj periculos : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Pădureanca — 15: Anotimpul iu
birii — 17; 19: BUZEȘTI (50 43 58)
• Cuibul de viespi: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; .17; 19
• Păcală: FERENTARI (80 49 85) —
15; 18.15
sș Haiducii Iul Șapteca! — 9; 12,15; 
Răzbunarea haiducilor — 15.30; 18,45: 
COSMOS (27 54 95)
• lartă-mă: STUDIO (59 53 15) — 10; 
11.45: 13.30; 15,30: 17,30: 19,15
• Ultimul meci: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13;. 15;. 17; 19
• Medalion Alain Delon: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11.30: 14: 17; 19.30
• Medalion Peter O’Toole: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20

și „Tiempo"
America Centrală, acordul recent 
stabilit privind soluționarea proble
melor prin negocieri și asigurarea 
independentei popoarelor din aceas
tă zonă.

în general, considerăm că este ne
cesar ca marile puteri, și desigur 
toate statele, să pună capăt oricărui 
amestec în treburile interne ale 
altor țări, să renunțe cu desăvirșire 
la politica de forță, la tendința de 
dominație în diferite zone ale lu
mii. în acest cadru, as menționa, re- 
ferindu-mă la conflictul dintre Iran 
și Irak, pericolul pe care îl repre
zintă prezenta navelor militare ale 
S.U.A. și ale altor state în Golf, care 
poate duce la o extindere a conflic
tului. cu consecințe foarte grave. De 
aceea, ne pronunțăm pentru retra
gerea flotelor străine din Golf, și in 
general, din alte mări și oceane, con- 
siderind că toate mările și oceanele 
trebuie să rămină libere pentru na
vigația internațională în scopuri 
pașnice.

Noi considerăm că, In actualele 
împrejurări, deși situația este gravă, 
există totuși forțe puternice care, 
actionînd unite împreună cu toate 
popoarele ce doresc pacea, pot 
schimba cursul evenimentelor, pot 
impune o politică democratică, da 
dezarmare, de pace, relații interna
ționale in deplină egalitate.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. datoria externă și in
flația sint două dintre cele mai 
grave probleme care afectează 
economia multor țări ale lumii. 
Ce s-ar putea face pentru ca 
efectele acestora să nu se agra
veze ? Cum acționează România 
in acest sens ? Prin ce s-ar ca
racteriza o nouă ordine econo
mică internațională ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, situația 
economică internațională continuă să 
fie gravă. De altfel, se poate spune 
că, in ultimii ani, aceasta s-a înrău
tățit și, îndeosebi, s-a agravat situa
ția țărilor in curs de dezvoltare. 
Acesta este rezultatul direct al po
liticii marilor puteri imperialiste, a 
monopolurilor, a capitalului financiar 
internațional, al relațiilor de inechi
tate și inegalitate in schimburile 
economice mondiale. Toate acestea 
au determinat o creștere puternică a 
datoriei externe generale și, îndeo
sebi, a țărilor in curs de dezvoltare. 
S-a vorbit mult pină acum și s-au 
desfășurat o serie de tratative sub 
diferite forme, dar, pe ansamblu, nu 
s-a ajuns la rezultate pozitive, in 
primui rind datorită poziției țărilor 
dezvoltate.

România se pronunță pentru solu
ționarea acestor probleme pe calea 
tratativelor intre țările dezvoltate și 
țările in curs de dezvoltare. Consi
derăm că teza soluționării indivi
duale sau cu fiecare tară a pro
blemelor urmărește, de fapt, sâ îm
piedice acțiunea comună a țărilor în 
curs de dezvoltare pentru a se ajun
ge la o soluționare globală a proble
melor. Situația este de așa natură 
incit soluțiile parțiale sau individua
le nu asigură rezolvarea generală a 
problemelor. Se impun soluții globa
le, care să țină seama și să por
nească de la necesitatea unor schim
bări fundamentale in relațiile econo
mice internaționale. Avem în vedere, 
în acest cadru, realizarea unor noi 
relații economice, bazate pe echitate 
și egalitate, accesul la cuceririle 
științei și tehnicii pentru țările in 
curs de dezvoltare, desființarea unor 
bariere vamale, asigurarea unui ra
port echitabil între prețurile mate
riilor prime și prețurile mărfurilor 
industrializate, realizarea unei solu
ționări globale a problemei datoriilor 
externe.

în această privință România a pro
pus o serie de măsuri care au in ve
dere chiar lichidarea unor datorii 
pentru țările mai slab dezvoltate, 
reducerea datoriilor pentru alte țări, 
o scădere radicală a dobinzilor, re- 
eșalonarea plății datoriilor care râ- 
min pe o perioadă îndelungată, fie 
cu o dobindă foarte mică, fie chiar 
fără dobindă. De ce am făcut aceste 
propuneri ? Pentru că avem in ve
dere că, prin dobinzile de pină acum, 
țările debitoare au- restituit, de fapt, 
în întregime sumele împrumutate. 
Deci, băncile, monopolurile care au 
acordat. credite și-au recuperat in 
fond nu numai creditele, dar chiar și 
o anumită parte de dobinzi mai re
zonabile.

Pentru soluționarea acestor proble
me este necesar ca țările in curs de 
dezvoltare să-și întărească solidari
tatea. să acționeze mai unite pentru 
că, altfel, nu vor putea determina 
țările dezvoltate, monopolurile, capi
talul financiar să meargă la o solu
ționare corespunzătoare a probleme
lor.

Am menționat că ne pronunțăm 
pentru negocieri. După părerea mea, 
asemenea negocieri s-ar putea des
fășura cel mai bine in cadrul O.N.U., 
prin organizarea unei conferințe in
ternaționale cu participarea tutu
ror statelor — atit a celor in curs 
de dezvoltare, cit și a celor dez
voltate — pentru a se ajunge Ia un 
acord acceptabil pentru ambele 
grupe de țări, dar care să țină sea
ma de problemele grave ale țărilor 
in curs de dezvoltare, să elaboreze 
principiile de bază ale noii ordini 
economice mondiale, ale unor relații

• Waterloo: VICTORIA (13 28 79) —
9: 12; 15,30; 19
• Program special pentru copil și ti
neret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• A doua variantă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
• Locuri in inimă : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19
• Jandarmul și jandarmerițele : 
MUNCA (21 50 97) — 13: 17; 19
• Cu orchestra pe strada principală: 
DRUMUL SĂRII (31 38 13) — 15; 17; 19

teatre 

economice bazate pe echitate, pe 
egalitate, pe avantaj reciproc, să 
pună capăt actualului sistem finan
ciar și de relații economice ine
chitabil.

ÎNTREBARE : România este 
o țară latină. Din punct de 
vedere istoric, pe ce se bazează 
această latinitate ? tn ce mă
sură v-a ajutat această latini
tate tn relațiile internaționale ? 
Cum apreciați raporturile 
României cu celelalte state, in 
special cu vecinii dumnea
voastră ?

ftASPUNS : Intr-adevăr, România 
este o țâră latină. Această latinitate 
s-a realizat intr-un lung proces de 
dezvoltare a poporului român, prin- 
tr-o simbioză intre daci și romani, 
încă la începutul primului mileniu al 
erei noastre, în urmă cu circa 2 000 
de ani. Această contopire, intr-o pe
rioadă îndelungată, a dacilor cu ro
manii a dus la formarea poporului 
român și la păstrarea de către po
porul nostru a caracterului latin. 
Ceea ce pot spune este că menți
nerea acestui caracter latin și însăși 
formarea națiunii române, a statu
lui independent român sint rezulta
tul unor lupte foarte îndelungate 
împotriva asupririi și dominației 
străine. Menținerea caracterului latin 
cred că se explică în cea mai mare 
parte prin aceste lupte, dar și prin 
faptul că. in perioada respectivă, ci
vilizația latină se număra printre 
civilizațiile avansate, care și-au pus 
amprenta asupra dezvoltării multor 
state ale lumii.

Fără îndoială că România acordă 
o Însemnătate deosebită relațiilor 
sale cu țările de origine latină din 
Europa, din America Latină și de 
pe alte continente. Dar, în același 
timp, trebuie să subliniez că ne pro
nunțăm pentru relații nu pe baza 
unei anumite origini etnice, ci pen
tru relații cu toate statele lumii, 
fără nici un fel de deosebire. Ne 
aflăm intr-o asemenea epocă a dez
voltării societății omenești incit la 
baza colaborării internaționale tre
buie să așezăm cele mai noi cuce
riri ale culturii, ale științei și cu
noașterii umane, principiile indepen
denței și suveranității naționale. La
tinitatea sau originea unui popor sau 
a altuia, nu trebuie in nici un fel să 
ducă la tendințe, de izolare, ci, dim
potrivă. trebuie să acționăm în direc
ția unei dezvoltări largi a colaboră
rii, fără nici un fel de deosebire. Să 
pornim de la faptul că progresul ge
neral. pacea trebuie să fie realizate 
de toate popoarele, in strînsă colabo-* * 
rare — și că aceasta poate asigura 
un viitor liber . și pașnic întregii 
omeniri.

• Teatrul National (14 71 71, sala Am
fiteatru) : Campionul — 18
• Opera Română (13 18 57): Aida — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Dia
loguri — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): ..Respirări- 
cu Nichita Stănescu. Recital extraor
dinar Leopoldina Bălănuță — 18,30
• Teatrul Glulesti (sala Majestic, 
14 72 34): Iarna cind au murit can
gurii — 19

ÎNTREBARE : Deși sint state 
situate la mare distantă unul 
de altul, cu regimuri social- 
politice deosebite, cu niveluri de 
dezvoltare diferite, in politica 
externă a. României' și a Mexi
cului există multe similitudini. 
Cărui fapt, considerați dumnea
voastră, se datorează aceasta ’ 
tn general, cum apreciați sta
diul actual și perspectivele rela
țiilor rnmâno-mexicane ? Ar 
putea servi acestea ca exemplu 
de relații între state ?

i
RĂSPUNS : între România și 

Mexic există relații bune. Consider 
că in multe probleme internațio
nale pozițiile României și Mexicu
lui sint identice sau foarte apro
piate. Și România, și Mexicul se 
pronunță pentru o politică de pace, 
pentru soluționarea problemelor li
tigioase dintre state prin tratative, 
pentru renunțarea la forță, împotriva 
politicii de dominație. Aceasta 
creează o bună bază pentru o largă 
conlucrare intre țările și popoarele 
noastre.

Considerăm că deosebirile de orin
duire socială — nu numai intre 
România și Mexic, dar intre oricare 
alte state — nu trebuie In nici un 
fel să constituie un obstacol intr-o 
conlucrare cu rezultate bune pentru 
fiecare stat. De altfel, experiența 
României — care întreține relații cu 
rezultate bune, în afară, de toate ță
rile socialiste, și cu țările In curs 
de dezvoltare, și cu țările capitalis
te dezvoltate — demonstrează juste
țea unui asemenea punct de vedere, 
înseși relațiile dintre România și 
Mexic, intre care există deosebiri de 
orinduire socială, demonstrează 
acest lucru.

Trebuie să spun Insă că —. după 
părerea mea — colaborarea econo
mică, schimburile economice nu sint 
la nivelul relațiilor politice și al po
sibilităților existente în România și 
in Mexic în această direcție. Noi ne 

• pronunțăm pentru o dezvoltare mai 
puternică a colaborării tehnico-știin- 
țifice, culturale — avînd in vedere, 
referindu-mă la cultură, și anumite 
afinități de origine latină — dar, re
pet, mai. cu seamă in domeniul eco
nomic, ca o necesitate a. întăririi for
ței economice, a independenței și su

veranității țărilor noastre. Sper că 
în perioada următoare vom obține o 
dezvoltare mai bună a acestor 
relații.

In încheiere, aș dori să adresez, 
prin intermediul dumneavoastră, po
porului prieten mexican cele mai 
bune urări de prosperitate, de bună
stare și de pace.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 15 septembrie, ora 21 — 18 
septembrie, ora 21. In țară: Vrenîea va 
fi călduroasă și predominant frumoa
să, cu cerul variabil, exceptind nordul 
și estul tării, unde va fi schimbătoare, 
iar cerul va prezenta lnnorări accen
tuate. Se vor semnala ploi care vor 
avea șl caracter de aversă, pe alocuri. 
In nordul și estul țării. Vintul va sufla 
slab pină ia moderat, cu intensificări 
In nord-est șl la munte din sectorul 
nord-vestic. Temperatura va marca o 
scădere ușoară îndeosebi tn nord-est In 
partea a doua a intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse intre 6 și 18 grade, ușor 
mai ridicate in sudul țării, iar maxi
mele intre 22 și 32 de grade, mal cobo- 
rite în ultima zi. In București: Vremea 
va fi călduroasă $1 predominant fru
moasă, cu cerul variabil. Vtntul va 
sufla slab ptnă la moderat. Tempera
tura aerului va marca o scădere ușoa
ră in a doua parte a intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse intre 12 și 14 
grade, iar maximele Intra 23 și 33 de 
grade.

(Urmare din pag. I)
florirea necontenită a acestora 
prin aportul de creație superioară 
al întregii națiuni definesc astfel 
conținutul unui înalt mesaj umanist 
pe care poporul român. întemeiat 
pe înțelepciunea existenței sale mi
lenare in spațiul carpatic, îl adre
sează întregii umanități.

Cum bine se știe, valorificarea 
celor mai înalte cuceriri spirituale 
presupune, din partea școlii, întă
rirea forței sale modelatoare prin- 
tr-o autentică sinteză intre instruc
ție și educație. Tocmai de aceea se
cretarul general al partidului a 
adresat în mai multe rinduri sluji
torilor școlii de toate gradele, or
ganizațiilor de partid și de tineret 
din școli și facultăți chemarea vi
brantă de a-și mobiliza toate ener
giile și a folosi fiecare oră de curs, 
de laborator și de activitate prac
tică spre a-i cultiva tineretului spi
ritul novator, cutezanța, gîndirea 
prospectivă, precum și dragostea 
nestinsă fată de patrie și partid, față, 
de idealurile de muncă, de creație 
și de pace ale poporului român. Ca 
atare, adincirea tuturor discipline
lor de învățămint, cu deosebire a 
limbii, literaturii și istoriei națio
nale. a matematicii, fizicii, chimiei 
și biologiei, trebuie să conducă încă 
din clasele primare și gimnaziale 
spre configurarea unui univers .larg 
și unitar de cunoștințe, cit și spre 
cultivarea in rindurile întregului ti
neret a mindriei că aparține unui

Concurs de afișe cu tema 
„Avantajele economisirii 

la C.E.C."
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni a Republicii Socialiste Româ
nia, in colaborare cu Uniunea ar
tiștilor. plastici, organizează, cu pri
lejul „Săptăminii economiei 1987“. 
cea de-a XIX-a ediție a concursu
lui de afișe cu tema : „Avantajele 
economisirii la C.E.C.“. in scopul 
stimulării creației grafice pe tema 
economiei și pentru realizarea 
unor afișe de popularizare a ideii 
și avantajelor economisirii la C.E.C. 
cit mai sugestive.

Concursul este deschis tuturor 
participanților. membri sau ne
membri ai U.A.P.

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta in formatul 70 X 100 cm, 
numai cașerate. și vor fi astfel rea
lizate incit să permită tipărirea lor 
in maximum șase culori.

Pentru cele mai. bune afișe. Casa 
de Economii si Consemnațiuni 
acordă următoarele premii :

— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobindă. cu o depunere 
de 5 000 de lei :

— Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobindă. cu o depunere 
de 3 500 de lei ;

— Premiul III : un libret de eco
nomii cu dobindă. cu o depunere 
de 2 000 de lei ;

— Două mențiuni constînd în 
librete de economii cu dobindă. cu 
o depunere de 1 500 lei fiecare.

In vederea acordării premiilor, 
afișele vor fi selecționate de către 
un juriu format din reprezentant’ 
ai Uniunii artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni. Casa de Economii și Consem- 
natiuni îsi rezervă dreptul de a 
tipări unele dintre afișele premiate.

Pentru lucrările prezentate la 
concurs, pe care le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni. se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru concurs se vor ex
pedia pină Ja data de 15 octombrie 
a.c. (data poștei) pe adresa : Casa 
de Economii si Consemnațiuni. Ser
viciul economii. București. Calea 
Victoriei nr. 13. Afișele se vor 
preda împreună eu un plic inchis 
pe care se va menționa același 
moto, inscris si pe spatele afișului, 
tn plic se va introduce o coală de 
hirtie pe care se va menționa, de 
asemenea, moto-ul inscris pe spa
tele afișului, precum și numele, 
prenumele si adresa exactă a auto
rului.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni va organiza cu prilejul ..Săp
tăminii economiei" — 25—31 octom
brie 1987 — o expoziție in care vor 
fi prezentate afișele selecționate de 
iuriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala 
C.E.C. in maximum 15 zile de la 
deschiderea expoziției.

Afișele prezentate in cadrul ex
poziției pot fi ridicate in maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările neridicate în limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare prreind 
organizarea concursului pot fi soli
citate la telefonul 13 38 14/185—181.

ACTUALITATEA JPORTIVĂ

începe sezonul fotbalistic european
SUCCES DEPLIN ECHIPELOR ROMÂNEȘTI!

După vacanțe binemeritate la mare 
și la munte, după pregătiri inde- 
lungi in țară și peste hotare, cei mai 
buni fotbaliști din țara noastră pă
șesc acum pragul unui nou sezon 
european. Este un sezon cu examene 
pe cit de importante, pe atit de di
ficile, dacă ne gindim că reprezen
tativa națională va avea de jucat in 
deplasare cu echipele Albaniei și 
Austriei, Steaua București va avea 
de apărat un înalt prestigiu interna
țional. cucerit cu atîta trudă in nop
țile de la Sevilla și de la Monaco, 
iar celelalte formații participante la 
cupele europene vor avea de indrep- 
tat o carte de vizită „șifonată" anul 
trecut (Dinamo, Universitatea Cra
iova) de reparat o onoare stricată 
in mai toate participările de pină 
acum (Sportul studențesc) sau de 
ciștigat niște „galoane" chiar de la 
prima participare (Victoria Bucu
rești).

începutul il vor face echipele da 
club, azi și miine.

Azi. in „Cupa U.E.F.A.", Sportul 
studențesc intilnește acasă (stadionul 
din Regie, ora 17), o „ambasadoare" 
a unui fotbal reprezentat de patru 
ori la rind in turneele finale ale 
campionatului mondial : echipa po
loneză G.K.S. Katowice — beneficia
ra unei garnituri solide, cu șapte in
ternaționali („A" sau olimpici) avind 
în frunte pe virful de atac Furtok 
(vicegolgeter al țării). Oaspeții de 
azi sint, evident, mult mai puternici 
decit ar putea arăta numele echipei 
lor. mai puțin vehiculat in are
nele europene (cum, de altfel, este 
cazul și cu alți adversari ai noștri 
din primul tur al cupelor europene).

Mîine (stadionul din Ghencea. de 

popor liber, independent și suve
ran. angajat cu toate puterile sale 
în edificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune, in apărarea întregii 
umanități de pericolul unui nou 
război. Drept urmare, bătălia pen
tru o nouă calitate și caracterul 
multilateral al pregătirii tinerei ge
nerații se cer proiectate și edificate 
la nivel macrosocial, printr-o cola
borare tot mai strinsă intre unități
le de învățămint și familie, între 
familie și unitățile social-economice 
unde lucrează părinții, intre acestea 
și institution școlare și universitare 
cu care unitățile social-economice, 
științifice și de cultură întrețin 
fructuoase raporturi de conlucrare 
in procesul integrării invățămintu- 
lui cu cercetarea și producția.

Pregătit sub aceste auspicii, anul 
de învățămint 1987—1988 va înscrie 
in istoria școlii românești noi suc
cese de prestigiu, demonstrind încă 
o dată realismul și justețea învăță- 
mintului românesc, orientarea sa că
tre aspectele fundamentale. mate
riale și spirituale, din viața și ac
tivitatea poporului român, rolul său 
de frunte in înălțarea necontenită a 
patriei socialiste. Elevi și studenți, 
învățători și profesori pășesc, as
tăzi. intr-o nouă etapă de activitate 
cu încredere și cu hotărirea fermă 
de a desfășura eforturi exemplare, 
consacrindu-se în întregime reali
zării mărețelor .obiective școlare și 
universitare. Tuturor — mult suc
ces !

t V
Tn Junii orei 10 : Transmisiune 

directă din municipiul Cluj-Napo- 
ca: Adunarea populară organizată 
cu prilejul vizitei de lucru 
în județul Cluj a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
rai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și al deschiderii anului 
de învățămint 1987—1988.

20.00 Telejurnal
20,30 Școala — ctitorie pentru învățătu

ră, muncă și creație. Documentar 
(color)

30,50 Școala — viitor de aur deschide 
tinereții (color). Spectacol literar- 
muzical-coregrafic realizat în co
laborare cu Ministerul Educației 
și învățămîntului. Participă for
mații artistice ale elevilor și stu
denților laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea României".

21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

BULETIN RUTIER
circulație

Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției 
Direcția

Atenție la viteză I
Pe fondul unor condiții meteo-ru- 

tiere favorabile deplasărilor automo
bilistice. acestea au cunoscut in ulti
mele zile o frecvență sporită. Majo
ritatea celor aflați la volan au dove
dit in aoeste împrejurări prudentă, 
concretizata printr-o dozare judi
cioasă a vitezei și anticiparea situa
țiilor critice care ar fi putut genera 
accidente. Totuși, unii automobiliști, 
tentați să încerce puterea motoare
lor, grăbiți ori dorind șă epateze pe 
cei din jur, au apăsat nesăbuit pe
dala de accelerație. Astfel, recent, 
un șofer care a circulat cu viteză 
excesivă pe o porțiune de drum in 
pantă, din apropierea localității Bata, 
județul Arad, s-a răsturnat cu auto
vehiculul 21—TM—1 995 într-o curbă, 
pierzindu-și viața. La Tecuci, un 
automobilist din Matca a pierdut, da
torită excesului de viteză, controlul 
asupra mașinii, care s-a răsturnat, 
fiind grav rănită o persoană.

O caracteristică a evenimentelor 
rutiere produse ca urmare a neadap- 
tării vitezei este violenta impactu
lui. urmările deosebit do grave ce 
decurg de aici. Amatorii de viteză 
trebuie șâ înțeleagă că. apăsind in
sistent pedala de accelerație, nu fac 
decit să-și pună în pericol viața, a 
lor și a altor participant! la trafic. 
Adeseori, un rol benefic în tempe
rarea grabei unor automobiliști îl 
pot avea ceilalți ocupanți ai mașinii, 
cei care iși încredințează viata in 
miinile conducătorului auto. Ei nu 
trebuie să rămină indiferenți la ma
niera de pilotaj adoptată de acesta. 
O fermă luare de poziție in acest 
sens îl va readuce pe automobilistul 
cuprins de beția vitezei la realitate, 
il va determina să redevină precaut.

Cu două roți
încă numeroși în acest sezon. rfnd 

nopțile au devenit mai lungi, bici- 
cliștii pun — atît oelor aflați la vo
lan, cit și propriei lor securități — 
probleme de conduită preventivă. 
Mijloc de transport accesibil și la 

la orele 17) Steaua — echipa noastră 
campioană și actuală supercampioa- 
nă a Europei — primește vizita cam
pioanei Ungariei : M.T.K. Budapes
ta — o formație cu frumoase tradi
ții fotbalistice și cu o serie de jucă
tori internaționali, o formație care 
(în ciuda unor rezultate recente sur
prinzător de slabe in campionatul in
tern) poate renaște din valoare.

Tot. miine se joacă și celelalte par
tide ale primei manșe.

Dinamo București s-a deplasat tn 
Belgia, la Malines, unde seara va da 
replica echipei locale, in Cupa Cu
pelor. F.C. Malines este o debutantă 
in cupele europene, dar potențialul 
ei a devenit, considerabil in ultima 
vreme (in sezonul trecut locul doi 
in campionatul belgian și cistigătoa- 
rea Cupei; in sezonul actual s-a în
tărit cu nu mai puțin de șapte ju
cători transferați pe sume impor
tante). Este, după cum apreciază 
specialiștii, cea. mai puternică adver
sară a echipelor noastre din cele 
cinci pe care le întîlnim în primul 
tur.

La Craiova, în cupa U.E.F.A. — 
Universitatea va juca (miine, de la 
ora 17. pe stadionul Central) cu o 
reprezentantă a țării care a cucerit 
ultima ediție a Cupei Campionilor 
Europeni. Prea multe nu se știu des
pre Chaves — promovată abia de doi 
ani în campionatul lusitan — dar 
poziția ei fruntașă în acest fotbal 
prezent la Mundialul ’86 este de na
tură să pună „în gardă".

Victoria București (deplasată în 
Cipru) va evolua (miine seară) in 
compania echipei E.P.A. Limassol 
(locul trei în campionat). Echipa 
gazdă nu • atît de cunoscută j »e

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COSTA RICA

Domnului OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele Republicii Costa Rica

SAN JOSE
Sărbătoarea națională a Republicii Costa Rica îmi oferă prilejul de a vă 

adresa, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări 
și urări de fericire, de pace și progres poporului costarican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul republicii Costa Rica 
marchează la 15 septembrie împli
nirea a 166 de ani de la procla
marea independenței țârii, act prin 
care s-a pus capăt îndelungatei 
dominații coloniale, deschizindu-se, 
totodată, calea unei dezvoltări libe
re. de sine stătătoare.

Situată în America Centrală, 
Costa Rica (suprafața : 50 730
kmp ; populația.: circa trei milioa
ne de locuitori, din care un sfert 
în capitala țării. San .Tose) se dis
tinge printre țările latino-ameri- 
cane printr-o tradițională stabili
tate politică, printr-un sistem dez
voltat de învățămint și o rețea di
versificată de asistență socială.

Denumirea țării înseamnă în tra
ducere „Coasta bogată", cum i-au 
spus primii colonizatori spanioli, 
iar această denumire este justifi
cată : Costa Rica dispune de în
semnate resurse naturale — pă- 
mint roditor, zăcăminte de mine
reu de fier, sulf, aur. mangan, 
bauxită, zinc, nichel, cupru. Agri
cultura rămine. totuși, ramura pre
ponderentă a economiei și asigu
ră cea mai mare parte a venitu
rilor în devize, datorită mai cu 
seamă exporturilor de cafea și ba
nane. Și in prezent are loc o pro
movare a acestor culturi, inclusiv 
prin sporirea randamentului, dar, 
în același timp, fiind extinse plan
tațiile cu trestie de zahăr și mo
dernizate fabricile de prelucrare.

In ultimii ani. pe linia orientă
rilor vizînd valorificarea superioa
ră a resurselor naturale, autorită

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Costa Rica, luni, a avut loc 
In Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în cadrul căreia au fost, prezen
tate impresii de călătorie din aceas
tă țară.

îndemina tuturor, bicicleta nu poate 
lipsi din peisajul rutier. Agreat mai 
ales de către tineri, dar folosit, ca 
mijloc de deplasare și de către per
soane mai virstnice. acest vehicul 
poate fi utilizat in deplină siguranță 
dacă se respectă cu strictețe normele 
rutiere și se evită, pe cit posibil, 
deplasările nocturne ori pe timp ne
favorabil. De o maro importanță 
pentru securitatea biciclistului in tra
fic este deplasarea cit mai aproape 
de bordură sau acostament, asigu
rarea in permanență din ambele di
recții și semnalizarea din timp a 
oricăror manevre de schimbare a di
recției de mers, îndeosebi a virajelor 
6pre stingă. înainte de a se. pătrunde 
In intersecții, trebuio acordată o 
mare însemnătate respectării reguli
lor de prioritate. La Feldioara. un 
biciclist, care nu a respectat sem
nificația indicatorului „Cedează tre
cerea" intr-o intersecție, și-a pierdut 
viata in impactul cu un autovehicul.

Motocicliștii si motoretiștii trebuie 
să aibă in atenție adaptarea per
manentă a vitezei de deplasare la 
starea părții carosabile, la gradul 
de vizibilitate și intensitatea traficu
lui de vehicule și pietoni. Normele 
rutiere prevăd în mod expres vi
teze moderate de deiplasare pentru 
«ceste vehicule, tocmai in scopul 
protejării oonducătorilor lor de ac
cidente. La Reghin, conducătorul 
motocicletei 46-MS-3230. circulind cu 
viteză excesivă într-o curbă, nu 
s-a mai putut, menține pe traiectorie 
și s-a dat peste cap, rănindu-se grav.

De multă precauție trebuie să-dea 
dovadă automobilist ii la depășirea 
vehiculelor cu două roți. In localita
tea Ogrezeni, județul Giurgiu, un 
automobilist a fost, surprins, in timp 
ce depășea un motoretist, de un 
virai neașteptat spre stingă, al a- 
cestuia și l-a acroșat, rănindu-1 
grav. Deși vinovat de produoerea 
accidentului se face conducătorul de 
vehicul cu două roti, care nu s-a asi
gurat la schimbarea direcției de 
mers, accidentul ar fi fost, probabil 
evitat dacă cel de la volan ar fi 
dat dovadă de mai multă prudentă.

cunosc. în schimb, caracteristicile 
fotbalului cipriot — ambițios, rapid, 
energic.

Cum se prezintă echipele noastre 
în fata acestor examene grele ? 
(Vorbim de echipele de club, fiindcă 
oea națională va juca ceva mai 
tîrziu). Teoretic, toate cinci ar trebui 
să se afle în bună formă sportivă 
și în bună condiție de joc. Practic 
insă, din diferite motive, nu toate 
au reușit să se exprime în campio
nat la nivelul cel mai înalt posibil 
pentru ele.

Steaua, și acum cu un angrenaj 
bine pus la punct, este — fără în
doială — mare favorită si are posi
bilitatea .practică să-și fructifice 
șansa, luîrtd încă de la București o 
importantă opțiune pentru turul al 
doilea. La fel. mari sanse de cali
ficare poate avea Victoria. Iar Uni
versitatea Craiova — evidențiată in 
ultima etapă de campionat — adaugă, 
la cele 50 la sută șanse teoretice, 
experiența europeană a celor oare 
au mai rămas dintre vechii ei jucă
tori. Cit privește pe Dinamo, dar 
mai ales Sportul studențesc, ele vor 
trebui să joace mult peste nivelul 
arătat în campionat pentru a reuși 
oeea ce înoearcă.

Toate cele cinci reprezentanta au 
datoria să se mobilizeze la cel mai 
inalt grad posibil, să lupte cu însu
flețire, dar și cu luciditate tactică 
pentru a reprezenta cu demnitate 
sportul românesc si pe numeroșii 
iubitori și susținători ai lor. Tu
turor, succes, mult succes in acest 
prim pas în arenele europene ale 
sezonului internațional 1987—1988 1t

Gheorqhe MITROI 

țile costaricane au pus accentul pe 
dezvoltarea industrială. In acest 
sens, in țară au fost înălțate o se
rie de obiective siderurgice, ener
getice și ale industriei ușoare, u- 
nele intrate de acum in funcțiune, 
altele aflate încă in stadiul de pro
iecte. Cele mai noi. inclusiv unele 
in curs de construcție, sint obiec
tive din domeniile industriei chi
mice. cimentului, construcției de 
mașini. Preocupările actuale ale 
factorilor de răspundere vizează 
menținerea și intensificarea cursu
lui spre industrializare, în pofida 
dificultăților legate de datoria ex
ternă și de. deteriorarea condițiilor 
clin comerțul internațional.

Poțjorul român urmărește cu In
teres'și simpatie eforturile poporu
lui costarican îndreptate spre dez
voltarea accelerată a țării. După 
1970, cind România și Costa Rica 
au stăbiiit relații diplomatice, ra
porturile de prietenie și colabora
re dintre cele două țări au cunos
cut un curs ascendent. Un mo
ment de cea mai mare importanță 
în cronica legăturilor româno-cos- 
taricane l-a constituit. vizita 
efectuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Costa Rica, 
în anul 1973. Tratatul de prietenie 
și cooperare, celelalte acorduri și 
înțelegeri încheiate intre cele două 
țări au deschis ample perspective 
conlucrării economice, politice și 
culturale, in interesul ambelor po
poare, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Elisabeth Segura 
Hernandez. însărcinat cu afaceri a.i. 
al Republicii Costa Rica la Bucu
rești, și membri ai ambasadei., 

(Agerpres)

O greșeală frecventă pe care o să
vârșesc unii conducători de vehicule 
pe două roti este angajarea în de
pășirea unor vehicule staționate ori 
cu deplasare mai lentă, fără să w 
asigure, mulțumindu-se doar să sem
nalizeze in ultima clipă. In aseme
nea cazuri, automobilistul care circu
lă in spatele lor este pus adeseori 
într-o situație dificilă. Atragem a- 
tenția. celor care conduc vehicule 
cu 'două roti asupra importanței 
asigurării și semnalizării din timp 
la efectuarea virajelor și depășirilor.

Unde păstrați 
cheile mașinii ?

Profitind de neatenția tatălui sân 
și dornic să urce la volan, deși nu 
poseda permis de conducere, un 
tinăr din Pitești a luat cheile au
toturismului familiei și la ora 3 di
mineața a pornit într-o scurtă plim
bare. In localitatea Băiculești. noc
turna^ aventură s-a întrerupt prin lo
virea unei persoane cai-e circula pe 
marginea șoselei. O intimplare care 
trebuie să dea de gindit părinților, 
dar și celor care, neposedind permis 
de conducere, iși asumă riscul de a 
urca la volan.

Au inceput școlile I
începerea noului an de învătămînt 

Înseamnă o frecventă sporită a tra
versărilor micuților pietoni în zona 
școlilor, unde conducătorii auto tre
buie să dea dovadă de multă pru
dentă. în drum spre școală și la 
întoarcerea de la cursuri, copiii tra
versează uneori mai multe artere 
rutiere aglomerate, fapt ce trebuie 
să stea în atenția părinților, care 
sint datori să le arate traseul cel 
mai scurt și cel mai sigur spre a-i 
feri de pericolul accidentelor. Un 
număr mare de copii merg pentru 
intiia oară la școală. Părinții trebuie 
să le îndrume primii pași in circu
lație. iar școala să acorde o deose
bită atenție însușirii de către micu
ții pietoni. încă de la primele lecții, 
a modului cum trebuie să circule 
pe stradă. Se va explica copiilor cu 
multă răbdare ne unde, cum șl în 
ce condiții trebuie traversate arterele 
rutiere si, în acest sens, cadrele di
dactice să fie sprijinite si de familie.

5

FOTBAL : Cele cinci meciuri dis
putate duminică in etapa a 4-a a 
campionatului diviziei i\ la fotbal 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : F.C.M. Brașov — Rapid 1—1 
(1—0) ; F.C. Argeș — C.S.M. Sucea
va 2—1 (2—0) ; F.C. Olt — Corvinul 
Hunedoara 3—1( (0—0) ; A.S.A. Tg. 
Mureș — S.C. Bacău 1—0 (1—0) ;
Oțelul Galați — Politehnica Timi
șoara 1—0 (0—0).

In clasament conduce echipa 
Steaua, cu 8 puncte, urmată de for
mațiile Dinamo — 8 puncte (gola
veraj inferior) și F.C. Argeș Pitești 
— 6 puncte.

CANOTAJ. In ziua a doua a Bal
caniadei de canotaj academic de la 
Pleven, în concursul masculin echi
pajele României au obținut 5 victo
rii : la schif 4 plus 1, schif dublu cu 
visle. schif 2 plus 1, schif 4 fără 
cîrmaci, schif dublu cu rame.

TENIS. In semifinalele probei de 
dublu din cadrul turneului interna
țional de tenis de ia Sopot, Adrian 
Popovici și Gheorghe Cosac au în
trecut cu 7—5, 6—7, 7—6 cuplul po
lonez Levandowski, Koszka. In fi
nală, jucătorii români vor intîlni pe
rechea Visând, Krociko (U.R.S.S.), 
care a eliminat cu 6—4, 6—4 cuplul 
Bienkowski, Mersewski.

JUDO. In «ala de atletism a Com
plexului sportiv „23 August" din 
Capitală s-au încheiat întrecerile 
Campionatelor Internaționale de judo 
(tineret) ale României, la care spor
tivii români au obținut trei victorii 
prin Dragoș Bolbose (60 kg). Iulian 
Rusu (78 kg) și Nicolae Iosif (88 
kg), clasați pe primul loc la cate
goriile respective.

Iată ciștigătorii la celelalte cate
gorii — 65 kg : Hana Gamrad (R.D. 
Germană) j 71 kg ; Marek Krajewski 
(Polonia) ; 95 kg : Lutz Goldman 
(R.D. Germană) ; peste 95 kg : Va
lori Parukașvill (U.R.S..S).



HOTARtRILE ADOPTATE OE COMITETUL POLITIC EXECUTIV Al C. C. AL P. C. R.
PE BAZA PROPUNERILOR TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUSESCU

Mobilizatoare apeluri la acțiune 
pentru soluționarea problemelor
dezarmării, dezvoltării

Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Mengistu Haile Mariam

Preocuparea statornică a Româ
niei socialiste pentru solutionarea 
în Interesul tuturor popoarelor a 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea contemporană, pentru înlătura
rea pericolelor grave ce amenință 
întreaga umanitate și edificarea unei 
lumi a păcii și dreptății si-a găsit 
o nouă și strălucită confirmare : pe 
baza , propunerilor prezentate de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
aprobat „Considerentele si propune
rile României, ale președintelui 
Nicolae Ceausescu privind probleme
le majore ale vieții internaționale 
aflate pe ordinea de zi a celei de-a 
42-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.". Document politic de amplă 
semnificație, noua inițiativă româ
nească. ce se înscrie în șirul nume
roaselor demersuri și propuneri con
structive prezentate la O.N.U. și în 
alte foruri internaționale, ilustrează 
o dată mai mult înalta răspundere pe 
care tara noastră, președintele ei o 
manifestă fată de cauza dezarmării 
si păcii, a dezvoltării și progresului 
tuturor popoarelor.

Considerentele șl propunerile 
României au fost date publicității în 
alunul noii sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., care își începe azi 
lucrările. Dezbaterile în marele fo
rum mondial au loc într-un moment 
în care situația internațională con
tinuă să se mențină deosebit de 
gravă și complexă, ca urmare a in
tensificării cursei înarmărilor. în 
special a celor nucleare ; în același 
timp, se mențin și chiar s-au accen
tuat o serie de conflicte și focare 
de război în diferite zone ale plane
tei ; au loc acte de folosire a forței, 
de amestec brutal în treburile inter
ne ale altor state.

Evoluția vieții internaționale, re
flectată și în ampla agendă a actua
lei sesiuni care cuprinde peste 140 
de puncte, impune, fără îndoială, ca 
probleme centrale, nodale și deci
sive ale actualității oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rînd nucleare, 
reglementarea pe cale pașnică a 
conflictelor armate și întărirea se
curității internaționale, lichidarea 
subdezvoltării și edificarea noii or
dini economice internaționale. Și se 
cuvine subliniat că tocmai spre 
aceste puncte-cheie sint orientate 
inițiativele românești.

Pornindu-se de la faptul că „pro
blema problemelor" o constituie 
înlăturarea primejdiei unei catastrofe 
atomice care amenință întreaga 
umanitate, .pe primul plan al actuali
tății s-a impus lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice din Europa, ca prim 
pas spre trecerea la dezarmarea 
nucleară. Desigur, faptul că tratati
vele se află în stadii pe care cele 
două părți le consideră avansate nu 
înseamnă în mod automat că proble
ma încheierii unui acord este rezol
vată. Este știut că și cu prilejul în- 
tilniril la nivel înalt de la Reikjavik 
s-a afirmat că rămăsese de făcut un 
singur pas pînă la acord : or, acest 
pas nu a fost făcut. Cu atît mai 
necesar este, așa cum a propus 
România, ca Adunarea Generală a 
O.N.U. să adreseze la această sesiune 
un Apel către S.U.A. și U.R.S.S. — 
pornind tocmai de la faptul că pro
punerile lor sînt foarte apropiate — 
pentru încheierea in cel mai scurt 
timp, încă în cursul acestui an, a 
unui acord privind eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune șl 
tactice de pe continent și din în
treaga lume.

în acest sens, propunerea Româ
niei de Apel către U.R.S.S. și S.U.A.

Situația din R.S.A.
NAIROBI 14 (Agerpres). — Con

gresul Național African (A.N.C.) a 
respins ultima propunere a regimu
lui rasist de la Pretoria conform 
căreia la alegerea unor organe re
prezentative ale administrației de 
stat sud-africane ar urma să parti
cipe și unii cetățeni de culoare — 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
A.N.C. El a subliniat că singura 
variantă acceptabilă ar fi „un om — 
un vot", prin aceasta acordîndu-se 
populației de culoare un drept elec
toral elementar — transmite agenția 
Taniug. Rasiștii trebuie să înțelea
gă faptul că majoritatea de culoare 
va reuși să înlăture, pînă la urmă, 
sistemul actual de guvernămînt. în 
cazul în care ei nu îl vor schimba 
din proprie inițiativă" — a spus 
purtătorul de cuvint al A.N.C. 

• MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL U.R.S.S., Eduard _Șe-

Ivardnadze. a sosit într-o vizită la 
Washington. El va avea convorbiri 
cu secretarul de stat al S.U.A..

I George Shultz, și va fi primit de 
președintele Ronald Reagan. Intr-o 
declarație făcută presei la sosirea 
în capitala S.U.A. și citată de a- 

Igenția T.A.S.S., el a menționat că 
este purtătorul unui mesaj din 
partea secretarului general al C.C.

Ial P.C.U.S. adresat președintelui 
S.U.A.

MITING LA BERLIN. Cu prile
jul Zilei internaționale în memoria 
victimelor terorii fasciste și a Zilei 
luptei împotriva fascismului și 

I războiului imperialist, la Berlin și 
în alte orașe din R.D. Germană au 
avut loc adunări și mitinguri de 

Imasă — Informează agenția A.D.N. 
în prezenta secretarului general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., Erich 

I Honecker, a altor conducători de
partid și de stat, In capitala R.D. 
Germane a avut loc un miting, la

I---------------------------------------

pornește de Ia faptul că Organizația 
Națiunilor Unite, cel mai larg și mai 
reprezentativ for mondial, care cu
prinde cvasitotalitatea statelor lumii, 
poate și trebuie să contribuie, prin 
prestigiul și autoritatea sa, la elimi
narea ultimelor piedici și apropierea 
încheierii unui acord prin care 
Europa și restul lumii vor fi elibera
te de pericolele reprezentate de 
respectivele tipuri de rachete nuclea
re. Implicarea forumului mondial al 
națiunilor în acest demers istoric ar 
avea în mod incontestabil o pondere 
deosebită în acțiunile îndreptate 
spre realizarea acestui țel.

Este limpede în același timp că, 
avînd în vedere pericolul global pe 
care îl reprezintă armele nucleare, 
existența unor asemenea arme pe 
teritoriul unei țări sau alteia nu re
prezintă o problemă internă, ci pri
vește toate statele continentului. 
Tocmai de aceea. România se pro
nunță ca Adunarea Generală să 
adreseze un Apel către țările care au 
pe teritoriul lor arme nucleare pen
tru a renunța la ele și pen
tru a nu mai ridica obstacole în 
calea realizării unui acord sovieto- 
amcrîcan. In același timp, toate ță
rile din Europa și de pe celelalte 
continente trebuie să fie chemate să 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
realizarea unui acord privind elimi
narea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune și operativ-tactice, 
prin implicațiile sale problema ra
chetelor constituind o chestiune cu 
caracter mondial, care privește în
treaga omenire.

Pornirjd de la faptul că experien
țele . nucleare contribuie la intensi
ficarea cursei înarmărilor și, tot
odată, au efecte dăunătoare asupra 
mediului înconjurător, Adunarea 
Generală a O.N.U. este chemată, tot
odată, să adreseze un Apel în pri
mul rînd S.U.A. și U.R.S.S., precum 
și celorlalte state posesoare de arme 
nucleare, pentru oprirea acestor ex
periențe și a oricăror activități me
nite să ducă la dezvoltarea și per
fecționarea armelor nucleare. în a- 
celași timp, țara noastră consideră 
că este necesar să se adreseze un 
apel către toate statele lumii pentru 
a se angaja să folosească energia 
nucleară exclusiv în scopuri pașni
ce, spre binele întregii omeniri.

Nu o dată. România a relevat 
importanța pe care o are opri
rea militarizării Cosmosului. Pe -li
nia poziției sale de principiu, țara 
noastră propune Adunării Generale 
a O.N.U. să cheme statele lumii să 
înceapă, cit mai curind posibil, tra
tative pentru reglementarea folosirii 
Cosmosului numai în scopuri pașnice 
și stabilirea unui sistem rational de 
utilizare a acestuia ca bun al întregii 
umanități. în documentul românesc 
se subliniază în același timp că lan
sarea unui număr mare, excesiv, de 
sateliți are consecințe negative asu
pra mediului înconjurător și vieții 
pa Pămînt. De aceea, țara noastră 
propune ca Adunarea Generală să e- 
dreseze un Apel către țările care 
lansează sateliți, pentru limitarea tri
miterii acestora în spațiul cosmic.

Reflectînd îngrijorarea opiniei pu
blice internaționale, un mare număr 
de puncte înscrise pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a O.N.U. se referă 
la focarele de tensiune si conflict 
din diferite părți ale lumii. Realita
tea este că persistența și. mai mult, 
multiplicarea acestora, cu implicații 
mereu mai largi, cu aspecte tot mai 
pronunțate de internaționalizare, 
creează riscuri cu consecințe deosebit 
de grave nu numai pentru popoarele

Rezultatele alegerilor legislative din unele landuri 
ale R.F.G.

BONN 14 (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor provizorii ale alegerilor 
legislative desfășurate duminică în 
landul Schleswig-Holstein din R.F.G. 
partidul Uniunea Creștin-Democra- 
tă a obținut numai 42,6 la sută din 
voturi.- față de 49 la sută, cit to
talizase in 1983. Cea . mai puternică 
formațiune în Landtagul (parlamen
tul) din Schleswig-Holstein a deve
nit Partidul Social-Democrat, care a 
reunit 45.2 la sută din voturi, cu 
1,5 la sută mai mult decît la ale
gerile precedente. Partidul Liber- 
Democrat a obținut 5,2 la sută din 
voturi, revenind în acest Landtag 
în care nu mai era reprezentat din 
1983.

care au participat aproximativ 
200 000 de oameni ai muncii, pre
cum și luptători din rezistența an
tifascistă din 22 de țări ale Euro
pei, între care și România.

LA BEIJING a început o confe
rință a oamenilor de știință din ță
rile în curs de dezvoltare, la care 
participă reprezentahți ai vieții 
științifice din peste 50 de țări, 
transmite agenția China Nouă. Cu
vintul de deschidere a fost rostit 
de Zhao Ziyang, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, care 
a evidențiat importanța cooperării 
în acest domeniu între țările în 
curs de dezvoltare și a relevat 
hotărîrea Chinei de a dezvolta și în 
viitor relații de cooperare cu toate 
statele.

MARȘ AL PĂCII. în zona fostu
lui lagăr nazist Dachau, partici
panții la Marșul păcii Olof Palme, 
din R.F.G., au organizat, alături de 
foști luptători din rezistentă, o 
amplă manifestare în favoarea pă
cii — relatează agenția A.D.N. Cu

și păcii!
din zonele respective, ci si pentru 
pacea mondială. Militind cu perseve
rentă pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase numai și numai 
pe cale pașnică, prin tratative. 
România propune Organizației Na
țiunilor Unite să adreseze un Apel 
general către toate statele aflate in 
conflict pentru încetarea operațiuni
lor militare șl chemarea către toate 
statele lumii de a trece la soluțio
narea tuturor problemelor litigioase 
și a diferendelor dintre ele pe cale 
pașnică, prin tratative.

Alături de problemele păcii și 
securității internaționale si in indi
solubilă legătură cu acestea proble
mele economice internaționale, ale 
lichidării subdezvoltării și edificării 
noii ordini economice internaționale 
figurează la loc central pe ordinea 
de zi a sesiunii O.N.U. Pe deplin ex
plicabilă atenția acordată acestor 
probleme in actualele condiții ale e- 
conomiei mondiale, puternic marcată 
de persistenta unor fenomene de cri
ză atît pe plan economic, cit și mo- 
netar-financiar. care afectează toa
te statele, dar în primul rînd ne cele 
slab dezvoltate, a căror situație s-a 
agravat considerabil. îndeosebi ca ur
mare a creșterii poverii datoriei ex
terne. care a ajuns la uriașa sumă 
de 1 000 miliarde de dolari. Pornind 
de la această situație. România a în
scris pe ordinea de zi a Adunării 
Generale punctul intitulat „Criza da
toriei externe si dezvoltarea", pro
punând să se adopte măsuri speciale 
privind solutionarea crizei datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvol
tare. în același spirit, tara noastră 
în documentul supus atenției forului 
mondial propune ca Adunarea Ge
nerală să adopte un Apel adresat tu
turor țărilor dezvoltate creditoare, 
băncilor si instituțiilor financiare in
ternaționale pentru ca acestea să in
stituie un moratoriu pe o perioadă 
de cel puțin 5 ani pentru toate cre
ditele acordate țărilor în curs de dez
voltare de către guvernele tăriloi 
dezvoltate economic, bănci, inclusiv 
F.M.I. — B.I.R.D. împreună cu o se
rie de alte măsuri vizind .limita ma
ximă a dobinzilor. România a cerut 
Adunării Generale să adreseze un A- 
pel tuturor statelor de a renunța la 
măsurile protecționiste si discrimina
torii. la orice bariere artificiale, Ia 
restricții și contigentări — in cadrul 
schimburilor comerciale, de a aplica 
ferm prevederile G.A.T.T, privind 
acordarea clauzei națiunii celei mai 
favorizate. De fapt, un cuprinzător 
program de acțiune, cu măsuri prac
tice și concrete este cristalizat în 
documentul adoptat de comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. in legătură 
cu apropiata sesiune anuală a F.M.I. 
și B.I.R.D. — „Considerentele și pro
punerile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind soluțio
narea globală a problemelor datori
ilor externe și dobinzilor excesive"
— document care va face obiectul 
unui comentariu distinct.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste că ansamblul propu
nerilor formulate de secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, ce urmează a fi prezentate se
siunii Adunării Generale — expresie 
a politicii externe active, de larg 
răsunet internațional, a țării noastre
— sînt de natură să contribuie 
substanțial la găsirea unor soluții 
juste și echitabile problemelor acute 
ale contemporaneității, la afirmarea 
în viața internațională a unei po
litici noi, la statornicirea păcii și 
destinderii în lume.

Radu BOGDAN

în landul Bremen, unde au avut 
loc, de asemenea, alegeri. Partidul 
Social-Democrat deține în continua
re majoritatea absolută în Landtag, 
revenindu-i 50,5 la sută din voturile 
exprimate.

După anunțarea rezultatelor, trans
mite agenția D.P.A., cancelarul Hel
mut Kohl a recunoscut că partidul 
său, U.C.D., a suferit o „amară în- 
frîngere", iar secretarul general al 
U.C.D., Heiner Geissler, a atras 
atenția, la o ședință a conducerii 
partidului, că în afară de Hessa, în 
toate alegerile pentru landtaguri din 
acest an, formațiunea sa a suferit 
„mari pierderi de voturi".

aoest prilej, a fost adoptată „De
clarația păcii" de la Dachau, docu
ment în care este exprimată do
rința participanților de a face to
tul pentru împiedicarea unui răz
boi și de a trăi într-o lume liberă 
de arme nucleare.

DECIZIE. In conformitate cu o 
decizie a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri ale R.S. 
Vietnam, cu prilejul celei de-a 42-a 
aniversări a Revoluției din August 
și a Zilei Naționale,- autoritățile 
au dispus eliberarea din închisoare 
și reducerea termenelor de deten
ție pentru cîteva mii de deținuți. 
După cum informează agenția 
V.N.A., printre cei care beneficia
ză de această măsură se află și 
personal militar și civil al fostului 
regim de la Saigon, miniștri, alte 
oficialități.

SARBATOAREA ziarului 
„L’HUMANITE" s-a desfășurat, 
anul acesta, sub semnul angajării 
comuniștilor francezi în favoarea 
păcii, dezarmării, solidarității in
ternaționale și apărării intereselor 
oamenilor muncii — relatează a- 
gențla A.D.N. A avut loc cu acest 
prilej un miting la care au parti
cipat aproximativ o sută de mii de 
persoane.

LA DUISBURG, sute de mii de 
participanți din toate zonele R.F. 
Germania au fost prezent! la sărbă

ADDIS ABEBA (Agerpres). — 
IMn partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, au fost transmise tovară
șului Mengistu Haile Mariam un 
cordial salut de prietenie și calde 
felicitări cu ocazia alegerii sale în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Populare Democrate Etiopia 
și președinte al Consiliului de Stat, 
precum și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și bunăstare pentru po
porul etiopian prieten.

Mengistu Haile Mariam a mul
țumit călduros pentru mesajul primit 
și a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai alese 
urări de sănătate, fericire si viață 
îndelungată, de succese tot mal mari 
în activitatea neobosită pe care o 
desfășoară pentru dezvoltarea necon
tenită a României, pentru dezarmare 
și pace în lumea întreagă, precum 
și sincere urări de bunăstare și 
progres poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul 
general al C.C. al P.M.E., președin
tele Republicii Populare Democrate 
Etiopia, a tovarășului Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care. în fruntea unei dele
gații, ■ participă la festivitățile de la

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ROMÂNIEI

NEW DELHI. — în cadrul 
bogatelor manifestări științifice 
și culturale dedicate tării noas
tre, ce au loc in diferite capi
tale și orașe ale lumii, la sediul 
ambasadei române din New Delhi 
s-a desfășurat, din inițiativa și sub 
egida Asociației indo-române pen
tru studii istorice un interesant se
minar consacrat cunoașterii unor 
evenimente cruciale din viața po
porului nostru, grandioaselor rea
lizări obținute 4e Republica Socia
listă România sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Prezidate de primarul orașului 
Delhi, Mohimer Singh Saathi, lu
crările seminarului s-au bucurat de 
o largă audiență. Au participat 
reputați istorici și profesori uni
versitari, oameni de cultură, repre
zentanți ai presei indiene. Cuvintul 
de deschidere rostit de editorul 
B. C. Gupta, președintele Asocia
ției indo-române, cele opt comuni
cări inscrise pe ordinea de zi și 
elogioasa alocuțiune a primarului 
Mohimer Singh Saathi au pus in 
evidență lupta de veacuri a poporu
lui român pentru libertate, inde
pendență și progres, semnificațiile 
unor momente cardinale din istoria 
țării noastre, marile înfăptuiri ale 
României socialiste, politica activă 
de pace, colaborare și înțelegere 
internațională promovată de Româ
nia, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

A fost prezentată o bogată expo
ziție documentară de fotografii.

Participanții au vizionat, tot
odată, expoziția de carte organizată 
cu acest prilej, cuprinzînd la loc 
de frunte operele social-politice ale 
președintelui României, publicate in 
țara noastră și în numeroase țări 
ale lumii, lucrări științifice purtînd 
prestigioasa semnătură a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

In încheierea lucrărilor semina
rului a fost prezentat filmul docu
mentar „Aici dintotdeauna", reali
zat de către Studioul cinematogra
fic al armatei române. Cei pre- 
zenți și-au exprimat deosebita sa
tisfacții de a fi participat la aceas
tă manifestare, care le-a oferit pri
lejul de a cunoaște remarcabilele 
succese obținute de România socia
listă în „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
perspectivele de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, aspirațiile 
de pace, prietenie și cooperare ale 
poporului român.

STOCKHOLM. — In sălile biblio
tecii orășenești Solna, din apropie
rea capitalei Suediei, au fost inau
gurate „Zilele culturii românești", 
manifestare organizată de Consiliul 
municipal Solna și de Asociația de 
prietenie Suedia — România.

Pe parcursul a aproape două 
săptămîni, se va desfășura o suită 
de manifestări culturale menite să 
conducă la o mai bună cunoaștere 
in Suedia a tradițiilor poporului 
român, a realizărilor sale actuale — 
social-economice, cultural-artistice, 
precum și în alte domenii.

A fost organizată o amplă expo
ziție de carte românească, unde la

toarea ziarului „Unsere Zeit“, or
gan al Partidului Comunist Ger
man (P.C.G.). Sărbătorirea publi
cației „Unsere Zeit“ a fost, tot
odată, un prilej de manifestare a 
solidarității cu oamenii muncii din 
regiunea Ruhr, care luptă pentru 
menținerea locurilor lor de muncă.

FACLIA PĂCII care va traversa 
țările Americii Centrale în semn 
de solidaritate cu eforturile de in
staurare a păcii în această zonă a 
lumii a sosit din Honduras în lo
calitatea nicaraguană Las Manos, 
situată la granița cu această țară.

ELEMENTE CONTRAREVOLU
ȚIONARE AFGANE au doborît la 
13 septembrie, cu rachete, un avion 
de transport afgan de tipul „AN- 
26“. in momentul în care acesta 
ateriza pe aeroportul orașului Kun
duz. provocînd moartea celor șase 
membri ai echipajului și a celor 
nouă pasageri — anunță agenția 
T.A.S.S,

REFERENDUM. în Noua Ca- 
ledonie s-a desfășurat duminică 
referendumul privind viitorul po
litic al acestui „teritoriu de peste 
mări" al Franței. Dintre cei 85 200 
de cetățeni cu drept de vot s-au 
prezentat la urne numai 59 la sută. 
Restul au hotărît să nu participe, 
la chemarea Frontului de Elibera
re Națională Kanak Socialist, prin
cipalul partid politic al populației 

Addis Abeba prilejuite de procla
marea Republicii Populare Demo
crate*  Etiopia și de cea de-a XlII-a 
aniversare a victoriei revoluției.
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în cadrul convorbirilor ce au avut 
loc a fost evidențiată evoluția as
cendentă. pe multiple planuri, a ra
porturilor de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc din Etiopia, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Etiopia.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții internaționale, 
subliniindu-se necesitatea unor 
eforturi comune pentru soluțio
narea pe calea negocierilor a tuturor 
problemelor conflictuale, pentru în
făptuirea unor măsuri reale de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, și pentru instau
rarea între state a unui climat de 
încredere, destindere, colaborare * și 
pace.

ADDIS ABEBA (Agerpres). — Du
minică, la Addis Abeba au avut loc 
demonstrația oamenilor muncii și o 
paradă militară cu prilejul procla
mării Republicii Populare Democrate 
Etiopia și a sărbătorii naționale a 
R.P.D. Etiopia, transmite agenția 
T.A.S.S. Au luat parte Mengistu 
Haile Mariam, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncitoresc din 
Etiopia, președintele Republicii, alte 
persoane oficiale.

loc de cinste figurează lucrări din 
gindirea social-politică și economi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Sînt ex
puse, de asemenea, lucrări de spe
cialitate aparținînd tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Expoziția prezintă, tot
odată, volume din domeniul isto
riei. geografiei, beletristicii, al
bume de artă și discuri cu muzică 
românească, piese de artizanat de 
mare valoare artistică.

Concomitent, sînt organizate ex
pozițiile documentare „România 
’87“ și „Culorile Bucureștiului", 
precum și un stand cuprinzînd ima
gini din diferite zone turistice ale 
țării noastre.

La festivitatea de deschidere, 
corul muncitoresc „Orjan", din 
Stockholm, a interpretat. în limba 
română, piese corale românești.

BRUXELLES. — în Belgia, la 
Hornu, a fost prezentată expoziția 
de fotografii „România ’87" și a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
de acuarelă și grafică românească.

Despre relațiile tradiționale de 
prietenie româno-belgiene și dez
voltarea contemporană a României 
a vorbit primarul localității, depu
tatul Robert Urbain.

ROMA. — în localitatea italiană 
Guardia Sanframondi, din provincia 
Benevento, s-a desfășurat Gala 
filmului documentar românesc, in 
cadrul manifestării „întilniri cine
matografice internaționale si tra
diții populare".

OTTAWA. — La Montreal a fost 
organizată „Săptămina filmului ro
mânesc". Manifestarea s-a bucurat 
de o largă participare și un viu in
teres din partea publicului cana
dian.

TEL AVIV. — în Israel au avut 
loc mai multe manifestări consa
crate României, în cadrul cărora au 
fost evidențiate marile realizări ale 
poporului român in dezvoltarea 
economică și socială, politica con
structivă promovată de țara noas
tră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu în problemele 
păcii și dezarmării, demersurile 
sale consecvente pentru realizarea 
unei păci juste șt globale in Orien
tul Mijlociu.

La Tel Aviv a fost organizată o 
festivitate in cadrul căreia au luat 
cuvintul Yitzhak Korn, președin
tele Asociației de prietenie Israel — 
România, deputatul in Knesset, 
Yitzhak Artzi, și ministrul imigră
rii, Iacob Tzur.

A avut loc vernisajul unei expo
ziții de carte social-politică, la loc 
de frunte fiind prezentate lucrări 
din gindirea social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Tot
odată, a fost inaugurată expoziția 
„România ’87".

Acțiuni consacrate țării noastre 
au avut loc, de asemenea, în ora
șele Ghivatalm și Beer Sheva.

(Agerpres)

indigene, în semn de protest împo
triva criteriilor de desfășurare a 
consultării stabilite de guvernul 
francez. Potrivit unui comunicat 
oficial dat publicității la Noumea, 
48 611 locuitori s-au pronunțat in 
favoarea .menținerii statutului de 
„teritoriu de peste mări" al Fran
ței. într-o declarație. Frontul de 
Eliberare Națională Kanak Socia
list a calificat rezultatele acestei 
consultări drept nule și neavenite.

CONFERINȚA. în localitatea 
Harogate s-au deschis lucrările 
conferinței anuale a Partidului li
beral din Marea Britanie. în cen
trul atenției delegaților se află pro
iectul unificării acestei formațiuni 
politice cu Partidul social-demo
crat. cu care liderii liberali au co
laborat anterior in cadrul alianței 
electorale. Conducătorii liberalilor 
considera că fuziunea celor două 
partide va permite crearea în tară 
a unei „a treia forțe politice", ală
turi de conservatori și laburiști.

COMEMORARE. în mai multe 
orașe din Africa de Sud au avut 
loc adunări consacrate memoriei 
lui Steve Biko, lider al luptei tine
retului de culoare, ucis de politia 
rasistă la 12 septembrie 1977. Cu 
acest prilej, participanții la adunări 
s-au pronunțat pentru eliminarea 
apartheidului din viața societății 
sud-africane. pentru democrație și 
un regim nerasial.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NICARAGUA

Domnului DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Președintele Republicii Nicaragua

MANAGUA 
în numele poporului român șl al meu personal, vă adresez cele mai 

calde felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Nicaragua.
Urăm poporului nicaraguan prieten succes deplin in lupta sa pentru 

dezvoltare liberă și independentă, pentru progres social și pace.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țări

le noastre vor continua să se dezvolte in viitor în folosul ambelor țări și 
popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul nicaraguan sărbătorește 
la 15 septembrie împlinirea a 166 
de ani de la proclamarea indepen
denței de stat a țării.

Marcarea acestui eveniment de 
importanță istorică în viața aces
tei republici din America Centrală 
(suprafața : 130 000 kmp ; popu
lația — peste 2,5 milioane locui
tori) găsește poporul țării angajat 
în plin proces de reconstrucție so
cială, proces inițiat în urmă cu 8 
ani, după victoria forțelor patrio
tice și progresiste, care a dus la 
răsturnarea regimului dictatorial 
somozist. în perioada care a trecut 
de atunci, poporul nicaraguan, sub 
conducerea Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională (F.S.L.N.), a 
înfăptuit ample și profunde trans
formări pe plan politic, economic 
și social, menite să ducă la dez
voltarea democratică a țării, la 
progresul societății, la valorifica
rea resurselor solului șl subsolului 
în folosul propriei țării, al tuturor 
oamenilor muncii. în acest scop, 
guvernul revoluționar a pus în a- 
plicare importante măsuri. între 
care naționalizarea principalelor 
sectoare ale industriei, băncilor, 
minelor, societăților de asigurare, 
comerțului exterior, realizarea re
formei agrare și altele.

în prezent, autoritățile nlcara- 
guane acordă o atenție deosebită 
înfăptuirii unor proiecte vizînd 
construirea unor complexe în in
dustria zahărului, în vederea du
blării capacității acestui sector. 
Alte proiecte prevăd construirea 
de noi fabrici de conserve de fruc
te și legume, extinderea culturilor 
de tutun, cacao, cafea și palmieri 
pentru uleiuri comestibile.

înfăptuirea unor asemenea obiec
tive, ca și a celor din domeniul so
cial-cultural, se desfășoară, cum se 
știe, în condiții dificile, Nicaragua 
avind de făcut față presiunilor și 
atacurilor directe ale unor forțe 
ostile, contrarevoluționare, înar
mate, stipendiate și sprijinite fățiș 
din exterior. Apărîndu-și cu tena
citate cuceririle revoluționare, po
porul nicaraguan depune eforturi

Datoria externa - o grea povara 
pentru tarile Americii Latine

CARACAS 14 (Agerpres). — La 
Caracas s-au deschis luni lucrările 
celei de-a 13-a sesiuni a Consiliu
lui ministerial latino-american — 
organul suprem al Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.) — 
la care participă delegați din 26 de 
țări membre. Pe ordinea de zi a 
sesiunii figurează dezvoltarea coope
rării interregionale, precum și marile 
probleme economice cu care se con
fruntă statele din zonă, între care 
datoria externă, ajunsă la suma de 
aproape 400 miliarde dolari, măsu
rile protecționiste practicate de ță
rile dezvoltate economic.

Lucrările sesiunii se vor desfășura 
în două etape : în perioada 14—16 
septembrie faza tehnică la nivel de 
experți, iar în intervalul 17—19 faza 
ministerială la nivelul miniștrilor de 
externe și al titularilor sectoarelor 
economice din guvernele latino-ame
ricane ale țărilor membre.

Pentru încetarea operațiunilor militare 
dintre Irak și Iran

Misiunea secretarului general al O.N.U.
BAGDAD 14 (Agerpres). — Luni, 

Ia Bagdad au Început convorbirile 
între secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, șl vicepre- 
mierul șl ministrul afacerilor exter
ne al Irakului, Tariq Aziz. După 
cum a anunțat agenția I.N.A., citată 
de T.A.S.S., convorbirile sînt axate 
pe modalitățile de punere în apli
care a rezoluției 598 a Consiliului de 
securitate care cere încetarea con
flictului dintre Iran și Irak.

într-o declarație făcută presei la 
sosirea pe aeroportul din Bagdad, 
secretarul general al O.N.U. a ară
tat că misiunea sa în regiune este 
de a strînge date privind situația 
actuală a conflictului dintre Iran și 
Irak, a anunțat Agenția irakiană de 
presă, citată de KUNA, Pe bază a- 
cestor date — a adăugat el — va fi 
întocmit un raport ce urmează să fie 
prezentat Consiliului de Securitate 
al O.N.U. la încheierea turneului.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Declara
ția dată publicității la încheierea re
uniunii Consiliului Ministerial al 
Consiliului de Cooperare al Golfului, 
desfășurată la Jeddah, exprimă spri
jinul țărilor organizației față de e- 
forturile întreprinse pe plan regional 
și internațional în direcția încetării 
conflictului iraniano-irakian. pentru 
aplicarea rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. în această 
problemă — transmite agenția China

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 14 (Agerpres) — în zona 

taberei de refugiați palestinieni 
Chatila, din sudul Beirutului, s-a 
reinstaurat calmul luni, după cioc
nirile produse, cu intermitențe, In 
noaptea precedentă între combatanți 
palestinieni și miliții șilte,

SANAA 14 (Agerpres). —La Sanaa 
au avut loc convorbiri între pre
ședintele R. A. Yemen, Aii Abdullah 
Saleh și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, 
aflat în vizită în capitala nord-yeme- 
nită. în cadrul discuțiilor au fost 

pentru consolidarea acestora, ca și 
pentru. crearea condițiilor politi'co- 
diplomatice menite să asigure pa
cea și progresul economico-social 
in. întreaga zonă centroamericană. 
O elocventă dovadă în acest sens a 
constituit-o semnarea, alături de 
celelalte țări ale zonei, a acordu
lui de pace în America Centrală, 
precum și faptul că Nicaragua a 
fost prima țară semnatară care a 
întreprins măsuri concrete de în
deplinire a acordului, respectiv 
crearea unei comisii naționale de 
reconciliere. Este din ce in Ce mai 
evident că țările latino-americane 
își manifestă înțelegerea față de 
aspirațiile poporului nicaraguan, 
sprijină realizarea unei soluții paș
nice, sînt împotriva ingerințelor și 
politicii intervenționiste care ame
nință pacea întregii zone.

Poporul român urmărește cu 
simpatie și solidaritate eforturile 
poporului nicaraguan pentru făuri
rea unei vieți libere și prospere. 

'-Țara noastră sprijină cir hotărîre 
lupta dusă de poporul nicaraguan 
pentru asigurarea dreptului său 
iegitim de a-și hotărî de sine stă
tător calea dezvoltării, fără nici un 
amestec din afară, eforturile de
puse pentru soluționarea pașnică 
a problemelor litigioase din Ame
rica Centrală. în perioada care a 
trecut de la victoria revoluției san- 
diniste în Nicaragua, raporturile 
dintre cele două țări și popoare au 
cunoscut o dezvoltare continuă. 
Rezultatele obținute pină acum în 
promovarea relațiilor bilaterale au 
creat condiții favorabile pentru 
extinderea și aprofundarea colabo
rării româno-nicaraguane pe dife- 
rjte planuri. O importanță deose
bită pentru dezvoltarea legăturilor 
dintre țările noastre au avut în- 
tilnirile și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Daniel Ortega Saavedra 
Dezvoltarea în continuare a con
lucrării româno-nicaraguane cores
punde intereselor ambelor noastre 
popoare și țări, servește cauzei pă
cii, înțelegerii și colaborării în 
lume.

într-un raport al S.E.L.A. privind 
situația economică și financiară ac
tuală a statelor din regiune și con
secințele datoriei externe asupra 
dezvoltării social-economice se re
levă că în ultimii 15 ani din Ame
rica Latină au fost transferate in 
străinătate sume ce depășesc 130 mi
liarde de dolari, reprezentînd ram
bursarea unor Împrumuturi scaden
te. în aceeași perioadă de timp, 
țările latino-americane au înregistrat 
un defiifit cumulat de aproximativ 
132 miliarde de dolari, datorită. între 
altele, creșterii dobinzilor percepute 
la datoria externă regională si scă
derii veniturilor nete de capital.

în ultimii cinci ani, plata dobin
zilor a ajuns în America Latină la 
peste 30 miliarde de dolari. Iar ve
niturile nete obținute din exporturi 
au fost sub 9 miliarde dolari.

Nouă. Miniștrii de externe din Ara
bia Saudită, Bahrein, Emiratele Ara
be Unite, Kuweit, Oman și Qatar, 
relevă documentul, au arătat că ță
rile lor sînt gata să exercite toate 
eforturile pentru facilitarea șl asi
gurarea succesului misiunii secreta
rului general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, în zonă.

RIAD 14 (Agerpres) — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite l-a primit 
pe vicepreședintele Siriei, Abdel 
Halim Khaddam, aflat în vizită în 
capitala saudită. Emisarul sirian i-a 
remis un mesaj din partea președin
telui Hafez Al-Assad cu privire la 
situația din lumea arabă, în special 
la ultimele evoluții ale conflictului 
Iraniano-irakian și eforturile pe 
plan regional în direcția încetării 
acestuia, informează agenția KUNA.

ROMA 14 (Agerpres). — Italia se 
situează pe o poziție neutră în ce 
privește conflictul iraniano-irakian 
și speră să mențină relații bune atît 
cu Iranul, cit și cu Irakul — a de
clarat ministrul italian al afacerilor 
externe, Giulio Andreotti într-un in
terviu radiotelevizat. Decizia Italiei 
de a trimite nave militare în regiu
nea Golfului, care are ca scop nu
mai protejarea vaselor comerciale 
italiene din zonă, nu va afecta nici
decum politica ei de mediere în 
Orientul Mijlociu — a afirmat An
dreotti.

abordate relațiile bilaterale, ultimele 
evoluții din lumea arabă, conflictul 
Iraniano-irakian șl situația locuitori
lor palestinieni din teritoriile arabe 
ocupate, informează agenția KUNA.

TEL AVIV 14 (Agerpres) — Vice- 
premierul și ministrul de externe 
israelian, Shimon Peres, a declarat 
că obiectivul prioritar al Partidului 
Muncii 11 constituie continuarea pro
cesului da pace dintre Israel și ță
rile arabe, transmite agenția Taniug. 
El a spus că, după părerea sa. pacea 
este singura cale de Urmat, atît pen
tru laraelleni. rft și pentru arabi.


