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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU S-A iNTiLNIT 
CU TOVARĂȘUL HARILAOS FLORAKIS, » 7 

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Grecia

Intr-o atmosferă de stimă și înțelegere reciprocă, ieri an continuat

CONVORBIRILE OFICIALE OINÎRE PRESEOiNIELE
NICOLAE CEAUSESCU SI PRESEOINIELE CONSILIULUI SUPREM
AL REPUBLICII SUDAN, EL SAVED AHMED EL MIRGHANI

La Palatul Consiliului de Stat au 
continuat, miercuri, 14 octombrie, 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și El 
Sayed Ahmed El Mirghani. preșe
dintele Consiliului Suprem al Repu
blicii Sudan.

In cadrul celei de-a doua runde de 
convorbiri, cei doi președinți au e- 
fectuat o amplă informare recipro
că privind stadiul actual, precum și 
perspectivele de dezvoltare econo- 
mico-socială a celor două țări. 
Schimbul de opinii s-a referit, de a- 
semenea. la unele probleme legate 
de amplificarea în continuare a re
lațiilor româno-sudaneze. precum și 
la principalele aspecte ale situației 
internaționale actuale.

In timpul convorbirilor, o atenție 
deosebită a fost acordată opririi 

Puternică mobilizare a forțelor^ pentru a se asigura pretutindeni

cursei înarmărilor și trecerii la mă
suri concrete și eficiente de dezar
mare, în prjmul rînd de dezarmare 
nucleară. In acest cadru, a fost sa
lutată înțelegerea de principiu din
tre U.R.S.S. și S.U.A. referitoare la 
realizarea unui acord privind elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice din Euro
pa și din Asia și a fost exprimată 
convingerea că se va face totul pen
tru ca acest acord să fie semnat cit 
mâi curînd. • •

De asemenea. în cadrul convorbi
rilor au fost larg abordate proble
mele legate de actualele copflicte și 
stări de tensiune existente în dife
rite regiuni ale lumii. S-a subliniat 
că se impune să se acționeze cu ho- 
tărîre pentru încetarea tuturor con-' 
flictelor militare și rezolvarea pe 

cale pașnică a diferendelor dintre 
state. In acest context, s-a acordat 
o ațenție deosebită modalităților de 
soluționare pe cale politică a proble
melor din Orientul’ Mijlociu, sublini- 
indu-se necesitatea convocării unei 
conferințe internaționale, sub egida 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei. 
Israelul, precum și membrii perma
nent ai Consiliului de Securitate.

Referitor la conflictul dintre Irak 
și Iran, s-â arătat <iă este necesar să 
se depună toate eforturile pentru 
aplicarea în viață a rezoluției O.N.U. 
privind încetarea în cel mai scurt 
timp a războiului dintre cele două 
țări șl pentru trecerea la soluționarea 
pe cale politică, prin tratative, a 
problemelor dintre ele.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte legate de lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că România se pronunță și 
militează ferm pentru rezolvarea 
globală a problemelor subdezvoltării 
pe calea tratativelor între țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare, 
în cadrul unei conferințe internațio
nale, sub egida Organizației Națiu
nilor Unite. A fost subliniată necesi
tatea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale, a unui nou 
sistem financiar-economic, instaură
rii unor relații noi, de deplină egali
tate și echitate.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, la 14 octom
brie, cu tovarășul Harilaos Florakis, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia, care a efectuat o vizită în 
țara noastră.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
din Grecia a exprimat satisfacția de 
a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de a avea un 
larg schimb de păreri în probleme 
bilaterale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, precum 
și in legătură cu evoluția vieții po
litice mondiale.

în timpul convorbirii a avut loc 
o informare reciprocă cu privire la 
activitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide. în acest cadru, 
au fost subliniate relațiile de priete
nie și colaborare care s-au stator
nicit și se dezvoltă intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Grecia și s-a manifestat do

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU » J
a primit pe tovarășul Frantișek Pitra, membru supleant al Prezidiului, 

secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secrfetar "general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, 14 octombrie, pe tovarășul 
Frantișek Pitra. membru supleant al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., efectuează o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej, au fost transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un cald 
salut și cele mai cordiale urări din 
partea tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 

O elocventă expresie a 
democrației noastre socialiste

rința comună de a se acționa pen
tru extinderea și întărirea in, con
tinuare a acestor raporturi, pe baza 
deplinei egalități în drepturi, ,a 
neamestecului în treburile interne, a 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică cores
punzător condițiilor din fiecare țară.

Abordindu-se o serie de aspecte ale 
vieții politice internaționale, s-a a- 
preciat că problema fundamentală a 
zilelor noastre este aceea a opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare, în primul rînd la dezar
mare nucleară, asigurarea păcii pe 
planeta noastră.

în cadrul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că Româ
nia acordă o atenție deosebită dez
voltării colaborării in Balcani, trans
formării acestei regiuni într-o zonă 
a bunei vecinătăți, a păcii și coope
rării. fără arme nucleare și chimi
ce, fără trupe și baze militare străi
ne. A fost relevată însemnătatea 
creării de asemenea zone în nor

Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu â 
mulțumit și a transmis, in numele 
său și al tovarășei Elena Ceaușescu. 
tovarășului Gustav Husak un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
sănătate și sutces în întreaga activi
tate.

în timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de strînsă prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă, dintre popoarele 
celor două țări, subliniindu-se rolul 

dul și centrul Europei, ca șl pe alte 
continente.

S-a subliniat că, in actualele con
diții internaționale, întărirea unjtățîi 
de acțiune a partidelor comunista și 
muncitorești, a forțelor progresiste 
de pretutindeni constituie o nețesi- 
tate vitală pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru afirmarea 
unei politici noi, de destindere, secu
ritate. pace, ințelegere și colaborare 
în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

La întllnire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
luat parte tovarășii Ion Coman, 
membru al Gomitețului Politic -Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Nicolae Mihai, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Orestis , Kolozof, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Grecia.

determinant al întîlnlrilor și convor
birilor la cel mal inalt nivel în dez
voltarea multilaterală a acestor ra
porturi.

Au fost relevate posibilitățile exis
tente pentru extinderea în continua
re a conlucrării româno-cehosloVa- 
ce pe plan politic, economic, tehni- 
co-științific și în alte sectoare de 
activitate, în folosul și spre binele 
ambelor popoare, în interesul cauzei 
generale a socialismului, păcii, pro
gresului și cooperării în lume.

La primire a participat tovarășul 
Vastle Bărbulescu, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost de fată Jan Papp, ambasa
dorul Cehoslovaciei la București.

încheierea grabnică a tuturor lucrărilor agricole
• In toate unitățile agricole, în toate județele, re

coltarea porumbului, soiei și a cartofilor poate și trebuie 
să se încheie în această săptămină.

® Sînt condiții prielnice ca însămînțarea griului 
să fie finalizată pe ultimele suprafețe.

® Se impune urgentarea transportului și depozi
tării în cele mai bune condiții a întregii producții aflate 
încă pe cîmp. •

• Pentru evitarea risipei, toate suprafețele cu

porumb, cartofi, sfeclă de zahăr și legume trebuie ve
rificate riguros și rectificate, unde este cazul, incit pro
ducția să fie strînsă în totalitate.

• Zi de zi, la activitatea din grădini, vii și livezi 
trebuie asigurate forțele necesare pentru a se aduna și 
valorifica întreaga recoltă.

• Timpul instabil obligă ca peste tot să se lucreze 
intens, cu toate forțele, pînă ce producția este strînsă și 
pusă integral la adăpost.

Iată că toamna, cu evoluția vre
mii imprevizibilă de la o zi la alta, 
nu se dezminte. Un front de ploi, 
însoțit de o scădere accentuată a 
temperaturii aerului, a cuprins ma
joritatea , zonelor țării. In aceste 
condiții, sarcina cea mai impor
tantă ce revine oamenilor muncii
din agricultură este ca pnntr-o 
puternică mobilizare a forțelor să 
asigure pretutindeni intensificarea 
la maximum a lucrărilor agricole 
de sezon pentru încheierea lor in 
cel mai scurt timp. Și trebuie pre
cizat că pentru etapa imediat ur
mătoare a mai rămas de efectuat 
un mare volum de lucrări, ce ;a ce 
denotă o serioasă intirzie e la cu- 
lesu'. transportul si depozitarea 
producției in multe județe. Tot
odată. deși ne aflăm la jumătatea 
lunii octombrie, au mai rămas de 
semănat cu griu unele suprafeței, 
situație ce impune să se întreprin
dă măsuri energice pentru încheie
rea insămintărilor cit mai repede 
posibil, pe toate terenurile plani
ficate. Iată de altfel care este sta

diul lucrărilor agricole înregistrat 
la data de 13 octombrie, după da
tele comunicate de Ministerul Agri
culturii :

PORUMBUL a mai rămas de 
adunat de pe 342 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 17 la sută din supra
fața cultivată. Cele mai mari su
prafețe sînt de cules in județele 
Constanța. Brăi'a. Călărași. Iași, 
Ialomița. Dpli. Bihor si Tulcea.

SFECLA DE ZAHAR mai este de 
recoltat de pe 102 000 hectare — 41 
la sută din prevederi. Cu mult sub 
media pe țară la recoltat sint ju
dețele Galați — 38 la sută. Me
hedinți — 41 la sută, Neamț — 44 
la sută. Călărași — 45 ,1a sută și 
Vrancea — 50 la sută.

SOIA a mai rămas de recoltat 
de pe 4 870 hectare, cele; mai mari 
suprafețe fiind în județele Galați, 
Brăila si Călărași.

CARTOFII mai trebuie adunați 
de pe 2 000 hectare. îndeosebi în ju
dețele Argeș. Brașov și Harghita.

GRIUL mai este de semănat pe 

48 000 hectare, rămase în urmă fiind 
județele Tulcea, Dîmbovița. Praho
va. Satu Mare și Timiș.

Din analiza stadiului recoltării 
rezultă că la toate culturile, cu ex
cepția sfeclei de zahăr, unde gra
ficele de recoltare trebuie riguros 
respectate, culesul poate fi încheiat 
în cel mult două-trel zile. De ase
menea. și insămințarea griului poate 
fi încheiată in una-două zile pe 
ultimele suprafețe. Pentru aceasta, 
hotăritoare este mobilizarea și con
centrarea la aceste lucrări a tuturor 
forțelor disponibile, organizarea te
meinică a activității si folosirea din 
Plin,

De bună seamă, problema cea 
mai importantă care trebuie să pre
ocupe consi'iile de conducere din 
toate unitățile agricole o constituie 
urgentarea la maximum a transpor
tului și depozitarea producției în cele 
mai bune condiții. Pe cimp se află 
încă depozitate temporar în gră
mezi. sub cerul, liber, mari cantități 
de porumb, sfeclă de zahăr și alte 

produse. Ploile și temperaturile 
scăzute pot provoca in aceste con
diții pierderi 'mari de recoltă. Toc
mai de aceea, pentru evitarea cu 
desăvîrșire a pierderilor, este ne
voie ca la transportul producției 
din cîmp să fie folosite cu randa
ment maxim toate mijloacele me
canice repartizate și toate atelajele 
disponibile din unități și cele 
aparținind locuitorilor de la sate. 
In acest scop, trebuie să se asi
gure un număr sporit de oameni 
la încărcarea si descărcarea pro
ducției. iar bazele de recepție să-și 
desfășoare activitatea fără întreru
pere. Tot in scopul evitării risipei, 
oricît de mică ar fi. în toate uni
tățile agricole, comisiile de recol
tare trebuie să verifice calitatea 
culesului pe fiecare pârcelă și să 
hotărască, unde este cazul, trece
rea de îndată Ia rectificarea supra
fețelor unde recoltarea s-a făcut 
necorespunzător, astfel îneît pro
ducția să fie strinsă în totalitate.

CANDIDAȚILOR DE DEPUTAȚI
„Alegerile trebuie să constituie o puternică manifestare 

a unității indestructibile între partid și toți oamenii muncii, în
tre partid și popor, în cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, să fie o puternică manifestare a voinței și hotărîrii 
poporului nostru de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al 
XIII-lea, de a asigura trecerea patriei noastre la un nou stadiu
de dezvoltare!”.

Ieri au început in întreaga țară 
adunările cetățenești pentru propu
nerea candidaților Frontului Demo
crației și Unității Socialiste in ve
derea alegerilor de deputați in 
consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor Capitalei, orășenești și 
comunale — moment de o deosebită 
însemnătate in desfășurarea scruti
nului de la 15 noiembrie, care va 
stabili noua componență a organe
lor locale ale puterii de stat.

Această acțiune, desfășurată sub 
semnul unei înalte responsabilități 
civice, constituie o elocventă dova
dă a profundului democratism al 
societății noastre, ai cărei cetățeni, 
egali în drepturi și îndatoriri, fără 
deosebire de naționalitate, sînt 
chemați să participe nemijlocit la 
conducerea întregii vieți sociale, la 
dezbaterea largă și rezolvarea ne
mijlocită a tuturor problemelor pri
vind prezentul și viitorul fiecărei lo
calități, ale întregii țări.

Acest democratism își găsește o 
vie expresie în faptul că toți con- 
didații provin din rîndurile oame
nilor muncii, din mijlocul poporu-

NICOLAE
lui din care fac parte și ai cărui 
exponenți sint ; in același timp, este 
semnificativ faptul că, pentru ale
gerea celor circa 58 000 deputați, 
urmează să fie desemnați aproape 
120 000 candidați, ceea ce înseam
nă că in aproximativ 80 la sută 
din circumscripțiile electorale vor fi 
propuși cite doi candidați pentru 
un loc de deputat, iar în 12 la sută 
din circumscripții vor fi cite trei 
candidați. Aceasta demonstrează 
atît creșterea conștiinței civice a 
membrilor societății, a competenței 
și experienței celor chemați să-și a- 
sume marile răspunderi ce revin 
deputaților, cit și a gradului , de 
responsabilitate socială al cetățe
nilor.

Atît criteriile desemnării de can
didați, cit și numărul acestora sînt 
în strînsă legătură cu actualul sta
diu de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării, cit și cu gradul de com
plexitate a problemelor ridicate în 
fața consiliilor populare. Este lim
pede că de calitățile ,și activitatea 
viitorilor deputați depinde într-o 
măsură hotăritoare modul în care

CEAUȘESCU
organele locale ale puterii de stat 
își vor îndeplini înaltele atribuții în
credințate, vor contribui, la trans
punerea în viață a mărețelor o- 
biective ale Congresului al XIII-lea 
al partidului. Tocmai de aceea, așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este necesar 
să se acorde cea mai mare aten
ție și grijă desemnării candidaților, 
urmărindu-se ca aceștia să fie pro
motori ai luptei pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, fruntași în mun
că, buni gospodari, cu dragoste 
pentru activitatea obștească, oa
meni respectați pentru întreaga lor 
comportore, cu spirit de inițiativă 
și răspundere, care pun mai pre
sus de orice interesele generale ale 
întregii societăți, știu să fie alături 
de cetățeni, capabili să-i mobilize
ze prin vorbă, dar mai ales prin 
propriul exemplu.

Așa cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., actuala
(Continuare în pag. a U-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

LA 15 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPUTAȚI IN CONSILIILE POPULARE
O elocventă expresie a democrației noastre socialiste:

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
grijii față de om

Soluții judicioase pentru îmbunătățirea activității întreprinderii
Așa cum se știe, rezultatele ob

ținute în activitatea economico-fi- 
nanciară a oricărei întreprinderi 
depind în mod direct de organiza
rea cît mai bună a proceselor de 
producție și a muncii, de crearea 
unui climat de muncă sănătos și de 
antrenarea întregului colectiv la so
luționarea problemelor cu care se 
confruntă unitatea, de aplicarea 
corectă a principiilor autocondu- 
cerii și autogestiunii. Bineînțeles, 
pentru ca aceste cerințe să devină 
realitate, munca politică și de edu
cație desfășurată de organizația de 
partid trebuie să aducă o contribu
ție substanțială. Or. după cum re
zultă dintr-o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu. la în
treprinderea de confecții din Bo
toșani aceste norme au fost, in 
mare parte, ignorate. în consecin
ță. se înregistrează rămîneri în' 
urmă în realizarea planului. între 
cauzele acestei situații sînt enume
rate indisciplina, neritmicitatea in 
aprovizionare, lansarea in fabrica
ție a unor produse fără desfacere 
asigurată și alte neajunsuri.. în 
scrisoare se relatau si unele 
abateri de la normele eticii șl 
echității socialiste, propunîndu-se 
ca faptele să fie verificate de o 
comisie de la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dispus ca scrisoarea să fie dată, 
spre cercetare, prim viceprim-mi- 
nistrului de resort al guvernului și 
secretarului cu probleme econo
mice al C.C. al P.C.R.

Ceea ce se afirmă în primul rind 
in raportul de cercetare este fap
tul că planul de producție pe pri
mele luni ale acestui an nu a fost 
realizat datorită insuficientei preo
cupări a conducerii întreprinderii 
pentru organizarea corespunzătoare 
a producției si a muncii, defi
ciențelor în asigurarea asistenței 
tehnice competente în toate schim
burile. gospodăririi nejudicioase a 
materiilor prime, perpetuării unor 
fenomene de indisciplină in uni
tate etc. în legătură cu raportarea 
îndeplinirii planului, au fost ca
zuri în care au fost înscrise în 
procesele verbale de preluare a 
producției în custodie pentru ex
port și cantități de produse neexe
cutate la datele respective, aflate 
în diferite faze de fabricație.

Referindu-se la preocupările 
conducerii întreprinderii și organi
zației sindicale privind condițiile 
de muncă, în raport se arată că 
instalația de ventilație realizată, 
neavind randamentul preconizat și 
înregistrind un consum mare de 
energie electrică, a fost desființată, 
fără a se găsi o soluție de înlo
cuire ; de asemenea, vestiarele și 
grupurile sociale sînt necorespun- 
zătoare.

La secția din Săveni a întreprin
derii, pagubele in sumă de 27 000 
lei au fost trecute nelegal, pe baza 
hotărîrii C.O.M., asupra cheltuie
lilor de circulație. Tot la această 
secție, la încadrarea unor munci
tori s-au pretins sume de bani și 
bunuri, însă, ca urmare a anchetei

efectuate de organele de stat 
locale, persoanele vinovate au 
fost cercetate și sancționate judi
ciar.

Pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate și curmarea neregulilor 
s-au adoptat măsuri corespunză
toare : elaborarea unui program 
de soluții tehnico-organizatorice 
pentru sprijinirea întreprinderii 
in realizarea planului de produc
ție ; analizarea de către biroul 
executiv al Ministerului Industriei 
Ușoare a modului de acordare a 
bonificațiilor pentru fabricile de 
confecții in vederea reducerii aces
tora; asigurarea unei conduceri 
competente la secția Săveni; iden
tificarea de soluții optime de ven
tilație in atelierele de producție ; 
repararea și igienizarea vestiare
lor și grupurilor sanitare etc.

Totodată, împreună cu comitetul 
județean de partid și conducerea 
centralei de resort s-a stabilit 
sancționarea directorului întreprin
derii, Pasăre Neculai, și a directo
rului adjunct, Coșuleanu Petru, cu 
vot de blam și pe linie adminis
trativă ; sancționarea inginerului- 
șef al întreprinderii. Iosub Aurora, 
și a contabilului-șef, Theodoru Eu
genia, cu vot de blam și schimba
rea lor din funcții ; schimbarea din 
funcție a șefului secției Săveni, 
Aroșoaie Alexandru; atenționarea 
de către comitetul județean de 
partid a comitetului de partid și a 
comitetului sindicatului din între
prindere.

(Urmare din pag. I)
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campanie electorală trebuie să se desfășoare 
în strînsă legătură cu afirmarea și creșterea răs
punderii organelor locale ale puterii de stat pen
tru dezvoltarea social-economică a țării, in cen
trul activității de pregătire a alegerilor trebuind 
să se situeze îndeplinirea in cele mai bune con
diții a planului pe acest an și pe întregul cin
cinal, a programelor de dezvoltare economico- 
socială din fiecare localitate.

Este deci necesar ca, în întreaga campanie 
electorală, consiliile populare, sub directa îndru
mare a organelor și organizațiilor de partid lo
cale, să pună un accent mai mare, în industrie, 
pe Înfăptuirea ritmică, riguroasă a prevederilor 
la producția fizică, pe onorarea cu pricyitate a 
contractelor la export, in mod deosebit, este 
necesar să se acorde o atenție sporită proble
melor dezvoltării bazei de materii prime și e- 
nergie, traducerii în viață a programelor pri
vind perfecționarea organizării ți modernizării 
proceselor de producție, introducerii rapide a 
progresului tehnic, creșterii mai susținute a pro
ductivității muncii, reducerii consumurilor de ma
terii prime și materiale, eliminării stocurilor su- 
pranormative, sporirii eficienței întregii activități 
economice. Tot așa după cum, la sate, în des
fășurarea campaniei electorale este necesar să

se pună un puternic accent pe mobilizarea tu
turor oamenilor muncii la stțîngerea neîntârzia
tă ți fără pierderi a întregii recolte, pentru pre
gătirea recoltei viitoare prin efectuarea însămîn- 
țărilor în timpul optim și de cea mai bună ca
litate.

Ampla dezbatere cetățenească prilejuită de 
desemnarea candidaților F.D.U.S. trebuie să con
stituie un puternic mijloc de mobilizare a tu
turor alegătorilor pentru transpunerea în viață 
a principiilor autoconducerii și autogestiunii fie
cărei localități, pentru descoperirea și folosirea 
superioară a resurselor locale, dezvoltarea mi
cii industrii și a serviciilor către populație, în
făptuirea programului de sistematizare a ora
șelor și satelor.

Preocuparea stăruitoare a conducerii de partid 
și de stat pentru buna funcționare a cadrului 
democratic creat, pentru folosirea deplină a 
posibilităților pe care le oferă, constituie un 
puternic stimulent al forței de creație a oa
menilor, generează noi resurse de energie și 
inițiativă, făcînd să crească interesul și parti
ciparea efectivă a cetățenilor fa viața politică 
a țării, la conducerea societății. Cu atît mai 
mult campania electorală este menită să asi
gure exprimarea largă a opiniilor cetățenilor, 
exercitarea liberă a drepturilor democratice ale 
fiecărui om, conducînd astfel ia o puternică ac
tivizare politică a maselor, la manifestarea pe

un plan larg a spiritului de Inițiativă și respon
sabilitate socială, de angajare civică, de parti
cipare activă la acțiunile de interes obștesc. 
Pentru că perioada campaniei electorale, mar
cată de întîlniri și dezbateri, va fi completată 
de acțiuni practice, gospodărești, la care vor 
fi antrenate masele largi de cetățeni.

Adunările de desemnare a candidaților 
F.D.U.S. trebuie să se desfășoare intr-un spirit 
critic și autocritic constructiv, dezvăluind cau
zele ce frînează încă bunul mers al vieții so- 
cial-economice in localități, precum și căile de 
înlăturare a acestora, să stimuleze propunerile 
și inițiativele cetățenești, din care se vor con
figura programele de lucru ale viitorilor deputați, 
împreună cu alegătorii lor. Iar apoi să urmeze 
faptă. Fapta responsabilă a fiecăruia, măsură a 
noilor și mărețelor împliniri socialiste ale fie
cărei localități, ale întregii țări I

Prin întreaga sa desfășurare, actuala campa
nie electorală este chemată să constituie o 
nouă și puternică manifestare a unității indes
tructibile a întregului popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a hotărîrii de neclintit a 
oamenilor muncii de Ia orașe și sate de a în
făptui Programul partidului, pentru continua 
înaintare a României socialiste pe calea socia
lismului și comunismului, a înălțării patriei pe 
noi trepte de progres și civilizație.

În interesul realizării riguroase a sarcinilor de plan
Activiști ai Consiliului Central 

de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale și Con
siliului de Miniștri, împreună cu 
specialiști ai Ministerului Indus
triei Chimice și activiști ai Comi
tetului județean Teleorman al 
P.C.R., au analizat faptele dintr-o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Scrisoarea se 
referea la unele neajunsuri, în acti
vitatea Combinatului de îngrășă
minte Turnu Măgurele.

în raportul de cercetare al prim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului și secretarului C.C. al 
P.C.R., care, la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au coordonat 
activitatea colectivului de cerceta
re, se subliniază că. intr-adevăr. în 
anul 1986 combinatul și-a încheiat 
activitatea cu pierderi, în loc să 
realizeze beneîiciii.

Această situație a fost determi

Măsuri menite să asigure întărirea economico-financiară a asociației horticole
La indicația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, un colectiv de 
activiști ai Secției pentru proble
mele din agricultură a C.C. al 
P.C.R. și specialiști ai Consiliului 
do Miniștri au verificat — sub în
drumarea secretarului C.C. al 
P.C.R. și viceprim-ministrului de 
resort al guvernului — faptele re
latate intr-o scrisoare în legătură 
cu activitatea Asociației economice 
de stat și cooperatiste horticole 
Băbeni, județul Viloea, După cum 
se precizează în raportul de cer
cetare, în anul 1986 asociația a în
registrat. o serie de pierderi, ca ur
mare, în principal, a calamităților 
naturale — îngheț, grindină — care 
au afectat producția de legume și 
fructe, fapt confirmat de actele 
încheiate, recunoscute și semnate 
de organele competente. Dar, după 
cum se va vedea in continuare, au 
existat și alți factori, subiectivi, 
care au contribuit ca asociația să 
încheie anul 1986 cu pierderi.

După ce în raportul de cercetare 
se face o analiză amănunțită a fie
cărei afirmații din scrisoare, din 
care multe nu s-au confirmat, se 
relatează și despre unele încălcări 
ale normelor in vigoare. Astfel, la 
ferma Șirineasa. plantația de meri, 
in suprafață de 37 hectare, nefiind 
bine întreținută, s-a deteriorat în 

nată, în primul rînd, de deficiente
le din activitatea de export, îndeo
sebi ca urmare a nerealizării pre
țurilor de plan, precum și de înre
gistrarea unor cheltuieli neproduc
tive, locații și dobînzi penalizatoa
re la credite nerestituite in termen.

Se mai menționează că pierderi
le înregistrate s-au datorat și ne
realizării producției-marfă, precum 
și depășirii costurilor de producție, 
determinate in principal de func
ționarea sub parametrii proiectați 
și cu opriri accidentale a instala
țiilor de acid sulfuric, acid azotic, 
uree, amoniac — îndeosebi ca ur
mare a neasigurării unor materiale 
de calitate corespunzătoare, pre
cum și a unor lipsuri in activita
tea de exploatare, întreținere și re
parații. neasigurării ritmice și la 
caracteristicile prevăzute de teh
nologiile de fabricație a upon ma
terii prime.

mare parte, în urma temperaturilor 
scăzute din iarba 1984—1985 mii 
de pomi uscîndu-se în total sau 
parțial. în primăvara, lui 1983, o 
comisie de .specialiști a constatat 
că livada are goluri . și a propus, 
fără să țină seama de instrucțiuni
le Ministerului Agriculturii, mo
dernizarea plantației prin lucrări 
de indesire cu vișini sau coacăz. 
Propunerea a fost avizată și de 
comisia județeană pentru gospo
dărirea fondului funciar. Ca urma
re, 24 ha au fost transformate in 
plantații de coacăz, valoarea lucră
rilor însumînd aproape 2 milioane 
lei, iar 3 ha au fost defrișate și 
transformate in teren arabil. în 
primăvara acestui an, pe motiv că 
cei 827 meri rămași în livadă — 
în medie 34 meri la hectar —. nu 
s-au mai refăcut *vegetativ, con
ducerea asociației a trecut la de
frișarea pomilor, fără a avea apro
barea de scoatere din funcțiune a 
plantației. Pe de altă parte, pentru 
sistemul local de irigații. în va
loare de peste 500 000 lei, asocia
ția plătește anual o cotă de amor
tizare de peste 10 000 lei, deși aces
ta nu a funcționat pină in prezent.

Față de neajunsurile constatate, 
a fost schimbat din funcție direc
torul Asociației economice de stat 
și cooperatiste horticole Băbeni, 
Tudor Maria, și trecut in funcția

Pentru îmbunătățirea situației 
economico-financiare a combina
tului, in raportul de cercetare se 
subliniază că s-a hotărît. ca minis
terul si centrala industrială de 
resort să sprijine combinatul 
în realizarea la termen și in con
diții de calitate corespunzătoare a 
planului de întreținere și reparații, 
în asigurarea bazei materiale ne
cesare, în vederea creșterii indici
lor de folosire a capacităților de 
producție și realizării sarcinilor de 
plan; Inspectoratul General de 
Stat pentru Controlul Calității 
Produselor. împreună cu Ministerul 
Industriei Chimice și Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei 
vor stabili măsuri pentru a se asi
gura alimentarea instalațiilor de 
acid sulfuric, pe timp de iarnă, cu 
pirită de calitatea impusă de pre
vederile proceselor tehnologice.

•£m B3' tvr a Ățîcn.’ț

de șef de fermă; a fost atenționa
tă, de biroul comitetului județean 
de partid, comisia județeană pen
tru gospodărirea unitară a fondu
lui funciar. S-a prevăzut, totodată, 
inventarierea plantațiilor asociației 
în anul 1987 și stabilirea soluțiilor 
de completare a golurilor și rege
nerare a livezilor ; luarea de către 
factorii de resort a măsurilor oare 
să asigure exploatarea in bune 
condiții a sistemului de irigații 
existent la asociația Băbeni, in
clusiv stabilirea răspunderilor ma
teriale în legătură cu poluarea ape
lor; recuperarea de la persoanele 
vinovate a sumelor neamortizate 
prin defrișarea pomilor din plan
tație cu durata de folosință neex
pirată.

Secretariatul comitetului jude
țean de partid a stabilit un pro
gram de măsuri pentru eliminarea 
deficientelor constatate, întărirea 
ordinii și a disciplinei, sporirea 
răspunderii cadrelor și specialiști
lor față de sarcinile încredințate, 
realizarea indicatorilor de plan și 
întărirea economico-financiară a 
asociației. Totodată, va urmări pe 
tot parcursul anului aplicarea inte
grală a măsurilor stabilite cu pri
lejul controlului.

Neculai ROSCA

Ieri, Ia adunarea alegătorilor din circumscripția electorală nr. 5 a sectorului
2 din Capitală Foto ; Eugen Dichiseanu

Fruntași la locul do muncă - fruntași 
in activitatea obșteascăJ

La adunarea ce a avut Ioc ieri în 
circumscripția electorală nr. 5 din 
sectorul 2 al Capitalei au fost pre
zentați cei trei candidați ai Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te, din rîndul cărora urmează să fie 
ales la 15 noiembrie viitorul deputat 
în consiliul popular de sector : Vic
tor Fuiorea. maistru la Combinatul 
de industrializare a lemnului Pipera, 
Constantin Cireșaru, maistru la în
treprinderea de mase plastice și 
Corneliu Hanceruc, maistru la în
treprinderea de calculatoare. ..Fap
tul că s-au făcut trei propuneri de 
candidați este o dovadă concretă a 
procesului de adlncire continuă a 
democrației noastre socialiste — a 

ținut să menționeze în cuvtntul său 
alegătorul Lupii Ștefan — o expre
sie a creșterii responsabilității socia
le a cetățenilor, a nivelului conștiin
ței civice a oamenilor muncii".

Cei trei candidați îruntași la locu
rile de muncă sint, după cum au ți
nut să sublinieze cei care au luat 
cuvintul în cadrul adunării, fruntași 
și in activitatea obștească, situîn- 
du-se în primele rinduri la acțiuni
le edilitar-gospodărești organizate 
în circumscripție, dovedind cu gin- 
dul și fapta că merită să-i reprezin
te pe concetățeni în organul local al 
'puterii de stat.

Referindu-se la calitățile celor trei 
candidați, la programele dezvoltării 

de viitor ale sectorului, vorbitorii, 
între care Giurcă Ștefan. Dan Crai- 
nicu. Ion Vasile. au subliniat nece
sitatea unei și mai mari preocupări 
în cadrul colectivelor de muncă din 
care fac parte pentru Înfăptuirea in 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
de producție, cu accent pe îndepli
nirea integrală a producției de ex
port. introducerea progresului teh
nic, creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea eficienței întregii ac
tivități economice.

în cuvintul celor trei candidați, ca 
și al altor vorbitori, precum E- 
lena Bucur. Mihai Bunescu, Elena 
Gobeajă, s-au făcut numeroase pro
puneri, s-au formulat angajamente

Dialogul electoral-
Deocamdată circumscripțiile elec

torale din Verești, județul Suceava, 
sînt „comunale". De ce „deocamda
tă" ? La această întrebare au răs
puns ieri cetățenii la adunarea din 
circumscripția electorală comunală 
nr. 14, unde a fost desemnat candi
datul F.D.U.S. pentru alegerile din 
15 noiembrie, Mircea Corocăiescu; șe
ful fermei vegetale numărul 4 a COO" 
perativei agricole de producție. Este 
unul din cei afla ți. în primele rin
duri ale sătenilor care smulg pămîn- 
tului roade tot mai bogate, care prin 
Întreaga activitate se bucură de res
pectul și considerația concetățenilor.

Comuna Verești, situată intre riu- 
rile'Suceava și Șiret, se află in „pra
gul" orașului. Și asta nu pentru că 
de aici pină in municipiul Suceava 
sint numai 18 kilometri, ci pentru că 
ea însăși este pe cale să devină un 
adevărat centru agroindustrial, cu 
tot mai numeroase atribute orășe
nești de la o legislatură la alta. Ci- 
teva din aceste atribute amintite de 
candidatul F.D.U.S. in adunarea de 
ieri.

® Noile metode de muncă în 
C.A.P. „Asta nu pentru că adunarea 
noastră are loc in sala de ședințe a 
cooperativei, ci pentru că munca de 
azi in agricultură se apropie tot mai 
mult de cea din industrie — spunea 
candidatul. Altfel nu se pot obține 
recoltele mari șl sjgure care stau la 
baza noii revoluții în agricultură, a 
veniturilor cooperatorilor. Iar roade
le muncii sint concretizate în pro
ducțiile la hectar de 4 750 kg grîu, 
35 000 kg cartofi și peste 20 000 kg 
porumb — producții ce se cer mărite 
in continuare".

e Dezvoltarea unor secții și uni-

prfvind mai buna gospodărire a car
tierului, atragerea tuturor locuito
rilor la acțiunile de întreținere a 
străzilor șl imobilelor, îndeplinirea 
sarcinilor privind colectarea mate
rialelor refolosibile.

Desfășurată sub semnul unei înal
te responsabilități civice, adunarea 
alegătorilor din circumscripția elec
torală nr. 5 din sectorul 2 al Capi
talei s-a constituit lntr-o dezbatere 
cuprinzătoare a problemelor actuale ; 
șl de viitor, dialog ce va continua 
in perioada următoare la Intilnirile 
candidaților cu alegătorii.

Ion MARIN 

dialog al faptelor - î 
tăți bazate pe forța de muncă șl re- ! 
sursele locale. Aici funcționează în
treprinderea de creștere șl ingrășa- 
re a porcilor, fabrica de nutrețuri _ 
combinate; topitoria de cînepă, see-‘ 
țla de semilndustrializare a legume
lor și fructelor. Toate. Împreună cu 
C.A.P.-uI. realizează o producție a- 
nuală de peste 630 000 000 lei. Iar 
numărul personalului muncitor este 
de 4 000 de oameni din cei 6 800 lo
cuitori.

® Progrese urbanistice ! pe lingă 
Sutele și sutele de case noi ridicate 
de cetățeni, in comună s-au construit 
blocuri cu 120 de apartamente, cu 
spații comerciale la parter, cu apă 
la robinet și canalizare. Alte atri
bute orășenești : centrală telefonică, . | 
eentrală termică, trei cantine-restau- 
rant, cămin cultural, dispensare me
dicale, drumuri asfaltate, covoare de 
flori... Toate ridicate prin eforturile ’ i 
gospodarilor comunei.

în adunarea de ieri cel ce au luat 
cuvintul, susținînd propunerea de , '
candidatură, și-au exprimat hotărî- 
rea „de a deveni orășeni producă
tori de piine". Nu-s doar vorbe fru
moase. ci puncte bine stabilite in ! 
programul actualei campanii electo- J 
rale — programul lor de muncă.

...Seara, despărțindu-se în pilcuri——-: 
spre case, oamenii iși dădeau ..bine
țe" : Ne vedem miine la muncă ! Așa 
înțeleg bunii gospodari, oamenii fap- ' 
telor, să dea viață dialogurilor elec
torale, să lntfmplne apropiatele ale
geri de deputați.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii"

VIITORUL
întregii țări

Luminile grădiniței de pe țărm
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MARINARILOR
Manea, nu ca peisaj, cî ca domeniu 

de activitate este prezentă în viata’ 
multor familii de constănțeni. Ca 
navigatori pe navele românești ce 
parcurg oceanele, ca lucrători în por
tul Constanța — cea mai mare poar
tă maritimă a țării, în care’ intră, la

CONSTANTENI
încărcare sau descărcare, 50 de va
poare pe zi, în port muncesc circa 
zece mii de oameni. Existența lor este 
strins legată de întinderile albastre.

— Acordăm o mare atenție condi
țiilor de muncă și de viață ale acesr 
tor oameni cărora le este încredin

țată o mare avuție obștească, ne 
spunea tovarășa Rodica Duca, secre
tar cu problemele sociale ale comi
tetului municipal de partid. Sintem 
preocupați de ușurarea muncii în 
port, de crearea unui climat plăcut 
pe navele ce stau luni de zile in 
larg. Aceeași grijă o acordăm fami
liilor de marinari și muncitori por
tuari. în anul ce a trecut, ca urmare 
a măsurilor de ocrotire a mamei si 
copilului, indicele de natalitate, in 
municipiu, a crescut la 18,5 la mie, 
fața de 16,4 la mie in 1985. La dis
poziția familiilor cu copii mici se 
află 20 de creșe, cu 2 100 de paturi, 
din care 400 cu regim sâptăminal și 
59 de grădinițe cu peste 9 300 de 
locuri, o rețea sanitară bine dotată, 
Încadrată cu medici și asistente cu 
dragoste față de copii.

Iar intre zecile de mii de coipii ai 
constănțenilor, un loc aparte ocupă 
fiii și fiicele celor de pe mare. Ei 
trebuie să fie liniștiți, să aibă cer
titudinea că. alături de mamă, insti
tuțiile de stat veghează asupra să
nătății și educației copiilor lor. Nu 
există creșă. grădiniță sau scoală in 
care să nu găsești fetițe șj băieți ai 
căror părinți să nu aibă profesiuni 
legate de navigație.

Vizităm una dintre aceste nume
roase instituții — creșa nr. 2. Asis
tenta șefă Elena Ștefan ne spune că 
majoritatea micuților ce le sînt dați 
în grijă provin din familii în care 
tatăl muncește la „Navrom" sau în 
port. Constantin Ioachimescu, 
marinar pilotaje nave portuare, are 
aici o fetiță, pe Ana-Maria ; Ion Po
pescu, motorist, este tatăl Alexan
drei; Andrei Mihăilescu, ofițer de 
marină, și-a adus aici băiatul (tot 
Andrei). Pe fișele copiilor citim, ia 
rubrica „numele și profesiunea tată
lui" : Constantin Hulea — ofițer me
canic, Doru Dinu — navigator. Vili 
Nemeș — timonier și mulți alții. ln- 
tilnim aici întreg nomenclatorul de 
meserii implicate în activitatea pe 
mare sau la țărmul ei. Foarte im
portant este însă faptul că toți cei 

o sută de copii beneficiază de o în
grijire cu adevărat maternă din 
partea personalului, de un cadru 
plăcut de joacă, de masă, de dormit.

Aceeași plăcută ambianță o întâl
nim și la grădinița situată chiar in 
incinta portului, patronată de între
prinderea de exploatare portuară, 
încăperi luminoase, cu un mobilier 
pe măsură, multe jucării. Există și o 
minunată cameră a poveștilor. în 
care, de pe pereți, te privesc capra 
cu trei iezi. Albă ca zăpada, Păcală 
și alte personaje dragi copiilor. Aici 
se ascultă, de pe discuri sau benzi 
de magnetofon, basme, se proiec
tează pe un mic ecran filme. Di
rectoarea Ana Dancu ne spune că 
întreprinderea tutelară nu precupe
țește nimic, toți meseriașii lucrează 
cu drag ci nd e vorba de reparat, de 
pus la punct ceva la grădiniță.

Aici nu mai este nevoie să 
recurgem la „intermediari" pentru a 
afla cu cine stăm de vorbă. Copiii 
sînt mărișori, foarte dezghețați și 
se reoomandă singuri. După ce ne 
recită o foarte frumoasă poezie, in
titulată „Toamna", Iulian Anton ne 
spune că atunci cind va fi mare se 
va face comandant, ca și tatăl său 
— comandantul navei „Fierbinți", 
plecată acum în cursă. Educatoarea 
ne asigură că are toate șansele, în- 
trucit este un copil bine dezvoltat 
și inteligent. Mihaela Roibu nu poa
le să aspire la profesia tatălui, elec
tromecanica nu e pentru fete. „Mă 
fac doctoriță !“ zice ea. „Și o să 
fugă toți copiii de tine, de frică să 
nu le faci injecții", se amuză cei 
din jur. „N-am să-i înțep cu serin
ga, nu se lasă ea. O să le dau nu
mai pastile". Grupa mijlocie se joa
că „de-a teatrul", altele pregătesc 
poezii și cîntece. Micul colectiv de 
130 de copii a cucerit, în acest an, 
4 premii în Festivalul național „Cân
tarea României", fazele pe municipiu 
și pe județ, trei dintre ele au fost 
primite de copiii Aida Papagheorghe 
și Daniel Șerban, in calitatea lor de 

soliști vocali. întreaga clădire zum- 
zăie ca un stup de albine. în toate 
încăperile se lucrează. Cu copiii, 
sau pentru ei, la bucătărie, in cămări 
și dormitoare.

Iar acestea nu sint singurele do
vezi ale grijii și dragostei cu care 
sint înconjurați copiii. La întreprin
derea de exploatare portuară aflăm 
că se plătesc lunar 1,3 milioane lei, 
ca alocații de stat pentru copii, că 
206 mame beneficiază de ajutoare 
bănești pentru că au mai mult de 
trei copii; de 1 Iunie sau cu ocazia 
pomului de iarnă, comitetul sindica
tului, comisia de femei au de lucru, 
nu glumă : se pregătesc daruri pen
tru nu mai puțin de 4 200 de copii 
sub 14 ani.

La întreprinderea de exploatare a 
flotei maritime „Navrom", sindicatul 
are, în plus, o frumoasă misiune : 
aceea de a asigura legătura cu fa
miliile a celor aproximativ 9 000 de 
navigatori, plecați pe mare o bună 
parte din timp. Oricît de frumoase 
ar fi alte țărmuri, și alte orașe, ori- 
cit de interesantă ar fi călătoria, gîn- 
dul lor.zboară spre casă, spre copii în
deosebi, despre care sînt dornici să 
aibă vești. Și orice mesaj prim" de 
acasă este, aoolo departe, un eve
niment. Tovarășul Ciprian Stamate, 
inginer principal și vicepreședinte 
al comitetului sindicatului, ne vorbeș
te despre mijloacele pe care marina
rii și familiile lor le au la dispoziție 
pentru a comunica. Cunoscîndu-se 
ruta pe care vasul o are de parcurs, 
ajunse pe calea aerului — scrisorii^ 
îi așteaptă, in porturi, cu vești de- 
acasă. Apoi sînt telegramele, al că
ror cost a fost diminuat tocmai pen
tru ca fiecare marinar să poată primi 
și trimite mesaje. Dar cele mai emo
ționante momente, in timpul unei 
călătorii, sînt cele în care „Radio 
coasta" transmite pentru cite unul 
din membrii echipajului. La 1 octom
brie, Adrian Ioniță de pe motonava 
„Govora", aflată Ia acea dată în 
China, a recepționat următorul text : 

„Avem o fetiță frumoasă — Andreea 
Isabela. Te așteptăm acasă". Nu în
cape îndoială că venirea ei Pe lume 
a fost sărbătorită, cu aceeași mare 
bucurie, și acolo, departe, ca și aca
să. La fel de fericit a fost, la vre
mea respectivă, și șeful mecanic al 
navei „Bechet", Dumitru Mălu- 
reanu. cind în plin ocean, în drum 
spre Brazilia, i s-a comunicat că 
fiul Iui a intrat primul în treapta 
a doua a liceului de construcții.

O frumoasă tradiție marinărească 
este de asemenea aducătoare <ie 
vești din partea familiei. De sărbă
tori, cind toți cei de pe vas se string 
în jurul mesei, clipa mult așteptată 
este aceea numită „surprize" (pre
gătite, de fapt, încă de la plecarea 
din Constanța). Cele care aduc la
crimi de emoție în ochii incereati- 
lor „lupi de mare" sint înregistră
rile pe bandă magnetică ale glasuri
lor copiilor spunînd poezii, cintind 
sau pur și simplu adresînd mesaje 
„pentru tăticu".

Aceleași emoții și bucurii aduc, în 
casele celor plecați pe mare, apelu
rile telefonice ale acestora. Ciprian 
Orghidan, electrician bord, plecase 
spre India lăsind soția gravidă. A- 
vea o fată și-ș! dorea un băiat. La 
Madras, n-a mai avut răbdare și a 
cerut legătura cu Constanța. Șase 
ore s-a frămintat în jurul cabinei 
telefonice pină a obtinut-o. Ș! nu 
mică i-a fost bucuria aflînd că este 
fericitul tată al unui băiat pe care-1 
cheamă tot Ciprian, bineînțeles.

Oriunde s-ar afla, pe mări si o- 
ceane sau în diferite porturi ale lu
mii, transported mărfuri românești, 
membrii echipajelor au certitudinea 
că acasă copiii sînt înconjurați cu 
toată dragostea, că familiile lor sînt 
sprijinite să-i crească, să-i educe, să 
facă din ei oameni adevărați. Iar 
cele de mai sus se constituie într-o 
imagine, desigur parțială, a efortu
rilor ce se fac în acest sens.

Rodica ȘERBAN

GOVORA : Noutăți 
în practica balneară

Bazele de tratament și labora
toarele de specialitate ale stațiunii 
Govora sint înzestrate cu instru
mentar și aparatură medicală mo
derne, menite să asigure valorifi
carea superioară și eficientă a fac
torilor naturali de cură. La această 
zestre s-au adăugat și o serie de 
aparate noi concepute și realizate 
de către specialiștii stațiunii. în
tre ultimele lor creații se numără 
și aparatul de miodinaflux. care pe 
folosește cu foarte bune rezultate 
în tratarea afecțiunilor aparatului 
locomotor de tip reumatismal și 
posttraumatic, precum și cele ale 
tulburărilor de circulație perife
rică.

— Toate aceste aparate noi — 
ne spune dr. Emil Jianu, medicul 
șef al stațiunii Govora — au fost 
realizate prin refolosirea unor pie
se și subansamble rezultate din 
dezmembrarea aparaturii scoase 
din funcțiune. Avem, de asemenea, 
în fază de concepție și ■urmează ca 
in următoarele luni să realizăm 
noi aparate medicale.

— Stațiunea Govora ne-a obiș
nuit, în ultima vreme, cu o serie 
de noutăți și in domeniul diversi
ficării procedurilor terapeutice.

— într-adevăr, a intrat de acum 
in practica balneară de la noi ae- 
roionoterapia negativă, iar la ora 
actuală am extins cercetările în 
vederea valorificării aerosolilor cu 
hidroaeroloni negativi după un 
brevet aparținînd unui colectiv de 
specialiști din stațiunea noastră. Și 
tot în rindul noutăților din dome
niul terapiei se înscriu și masajul 
cu nămol, drenajul în programele 
de kinetoterapie și gimnastică res
piratorie. Aceste noi proceduri iși 
dovedesc eficienta deosebită in tra
tarea afecțiunilor bronhopulmonare 
cronice hipersecretante. (Ion Stan- 
clu).
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TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE - ÎNCHEIATE GRABNIC!
bihor: Sfecla de zahăr, constanța . Jo fje lichidate decalajele

direct la fabrici
întreprinderea de industrializare a 

sfeclei de zahăr Oradea lucrează din 
plin. ..Pregătită in condiții tehnice 
bune, fabrica a atins si chiar a de
pășit. încă din startul noii campanii, 
parametrii tehnici stabiliți — preciza 
ing. Elena Zahan. directoarea unită
ții. Ceea ce ne preocupă in mod deo
sebit este menținerea unui randa
ment de extracție de cel puțin 12.5 la 
sută, cit realizăm in prezent. Evident, 
acest lucru este posibil datorită fap
tului că întreprinderii îi este asigu
rată. în mod ritmic, materia primă 
necesară. Mai exact, există un stoc 
de fabricație pentru cel puțin două 
zile, dar nu mai mare de trei zile, 
astfel incit întreprinderea să poată 
lucră din plin, cu sfecla proaspăt re
coltată. fapt ce influențează pozitiv 
randamentul de extracție a zahăru
lui".

Respectarea graficelor de recoltare 
constituie prima condiție de care de
pinde livrarea ritmică a sfeclei de 
zahăr. Ce ..spune" cimpul 7 Cel mai 
bun răspuns îl dau faptele. Oprim 
mai întîi in unitățile consiliului agro
industrial Valea lui Mihai, care de
ține mai bine de 20 la sută din cele 
aproape 8 800 hectare ocupate cu a- 
ceastă cultură in județul Bihor. O 
primă remarcă : lucrările sint in gra
fic. La C.A.P. Valea lui Mihai, sfecla 
a fost, strinsă de pe 70 la sută din 
cele 200 hectare cultivate, obținin- 
du-se. în medie, peste 5 vagoane la 
hectar. Amplă mobilizare de forte 
la recoltarea sfeclei de zahăr am în- 
tîlnit si în celelalte cooperative din 
raza acestui consiliu agroindustrial 
— Curtuișeni. Galoșpetru. Tarcea, 
Otomani. Simian.

Datorită lipsei precipitațiilor, solul 
este tare, ceea ce necesită o mare 
atenție la recoltare pentru a nu se 
rupe rădăcinile sfeclei, aspect care 
n-a scăpat atenției comisiilor de re
coltare. La Nojorid. Mădăras. Biha- 
ria. Diosig. controlul exigent . între
prins îndeaproape la fiecare forma
ție de lucru își spune cuvîntul. ur- 
mărindu-se reglajele combinelor, de- 
coletarea corectă, fără a se tăia ni
mic util industrializării din rădăcină, 
precum si strîngerea întregii canti
tăți de sfeclă, indiferent de dimen
siune. Cit de importantă este supra
vegherea responsabilă, permanentă a 
activității din cimp ne arată și ur
mătorul exemplu. La Ianoșda. in- 
tr-una dintre parcelele unde parcă 
se mutase întregul sat Ia strîngerea 
sfeclei, unii cooperatori tăiau o dată 
cu frunzele si o parte din rădăcină, 
dijmuind in acest fel producția. 
Si aceasta sub privirile îngăduitoare 
ale brigadierului si șefului de fermă. 
A fost nevoie de intervenția fermă a 
primarului comunei Mădăras. Vasile 
Streng. pentru a înlătura asemenea 
nereguli.

în Cimpia Crisurilor. campania de 
recoltare a sfeclei de zahăr este la 
ora de virf. Pînă marți seara, re
colta a fost strinsă de pe 68 la sută 
din suprafață, zilnic intrînd în fa
brică 3 000—3 500 tone sfeclă. Fapt ce 
confirmă fluenta transportului, in
clusiv auto, dar mai ales pe calea 
ferată, care „operează" peste 90 la 
sută din volumul de sfeclă prelucrată 
la întreprinderea orădeană,

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

alba-. Porumbul cules
depozitat

în județul Alba se recoltează po
rumbul de De ultimele suprafețe. 
Unitățile agricole din consiliul agro
industrial Șibot au fost primele care 
au Încheiat această lucrare. De alt
fel. alte 18 cooperative agricole, 
printre care cele din Micești. Oarda 
de Jos. Perghin. Sard. Cricău. Gîrbo- 
va. Săsciori. Dostat. Aiud. Crăciunelu 
de Jos. au recoltat porumbul de pe 
întreaga suprafață. „Prin participa
rea la cules a tuturor locuitorilor de 
la sate există condiții ca. recoltarea 
porumbului să se încheie într-o zi. 
două — ne spune inginerul Pomnei 
Bîrlea-. directorul direcției agricole 
județene. în unitățile în care lucră
rile sint rămase în urmă au fost 
organizate acțiuni de întrajutorare 
între formațiile de lucru. Asemenea 
acțiuni se desfășoară în cooperative
le agricole din Vingard. Cetatea de 
Baltă. Ghirgom ș.a. Recoltarea se 
face numai in echipe complete, pe 
o singură tarla, 
comisiilor de 
comunelor si 
trucît culesul 
stadiul final, ...... .
fost luate măsuri pentru suplimen
tarea mijloacelor de transport, folo-

sub supraveghere t 
recoltat de la nivelul 
unităților agricole. în- 
porumbului se află in 
în toate unitățile au

m aceeași zi*
sirea atelajelor din comune pentru 
ca întreaga producție strinsă să fie 
transportată si depozitată in ziua 
respectivă. Practic, peste noapte nu 
rămine în cimp porumb adunat in 
grămezi".

Convoaie de atelaje încărcate cu 
porumb am intîlnit in cooperativele 
agricole din Lancrăm. Daia Română, 
Măhăceni, Noslac. încărcarea opera
tivă si dirijarea mijloacelor mecani
ce de transport către spatiile de 
depozitare permit buna utilizare a 
acestora, efectuarea unui număr spo
rit de curse zilnic.

în prezent. în toate consiliile agro
industriale. în fiecare cooperativă 
agricolă, sub îndrumarea membrilor 
biroului comitetului județean de 
partid, se iau măsuri suplimentare de 
organizare a muncii, astfel incit în
treaga recoltă să ajungă la destina
țiile stabilite si să fie depozitată cu 
grijă, fără pierderi. Pentru că. deși 
recoltarea porumbului este pe termi
nate. preocuparea gospodărească pen
tru soarta producției strînse rămine 
în continuare la ordinea zilei.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scinteii"

intre recoltare și transport
Culesul porumbului în unitățile a- 

gricole din județul Constanța a in
trat în etapa finală : pînă în dimi
neața zilei de 14 octombrie porum
bul pentru consum a fost strîns de 
pe 75 la sută din suprafața culti
vată. însă transportul și depozita
rea producției se află intr-un deca
laj care a crescut în ultima vreme. 
Așa se face că. față de 210 574 tone 
cît se transportase la bazele de re
cepție pînă în ziua de 13 octombrie, 
în cimp. luate în evidența între
prinderii de specialitate, se aflau 
267 000 tone. Pentru a reduce acest 
decalaj, prin urgentarea transpor
tului și depozitării, comandamentul 
județean pentru agricultură a ini
țiat, în ultimul timp, acțiuni de su
plimentare a mijloacelor de trans
port cu încă 450 autobasculante din 
dotarea unităților de construcții, 
pregătite cu înălțătoare. De aseme
nea. pentru lucrările de depănușat. 
încărcat și cules manual, forța de 
muncă a fost suplimentată cu peste 
60 000 de oameni ai muncii din uni
tățile economice și instituții, elevi 
de la licee și studenți.

Efectele directe ale acestor mă
suri Ie înregistrăm la baza de re
cepție Traian, unde, in ultimele zile, 
cantitățile de porumb primite și de
pozitate au crescut de la 238 
în ziua de 11 octombrie, la 357 
in ziua de 12 octombrie și la 
tone in ziua de 13 octombrie, 
această bază are o capacitate 
primire de 100 tone pe oră. iar 
ziua raidului nostru, la orele 16. în 
incinta unității nu se aflau la des
cărcat decît trei autocamioane cu 
remorci sosite de la I.A.S. Toprai- 
sar. Nefiind aglomerație, nici nu se 
grăbea nimeni. Ca atare, activitatea 
de descărcare se desfășura lent și cu 
întirziere de 3—4 ore, motiv pentru 
care autocamioanele fac, in cel mai 
bun caz. două drumuri pe zi. Con
ducătorii auto Mircea Florea și 
Gheorghe Nedelcu, de la I.T.S.I.A., 
au început încărcarea autocamioa
nelor Ia 7.30 dimineața, la ora 9 se 
aflau la drum și peste o oră au 
ajuns la destinație, dar. abia la ora

tone 
tone

360 
însă 

de 
in

> ■
12 le-a venit rîndul la descărcat, in
cit primul transport s-a încheiat la 
ora 13. La al doilea drum, timpul 
de staționare la descărcat a fost de 
trei ore, cauza intirzierilor fiind 
lipsa brațelor de muncă la descăr
care. Pentru că, deși cele 5 puncte 
de descărcare sint mecanizate, bascu
larea fiecărui autocamion sau fiecă
rei remorci trebuie să fie suprave
gheată de cite doi oameni, pentru a 
preîntîmpina împrăștierea știuleți- 
lor pe jos sau a-i aduna pe cei câ- 
zuți. în acest scop, fiecare unitate 
din cele 7 care sînt arondate la a- 
ceastă bază trebuie să-și organizeze 
și echipe proprii pentru descărcat. 
Or, vin puțini oameni și. ca atare. 
Zilnic în jur de 150—200 de tone de 
porumb, în loc să intre la adăpost, 
rămîn sub cerul liber, urmînd să 
mai fie manipulate încă o dată.

Intirzierile la descărcarea porum
bului la bazele de recepție consti
tuie însă o continuare a celor de la 
operațiile de încărcat. Astfel, marți,
13 octombrie, pînă la ora 11, la 
baza de recepție Bălcescu sosiseră 
numai două autocamioane. Cauza 
Constă în faptul că mijloacele de 
transport nu sînt încărcate de seara, 
incit la primele ore ale dimineții să 
pornească la drum. O dovadă eloc
ventă o constituie faptul că, dumi
nică. II octombrie, cind s-au organi
zat acțiuni de suplimentare a for
ței de muncă la încărcat, pînă la 
ora 13 s-a transportat la această 
bază o cantitate dublă de porumb 
față de zilele următoare, cînd s-a 
lucrat toată ziua.

Avînd în vedere că în prezent nu
meroase autocamioane au rămas 
disponibile de la transportul carto
filor, legumelor și altor produse, uni
tățile agricole, mobilizînd la maxi
mum forțele existente, printr-o bună 
organizare a activității de încărcare 
și descărcare, pot și trebuie să recu
pereze în scurt timp întîrzierea 
existentă la transportul și depozita
rea recoltei de porumb.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii”

Timpul productiv se măsoa
în producția realizată

Ce înseamnă irosirea unui singur 
minut pe zi din programul productiv 
al fiecărui om al muncii de la în
treprinderea de utilaj chimic și for
jă Rîmnicu Vîlcea 7 ~ 
trebare intenționam 
vestigațiile noastre 
tate pe o temă atît 
cum este aceea a 
de lucru. N-am mai pus întrebarea 
amintită deoarece răspunsul l-am 
aflat chiar la intrarea în întreprin
dere, înscris cu litere mari pe un 
panou : „Un minut pierdut în între
prindere de către fiecare muncitor 
determină nerealizarea anuală a 
unei producții-marfă in valoare 
582 624 Iei. Este o pagubă care 
cheamă pe toti să medităm și 
acționăm !“.

— Și cum acționează oamenii 7 
l-am întrebat pe tovarășul Ion 
Bofnaru, secretar cu probleme or
ganizatorice al comitetului de partid.

— în general, fiecare om este con
știent de faptul că timpul destinat 
producției are un rol hotărîtor pen
tru realizarea sarcinilor de plan și, 
în consecință, este preocupat de fo
losirea eficientă a 
Din multitudinea

Cu această în
să încenem >n- 
în această uni- 

de importantă 
folosirii timpului

de 
ne 
să

condusă de Constantin Cetățeanu, 
utilaje care, de asemenea, vor fi li
vrate la export. La alte 6 schimbă
toare de căldură lucrările au avan
sat mult, ăjungînd in faza finală de 
execuție.

Parcurgînd secția am avut posibi
litatea să observăm că. deși mai era 
circa un sfert de oră pină la termi
narea programului. oamenii din 
schimbul întîi continuau să fie con
centrați asupra aparatelor de sudură 
și a utilajelor la care ■ lucrau. Ob
servăm. de asemenea. dispoz;tive de 
mică mecanizare introduse ne flux : 
mașini pentru mandrinarea țevilor 
acționate hidraulic, dispozitive de 
asamblat virole, un ștand moderni-

La întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă 

Rîmnicu Vîlcea

res 
dr

a <

fiecărui minut, 
dovezilor, iată 

citeva argumente. în cele nouă luni 
care au trecut din . acest an. colecti
vul din atelierul unității de pompaj 
și-a onorat integral prevederile ola
nului la producția fizică, iar cel de 
la secția de utilaje pentru explorări 
geologice a înregistrat la același in
dicator o "depășire substanțială, res
pectiv de 10,9 la sută, 
insă...

Interlocutorul nu-și 
pînă la capăt, dar știm

Din păcate

■

Recoltarea strugurilor la I.A.S. Huși, județul Vaslui Foto : Agerpres

duce fraza 
,—, __ T___  ce vrea să

spună. în luna august s-a înregistrat 
un număr destul de mare de absen
țe, ele coborînd indicele de utilizare 
a timpului de lucru la 93,5 la sută, 
cu 1,5 procente sub media celorlalte 
luni, motiv pentru care consiliul oa
menilor muncii, într-o analiză de
taliată, a stabilit o serie de măsuri 
menite să determine eliminarea 
pierderilor de timp productiv. S-a 
insistat în acest cadru pe sporirea 
exigenței și răspunderii șefilor de 
echipe, maiștrilor si șefilor de sec
ții și ateliere, pe aprovizionarea 
operativă cu materii prime și mate
riale a locurilor de muncă.

Ce eficiență a avut aplicarea mă
surilor stabilite 7 Am căutat să 
răspundem la -această întrebare, 
făcipd o „radiografie" a felului în 
care se predau și se preiau schimbu
rile într-unul din cele mai impor
tante sectoare ale întreprinderii, res
pectiv în secția cazangerie. La ora 
14,30, pe cele șase linii de fabrica
ție au apărut primii muncitori din 
schimbul II, alții aflîndu-se la vestia
re pentru a se pregăti de lucru.

— Ați avut o zi grea 7 — îl între
băm pe inginerul-șef de schimb, 
Mircea Popescu.

— N-a fost ușoară. în schimb a 
fost cit se poate de fructuoasă. Am 
recepționat pentru un partener ex
tern 5 rezervoare, iar alte 6 au 
fost și ele pregătite pentru recepție. 
S-a muncit cu răspundere, delega
tul străin fiind foarte mulțumit de 
calitatea utilajelor, fapt ce dovedeș
te că formațiile complexe conduse 
de Radu Mircea, Valentin Drăghici 
și maiștrii Constantin Stoicănoiu. 
Traian Bîltac și Gheorghe Marinescu 
și-au făcut pe deplin datoria. în 
stadiul de finisaj au ajuns astăzi și 
două schimbătoare de căldură, de 
execuția cărora răspunde echipa

zat de probe hidraulice etc., — toa
te determinînd, după cum am aflat, 
reducerea timpului normat de lucru 
cu 25—30 la sută.

— Pe linia modernizării produc
ției. ne spune tovarășul Constantin 
Cetățeanu, secretarul comitetului de 
partid pe secție, avem multe reali
zări și încă multe proiecte. Am ac
ționat, totodată. în direcția organiză
rii mai judicioase a fluxurilor, pen
tru ca acestea să asigure folosirea 
cu maximum de randament a timpu
lui de lucru. De exemplu, am gene
ralizat sudura automată, inlocuind-o 
integral pe cea manuală, iar în 
perspectiva imediată vom trece la 
organizarea pe toate traveele a unor 
linii tehnologice specializate pe fa
bricarea unor utilaje aproximativ si
milare 6ri cu repetabilitate, fapt ce 
se va reflecta nu numai in folosirea 
mai eficientă a forței de muncă, ci 
și in creșterea productivității muncii.

în timpul scurt al acestui dialog 
nici n-am observat cînd oamenii 
din schimbul de dimineață au pre
dat fronturile de lucru celor de după 
amiază. Am avut senzația că flăcă
rile arcurilor electrice și zumzetul 
convertizoarelor de sudură n-au în
cetat nici o clipă. Interlocutorul, ob- 
servînd nedumerirea noastră, ne dă 
explicația pe loc :

— Mai ales între schimburile con
duse de maiștrii Constantin Stoică- 
noiu și Traian Bîltac, predarea și 
preluarea schimburilor se face 
direct, fără încetarea lucrului. Aici,

spiritul de ordine și discipl: 
ționează ca un mecanism.

Un alt sector important 
prinderii din Rimnicu Vile 
prezintă secția forjă, in Ci 
reia se execută un mare i 
produse care direct sau ind 
destinate exportului. Ar 
această ultimă precizare 
sublinia însemnătatea deo: 
care o are fiecare oră. fieca 
în realizarea cantitativă și 
vă a pieselor forjate.

— Cu excepția celei de 
decade a lunii septembrie — 
in temă de Ia inceput in 
Mesea, directorul fabricii 
lucrări la cald — in tot 
lui timpul a fost bine 
folosit.

— Ce s-a întîmplat în 
cadă 7

— Au apărut citeva act( 
disciplină tocmai intr-un 
cind secția respectivă avea < 
zat o comandă specială. Cam 
buie spus că situația a fost 
zată și de organizarea necorr 
toare a activității în secție, 
și de neurmărirea pregătirii 
ției. Pentru înlăturarea hc 
acestor stări de lucruri ni 
rezumat doar Ia sancționări 
vaților și în primul rind a 
de secție pe schimb, ing. Mir 
duț. ci am trecut imediat 1 
judicioasă repartizare a fori 
asigurarea echilibrată 
tehnice în toate 
fabrică, pe secție, 
tehnologică.

— Se poate vorbi 
reviriment 7

— Categoric, da. De altfe 
prevăzut ca în cinstea Cor 
Naționale a partidului să r 
și să livrăm suplimentar ci 
12 tone piese forjate. Colecții 
tru și-a luat acest angajai 
cunoaște în toate detaliile lu 
îngăduie nici o abatere de I 
plina tehnologică și de pr 
nici o absență sau întîrziert 
lucru.

într-adevăr, în registrul de 
ță al fabricii de prelucrări 
nu a mai apărut în ultimele 
mîni nici un muncitor întîrz 
tr-un fel, așa se și explică eh 
ansamblul lunii septembrie i 
de utilizare a timpului de 1 
urcat din nou la 96 Ia sulă, 
me ce planul la producția-n 
fost îndeplinit șl chiar depă 
prim argument, așadar, că : 
mentul luat va fi respectat.

Ion STANC1U 
corespondentul „S

a a. 
schimbu 
pe fieca

acum

REALIZĂRI REMARCABILE

ÎN ECONOMIE

Răspundere pentru recolta acestei toamne,
pentru recolta anului viitor

VASLUI: Producție fizică 
suplimentară

Acționind cu inaltă răspundere 
și dăruire, colectivele de oameni 
ai muncii de pe platformele in
dustriale ale județului Vaslui ob
țin noi și importante succese în 
întrecerea socialistă desfășurată în 
întimpinarea Conferinței Naționale 
a partidului. Acordînd o atenție 
deosebită creșterii productivității 
muncii și valorificării superioare 
a materiilor prime, materialelor și 
energiei, ele se înșeriu cu însem
nate depășiri la producția fizică. 
‘ ' * perioada care a trecut

an industria vasluiană
— Aveți un volum mare de lucru. 

Vă putem ajuta cu forță de muncă 
suplimentară chiar de miine.

— Nu este cazul. Nu avem rămi- 
neri în urmă la nici o lucrare. Re
coltarea furajelor, soiei, semănatul 
orzului si orzoaicei le-am încheiat cu 
citeva zile înainte de termenele 
fixate. însămințarea griului se apro
pie de sfîrșit. La sfecla de zahăr li
vrăm în ritmul stabilit. La celelalte 
lucrări vitezele de lucru sint normale. 
Iar forță de muncă avem suficientă.

Oferta de sprijin o făcuse tovară-' 
șui Axente Țolea, membru .al bi
roului Comitetului județean de 
partid Arad. Motivarea refuzului a 
venit din partea organizatorului de 
partid al consiliului unic agroindus
trial Felnac. tovarășul Jiva Mihailo
vich

— Dacă luăm în calcul momentul 
declanșării recoltării porumbului pe 
județ, termenul de încheiere a cu
lesului și ritmul zilnic in care recol
tați, rezultă că o să depășiți acest 
termen. La fel și la însămințarea 
griului. Nu putem înțelege de ce 
n-ați avea nevoie de ajutor! — ne 
exprimăm noi nedumerirea.

— Ați socotit bine, încuviință or
ganizatorul de partid, dar este 
nevoie de o precizare. Noi nu am 
așteptat să ni se spună de la județ 
cînd să declanșăm recoltarea porum
bului, ci am început-o mai devreme. 
Așa ne-am creat in avans front de 
lucru pentru arăturile și însămînță- 
rile de toamnă.

După cum aveam apoi să aflăm, 
declanșarea cit mai grabnică cu pu
tință a recoltării porumbului a 
reprezentat una din măsurile cu
prinse in planul de desfășurare a 
campaniei agricole 
C.U.A.S.C.-ului. Se 
inceput că, datorită 
climă din primăvara 
cerea porumbului 
aceea, biroul de coordonare a acti
vității politico-organizatorice de 
partid al consiliului a stabilit să se 
formeze echipe din specialiștii con
siliului și ai unităților agricole care 
să controleze zilnic lanurile de po
rumb și să decidă 6ă se treacă la 
recoltare de îndată ce porumbul se 
apropie de coacere. La inceput știu-

letii au avut o umiditate mai marede- 
cit cea admisă. Depănușat în locuri 
special amenajate, porumbul a fost 
expus la soare și întors de mai mul
te ori pînă s-a ajuns la umiditatea 
corespunzătoare acceptată de baze
le de recepție. De asemenea, pentru 
recoltarea porumbului au fost orga
nizate formații mari de combine cu 
mijloace de transport necesare, care 
s-au deplasat de la o unitate la alta, 
în funcție de lanurile depistate a fi 
bune pentru cules. Formația care a 
încheiat recoltatul porumbului pe 
parcela C.A.P. Secusigiu a fost dirl-

se spune, întreaga suflare a satelor. 
Această participare masivă ilustrea
ză efectele unei susținute munci po
litico-educative începute anul tre
cut. Aplicind cu strictețe indicația 
secretarului general al partidului de 
a se asigura, potrivit reglementărilor 
legale, retribuirea in natură în func
ție de contribuția directă, la produc
țiile realizate., organizațiile de partid 
din unitățile agricole de pe raza con
siliului unic au dispus de exemple 
concrete de răsplată a hărniciei, 
exemple pe care le-au transformat în 
tot atîtea argumente în munca de

d-eintegrală a parcului 
agricole de care dispune

zarea 
mașini 
consiliul agroindustrial.

Ca și în celelalte perioade de ma
ximă solicitare, în campania de re
coltare de acum unitățile au asi- 
'gurat cooperatorilor și mecanizato
rilor două mese pe zi servite la 
locurile de muncă. De altfel, fiecare 
cooperativă agricolă de producție 
dispune de o cantină proprie pe baza 
produselor obținute din gospodării- 
le-anexă.

O atenție deosebită acordă biroul 
de coordonare activității specialiș-

VIAȚA DE PARTID

de toamnă al 
știa de la bun 
condițiilor de 

acestui an. coi- 
va întirzia. De

jată spre o parcelă apropiată apar- 
ținind C.A.P. Felnac. La C.A.P. Se- 
cusigiu și la C.A.P. Sinpetru, prac
tic, recoltatul porumbului a incepiit 
la 2 septembrie, iar la 15 septembrie 
era încheiată recoltarea porumbului 
de pe suprafețele prevăzute a fi în- 
sămințate cu griu.

Am insistat asupra acestui aspect 
deoarece el pune cu pregnanță în re
lief citeva dintre trăsăturile stilului 
de muncă al biroului de coordonare, 
al organizațiilor de partid din uni
tățile agricole de pe raza consiliului 
unic Felnac : realism și viziune uni
tară in stabilirea măsurilor, consec
vență și rapiditate în aplicarea lor. 
o bună repartizare a mijloacelor ma
teriale și umane, grijă pentru soar
ta recoltei din acest an, răspundere 
pentru pregătirea celei viitoare.

în ziua in care ne aflam aici, pe 
tarlalele cu porumb, sfeclă de zahăr, 
cartofi și legume, pe solele unde se 
efectuau arături, discuiri și se în- 
sămința erau prezenți nici mai mult, 
nici mai puțin dec’t 1 229 de coope
ratori și mecanizatori și 832 de 
„alte persoane", cum era consemnat 
într-o situație,’ printre care munci
tori navetiști din întreprinderile in
dustriale arădene și pensionari. Cum

convingere a cooperatorilor asupra 
necesității și foloaselor participării 
lor efective și permanente la activi
tățile de producție. Tot prin aseme
nea argumente a ajuns la o mie-nu- 
mărul muncitorilor navetiști cu con- 
tracte-angajament încheiate cu coo
perativele agricole de producție 
pentru a efectua lucrări in acord 
global. Pentru a-i scuti pe pensio
nari și navetiști să facă deplasări 
mari, li s-au repartizat terenuri în 
apropierea localităților.

în vederea asigurării numărului 
de tractoriști necesar in perioadele 
de virf, biroul de coordonare a ini
țiat cursuri de calificare pentru coo
peratori și mecanici din ateliere’e 
S.M.A. și secțiile mecanice ale coo
perativelor agricole. De asemenea, 
potrivit unor criterii selective, con
siliul unic agroindustrial a solicitat 
nominal unor întreprinderi indus
triale să detașeze timp de o lună, 
pentru campania agricolă de toam
nă, 26 de mecanizatori, care au 
retribuiți de S.M.A. Tractoriștii 
tulari" sînt folosiți la lucrări 
complicate, iar cei ocazionali cu 
cădere la arături și la pregătirea te
renului, ceea ce a determinat utili-

fost 
„ti- 
mai 
pre-

tilor și cadrelor de conducere, impli
cării lor în aplicarea normelor agro
tehnice, modului în care ințelog să 
fie exemplu de disciplină pentru 
toți cooperatorii și mecanizatorii. A 
devenit o obișnuință ca la ora șase 
dimineața, prin teleradio. cadrele de 
conducere și, specialiștii să anunțe la 
sediul C.U.A.S.C.-ului locul de mun
că în cane se află și ce probleme 
urmează să rezolve. în ședințele 
biroului de coordonare, la adunările 
activului de partid, periodic este a- 
nalîzată munca specialiștilor, 
constanța rezultatelor bune a 
evidențiată cu aceste prilejuri acti
vitatea inginerilor Ștefan Ignat, 
Werner Luckhaub. Mircu Mi’osav. 
Popa Dorin. Totodată, biroul de coor
donare a criticat cu severitate lipsa 
de răspundere la întreținerea cultu
rilor de soia și fasole manifestată de 
Lucian Iova, șef de fermă la C.A.P. 
Satu Mare, și intirzierile la erbici- 
darea 
care
Savu, 
reni.

După - cum se știe, strângerea re
coltelor este o lucrare care trebuie 
efectuată. cu maximă rapiditate. Co-

Prin 
fost

tarlalelor semănate cu grîu de 
s-a făcut vinovat Gheorghe 
inginerul-șef al C.A.P. Zădă-

muniștii din unitățile agricole din 
perimetrul C.U.A.S.C. Felnac au 
demonstrat că, prin răspundere, or
ganizare, disciplină, graba nu strică 
treaba. Lucrul de mintuială, risipa 
și-au găsit fără zăbavă riposta cu
venită din partea comuniștilor, a 
majorității cooperatorilor. De pildă, 
cînd la C.A.P. Secusigiu s-a con
statat că unii au lăsat pe cimp sfeclă 
sau știuleți cu porumb rămași în 
urma combinelor, ei au trebuit s’ă 
plece capul în fața colectivelor lor 
de muncă ce i-au pus în discuție 
chiar pe tarlalele unde au lucrat. De 
altfel, disciplina, răspunderea pen
tru sarcinile încredințate (toți comu
niștii au avut în această campanie 
sarcini concrete), exigența față de 
propria muncă și față de munca 
celorlalți sint aspecte des abordate 
in adunările generale ale organiza
țiilor de 
de pe 
dustrial, 
privință 
nane.

Unul dintre obiectivele pe care 
consiliul agroindustrial Felnac le-a 
stabilit cu cițiva ani in urmă — ri
dicarea tuturor unităților la nivelul 
celor fruntașe — este la un păs de 
realizare. Anul acesta si C.A.P. Satu 
Mare, in trecut cu mult in urma ce
lorlalte cinci cooperative agricole de 
producție, s-a apropiat sensibil de 
nivelul recoltelor acestora. Hărnicia 
atestată de cele trei titluri de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" care au 
fost conferite unor unități din 
acest consiliu agroindustrial a fost 
si m această toamnă ne deplin 
confirmată prin recolte ridicate, cu 
mult peste media pe județ, strînse și 
depozitate la t'mp. Este totodată un 
răspuns comunist dat de cooperato-îi 
de aici chemării adresate, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, oamenilor 
muncii de a intimpina cu rezultate 
remarcabile Conferința Națională a 
partidului.

Constantin VARVARA 
Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scinteii"

Astfel, în 
din acest ___
a realizat și livrat suplimentar 
economiei
industriei crauu-
nice și mijloace de automatizare 
in valoare de 7,2 milioane lei, ma- 
șini-unelte pentru prelucrarea me
talelor, produse de mecanică fină, 
optică, echipamente hidraulice și 
pneumatice insumînd 9 milioane 
lei, 1 340 tone utilaje pentru meta
lurgie și industria alimentară, 
464 000 corpuri abrazive, reduc- 
toare industriale și altele. Tot în 
această perioadă, șantierelor de 
construcții ale țării le-au fost ex
pediate peste prevederi 5 300 mc 
prefabricate și panouri mari din 
beton, 2.6 milioane mp produse 
hidroizolatoare. (Petru Necula).

naționale produse ale 
electrotehnice, electro-

bază din unitățile 
raza consiliului 

ferm îndrumate în 
de către biroul de

agricole 
agroin- 
acenstă 
coordo-

DOLJ : Acțiuni 
de înnoire 

și modernizare 
a producției 

„Produse noi, cu performanțe 
nivelul tehnicii mondiale" — iată 
cuvîntul de ordme sub semnul că
ruia iși desfășoară activitatea pro
ductivă majoritatea colectivelor 
muncitorești din industria județu
lui Dolj. în acest scop se desfă
șoară acțiuni susținute privind 
înnoirea și modernizarea produc
ției, introducerea progresului teh
nic, folosirea judicioasă a resurse
lor materiale și umane, astfel in
cit Conferința Națională a parti
dului și aniversarea Republicii să 
fie intîmpinate cu noi succese în 
muncă. Ponderea produselor 
și modernizate, în totalul 
ției-marfă realizate în 
ce a trecut din acest an. 
la 42 la sută, față de 32 
cît a fost planificat. 
Băbălău).

SUCEAVA : Exportul — 
pe primul plan

Oamenii muncii din unitățile 
economice ale județului Suceava, 
hotăriți să întîmpine Conferința 
Națională a partidului cu noi suc
cese, situează pe primul plan al 
preocupărilor îndeplinirea ritmică.

la

noi 
produc- 
perioada 
a ajuns 
la sută 

(Nicolae

in devans a producției pentru 
port. Astfel, in perioada can 
trecut din acest an, muncit 
maiștrii, inginerii șl tehnicienii 
16 unități economice, între < 
se află cei de la Filatura de'i 
cînepă din Fălticeni, întreprir 
rea de scule și subansamble 
cesorii din Rădăuți, întreprir 
rea forestieră de exploatare 
transport, Filatura de bumbac 
Cîmpulung Moldoveneșc și alt 
au livrat suplimentar partener 
de peste hotare produse în vale 
de 32 milioane lei. (Sava Beji 
riu).

VRANCEA : Econom 
de energie electrică 

în perioada care 
acest an. în economia ___
Vrancea s-au economisit peste 6 
MWh energie electrică. Ponde 
economiilor provine din sectoar 
de producție a’e industriei si a? 
culturii județului. în unitățile 
dustriale au fost îmbunătățite h 
nologiile de fabricație, au fost p 
mo va te noi tehnologii de mai m; 
randament si eficientă, s-au folc 
echipamentele si utilajele in fui 
tie de cerinte’e stricte ale prodi 
tiei. s-a urmărit încărcarea la < 
paritate a instalațiilor, evitai 
mersului în gol a mașinilor. în s 
temui de distribuție au fost ao 
cate măsuri tehnice care au cond 
la diminuarea consumului propi 
tehno’ogic. capitol Ia caro într 
prinderea d^ rețele electrice Fc 
șani a înregistrat o economie 
peste 609 MWh energie electric 
(Dan Drăgulescu).

IAȘI : Reduceri 
ale consumurilor 
de materii prime 

și materiale
Colectivele de muncă din indu 

tria județului Iași obțin însemna 
succese în producție. în condiții 
reducerii consumurilor de mate 
rii prime și materiale. Astfel, ni 
mai în activitatea construcțiilor c 
mașini și a prelucrării metalele 
s-a reușit să se economisească, d 
la începutul anului și 
peste 2 100 tone metal, 
timp, s-a înregistrat și 
de 12.6 milioane kWh 
lectrică. Cu cele mai bune 
tate șe înscriu întreprinderile me 
talurgică, mecanică „Nicolina", d 
mașini agregat și mașini-unelt 
speciale, de materiale de construe 
ții și altele din Iași, întreprinde 
rile de traductoare și regulatoare 
directe, de scule și accesorii spe 
claie și mecanică de material ru
lant din Pașcani. (M. Corcaci).

a trecut 
județ’

pină acun 
In acela! 
o economi 
energie < 

rezul
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REZULTATELE PRACTICE
— criteriul fundamental de apreciere 

a muncii politico-educative
Caracterul concret al muncii politice nu este pur și simplu o cerință 
re altele, care ar putea exista, dar ar putea, cel puțin uneori, să și 
ască. Nu, caracterul concret este cerința esențială, premisa majoră a 
;i de inriurire a muncii politice. Ecoul unei acțiuni, potențialul său 
îodelare depind in mod determinant de gradul de adecvare la anumite 
tați, de cuprinderea, de sesizarea unor probleme ce confruntă colec- 
e și pe care munca politică iși propune să le dezbată, să le lămu- 
:ă. Influența sa este condiționată fundamental de cantitatea de viață 
are încearcă să o îmbrățișeze, să o decupeze din realitatea zilnică, 
ru a o supune atenției oamenilor.
0 asemenea cerință devine cu atit mai imperioasă astăzi, cind colec- 
e de muncă sint angajate în realizarea obiectivelor complexe ale mo- 
izării, ale unei noi calități, în realizarea ritmică a indicatorilor de 
. în acest context, secretarul general al partidului, tovarășul 
lae Ceaușescu, sublinia necesitatea ca acțiunile politico-organizatorice 
organelor și organizațiilor de partid să se axeze și să imbrățișeze 
leme concrete din activitatea colectivelor, să ajute la înțelegerea și 
,ionarea lor, să stimuleze inițiativa și răspunderea comuniștilor, a 
ror oamenilor muncii in înfăptuirea sarcinilor ce le revin.
Dată fiind importanța unei asemenea cerințe, am organizat o anchetă 

pinie in rindul secretarilor comitetelor de partid din unele intreprin- 
din județul IALOMIȚA privind acțiunile ce se desfășoară pentru 

rirea caracterului conciet al muncii politice.

sncret înseamnă 
primul rînd activ
natul de îngrășăminte chi
ri Slobozia dispune de o pro- 
1 vizuală pusă la punct, care 
ospătează periodic ; aici, co

de partid organizează cu 
tate diferite acțiuni politice, 
'» Za locul de muncă sau la 

de documentare politico- 
că. Am adresat secretarului 
ilui de partid, tovarășul Ion 
întrebarea : „Ce aveți, in pri- 
d, in vedere cind vorbim des- 
acterul concret al muncii 
î“.
ibicei, se au în vedere a- 
țiuni precise ce se pot ușor 
: panouri ale fruntașilor, vi

le calității, gazete de perete 
și fapte, emisiuni la stația 

ilificare, cu nume și fapte de 
etc. Avem și noi in intre- 

e aceste forme care se dove- 
! mare ajutor în tot 'ceea ce 
A limita insă caracterul con- 
ar la organizarea acestor for- 
care să le împrospătăm pe- 
inseamnă a te opri la jumă- 
rumului. Esențial este ca acest 
il concret să fie folosit drept 
le plecare pentru noi acțiuni, 
dezbateri la fața locului. Pu
și facem acest lucru — să 
in vitrina calității un produs 
însoțit de un calcul succint 
efectele sale economice. Dar 
neapărat să mergem mai 

!.■ Ce implicație are rebutul 7 
că nu este vorba numai de 

ilul propriu-zis care se picr- 
și de faptul că piesa necesară 
i re'sSective sail unui partener 
rebutată. Dar mai presus de 

=ste vorba de cauza care a 
josibil rebutul. De. ce acesta 
cu o anumită frecventă la 

i oameni, la anumite locuri 
uncă 7 De cele mai mul- 
este vorba de neglijentă, de 
cialitate, de lipsă de atenție 
italități dăunătoare ce se cer 
■t eradicate. Uneori — e ade- 
mai rar — se cer aduse per- 
ări mașinilor.care s-au uzat. 

11 este deci ca acțiunea poli- 
□ doar să semnaleze un nea- 
:i să pătrundă la nivelul cau- 
:ea ce presupune dezbatere la 
de muncă. Concretul in acest

caz este conferit mai ales de această 
dezbatere, de spiritul combativ, de 
temeinica ei pregătire".

Cît sîntem de operativi ?
..De multe ori m-am întrebat cit 

sîntem de prompți în inițierea pro
priilor acțiuni politice — ne spunea 
tovarășa Maria Dobrinescu. secretar 
al comitetului de partid de la între
prinderea de ulei din Slobozia. Cind 
este vorba de a critica sau de a 
sancționa o atitudine, prin ce ne deo
sebim de sancțiunea administrativă 7 
Răspunsul este — sau ar trebui să 
fie — unul singur : operativitatea. 
Cind intervenim 7 Așteptăm o săp- 
tămină, o lună sau chiar un an, ca 
serviciul de contabilitate 7 Prompti
tudinea reacției mi se pare a fi de 
cea mai mare importantă in crește
rea eficientei educative a muncii 
noastre. Promptitudine care nu tre
buie echivalată cu pripeala, cu ac
țiunea superficială, organizată de 
dragul de a o organiza. Promptitu
dinea este importantă mai întîi pen
tru că previne răspindirea unei men
talități necorespunzătoare, arată o 
stare de veghe a colectivului. Am să 
vă dau un exemplu : avem multi 
navetiști și uneori se încearcă să se 
explice absentele și întirzierile prin 
această situație. Dar, deși toate sec
țiile au navetiști, unele nu au ab
sente. Pentru că aici reacția colec
tivului este promptă.

Cerința operativității ne previne 
asupra unui aspect nedorit tn mun
ca noastră : prețiozitatea. Se crede, 
uneori, că o caricatură trebuie făcu
tă neapărat la proiectare, că scrisul 
trebuie caligrafiat. Fără îndoială că 
nu este rău ca o gazetă de perete ăă 
arate frumos. Personal, dau insă 
prioritate operativității. Avem în 
secții mici tăblițe pe care scriem Ia 
sfîrșitul fiecărui schimb numele co
lor care au absentat sau au muncit 
superficial. Dacă așteptăm o săptă- 
mină. două, pierdem din operativita
te — element esențial al eficienței 
educative".

A stabili priorități, 
a modifica prioritățile
— Concretul desemnează proble

mele presante, problemele cu care 
■ se confruntă colectivele și pe care 

sint chemate sd le soluționeze. Dar 
aceste probleme se schimbă și ele, 
iși niăresc sau iși diminuează im
portanța. Pentru ca munca politică 
să fie cu adevărat concretă, nu tre
buie oare să-și stabilească priorități, 
pe care să le modifice in funcție de 
cum evoluează lucrurile ?

„Sîntem o întreprindere relativ 
tinără — ne spunea tovarășa Coralia 
Săndulescu, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
ferite Urziceni. De la inceput ne-am 
confruntat cu probleme de stabiliza
re a personalului, mat ales că tenta
ția Capitalei este mare. Multi spe
cialiști veneau ca să plece. Dacă lu
crurile ar fi continuat astfel, nu ne 
puteam forma o matcă stabilă de ca
dre. Am întreprins o cercetare in 
oraș. Am identificat specialiștii care 
urmaseră o facultate si acum erau 
prin diferite locuri din țară. Prin 
eforturi comune i-am adus și sta
bilizat aici. Am format și pregătit 
muncitori și maiștri de prin partea 
locului. Pe cei doritori i-am ajutat 
să-și perfecționeze pregătirea.

Aceasta a fost, să zicem, prioritatea 
muncii noastre în anii ’70. Ea conti
nuă să ne preocupe, mai ales In ca
zul stagiarilor care stau uneori cu 
ochii îndreptați mai mult spre Bucu
rești. Acum, prioritatea numărul 1 
este creația tehnică. De ce 7 Pentru 
că acum dispunem de cadre califi
cate și ine putem propune să creăm. 
Fiecare produs in unitatea noastră 
este un fel de unicat și mereu tre
buie modificat, perfecționat. Sarci
nile modernizării impun, de aseme
nea. creație tehnică. Avem cîteva 
ateliere pe care le-am dotat cu uti
laje create de noi înșine.

Faptul că noi ne-am realizat si 
chiar depășit planul, inclusiv la ex
port, atestă consecvența cu care pro
movăm creația tehnică, stimulăm ac
tivitatea de inovație.

Este foarte important ca munca 
politică să aibă diferite priorități. t 
care nu pot fi decit prioritățile în
treprinderii in ansamblu. Aceasta 
previne totodată mărunțirea. orien
tează eforturile in direcții esențiale, 
care asigură succesul de durată".

— Implicit, aii ridicat problema 
colaborării cu factorii de conducere 
ai întreprinderii in organizarea unor 
acțiuni, in punerea la punct a unor 
mecanisme de natură să stimuleze 
răspunderea și inițiativa, să contri
buie la valorificarea potențialului de 
creație al colectivului. Intrucit vor
bim de caracterul concret al muncii 
noastre, ni se pare că ar trebui vor
bit si de o asemenea colaborare.

„Există la întreprinderea de fe
rite — ne spunea tovarășul Nicolae 
Militaru, secretar cu problemele de 
propagandă al Comitetului orășenesc 
de partid Urziceni b’cxpefieiilâ pe 
care intenționăm să o extindem in 
toate unitățile : analizele, pe locuri 
de muncă, împreună cu specialiștii, 
privind realizarea sarcinilor de plan. 
Aceste dezbateri urmăresc să re
unească toți factorii care se fac răs
punzători de o nerealizare. indiferent 
că fac parte din acel colectiv sau nu. 
Lunar. în primele 5 zile, au loc ase
menea dezbateri și ele au contribuit 
mult la întărirea răspunderii fiecă
rui specialist față de bunul mers al 
producției in toată unitatea.

Aș dori să subliniez un alt lucru 
legat de această acțiune foarte uti
lă : munca politică nu trebuie să se 
rezume doar la acțiuni educative 

propriu-zise ; ea trebuie să declan
șeze măsuri organizatorice, să con
tribuie la crearea unor instrumente 
și pirghri organizatorice menite să 
stimuleze răspunderea, să asigure 
perfecționarea continuă a muncii. In 
acest sens, colaborarea strînsă Cu 
conducerea unității. coordonarea 
eforturilor reprezintă condiții esen
țiale pentru întărirea caracterului 
concret al acțiunilor, pentru crește
rea forței lor de mobilizare".

A întări climatul 
de exigență 

și răspundere
„Analizind, pe o perioadă de timp, 

momentele din viața unui colectiv : 
realizări, depășiri, absențe, abateri, 
ncrealizări — sublinia tovarășa Bo
dies Petre, secretar al comitetului de 
partid de la filatura de bumbac — 
ne autoanalizăm, de fapt, propria 
muncă din mai multe unghiuri. 
Dar uneori nu mai refacem în
tregul- Așa se face că, in ase
menea cazuri, nu mai vedem pădu
rea din cauza copacilor. Adică nu ne 
mal preocupă suficient climatul de 
muncă din fiecare colectiv — care 
are o importanță decisivă pentru 
realizarea sarcinilor. Oricît ar fi de 
activă, de promptă, munca politică 
nu se poate ocupa de toate cazurile, 
nu se poate fărîmița urmărind toate 
abaterile. Așa cum ne arată expe
riența. ea devine mult mai eficientă 
dacă urmărește ca tel principal în
tărirea climatului de exigentă si 
răspundere de la fiecare loc de 
muncă. Vedeți, opinia colectivului 
are o viată a sa. Ea reacționează, ia 
atitudine oarecum de la sine, inde
pendent de faptul dacă ai organizat 
sau nu o acțiune specială. Ideal ar 
fi ca abaterea să se izbească mai 
întii de această opinie, de reacția 
sănătoasă o colectivului, de mustra
rea cuprinsă in asprimea unei pri
viri. de dezaprobarea reliefată de 
Un simplu gest. Prioritatea de fond 
a muncii politice trebuie să fie în
tărirea climatului de exigentă de la 
fiecare loc de muncă, de răspundere 
în îndeplinirea sarcinilor. Relația 
dintre activitatea politică si rezulta
tele muncii este mediată de acest 
climat. Concentrîndu-ne asupra Iui. 
nu facem decit să sporim posibilită
țile de realizare a planului, venind 
In întîmpinarea. marilor exigente pe 
care procesul de modernizare le pune 
în fața fiecărui colectiv, a econo- 
piiei noastre în ansamblu".

Firește. în ancheta noastră au 
fost .subliniate citeva din, ipostazele 
caracterului concret al muncii poli
tice. Ele sint mult mai numeroase, 
cum mult mai bogate sint și formele 
și modalitățile de a le da viață. 
Esențial este ca. in spiritul cerințe
lor și îndemnurilor secretarului ge
neral al partidului, organele și orga
nizațiile de partid să-și intensifice 
preocupările pentru a imprima un 
caracter mai concret acțiunilor orga
nizate. pentru a le orienta către 
obiectivele cele mai importante, ast
fel incit contribuția muncii politica 
la realizarea sarcinilor economice 
actuale să fie cit mai substanțială.

Anchetă de opinie realizată de 
Paul DOBRESCU 
Mihai V1ȘO1U

La orele de practică, in atelierul II strungărie al Liceului industrial „23 August" din Capitală
Foto : Sandu Cristian

Promovarea creației muzicale românești
Fără îndoială, creația muzicală ro

mânească este in prim-planul vieții 
artistice românești : în circuitul con
certelor simfonice, camerale, corale, 
de muzică ușoară, al spectacolelor, 
in obiectivul tuturor festivalurilor si 
galelor care se împlinesc în oricare 
colt al tării, indiferent dacă acolo 
ființează ori nu instituții profesio
niste ; în repertoriile soliștilor, ale 
tuturor filarmonicilor, scenelor lirice, 
de operetă... Festivalul național 
„Cîntarea României" s-a constituit, 
evident, intr-un excelent cadru de 
afirmare a noilor valori in compo
nistica românească, de retălmăcire a 
substanței operelor devenite clasice, 
de popularizare a creației enesciene. 
Din primii ani de studiu și Dină la 
anusul carierei, să spunem, un inter
pret. fie solist vocal sau instrumen
tist. nu poate abandona această per
manentă misiune — ca fiind defini
torie pentru eitica interpretului — de 
a-si însuși, de a populariza creația 
muzicală românească. de a scurta 
drumul de la masa de lucru a com
pozitorului la audiția publică, de a 
pleda pentru tradiție si contempora
neitate. pentru larga deschidere de 
azi spre cuceririle tehnicii moderne, 
dar si spre izvoarele cintecuîui ro
mânesc... Iată o temă mereu în ac
tualitate, pe care o supunem dezba
terii, invitind să-și spună cuvintul 
personalități ale vieții artistice ro
mânești, cunoscuți dirijori, interpreți, 
căutind astfel să depistăm golurile 
oare există totuși, unele frine, unele 
inerții, propunind soluții. Primul in
vitat : reputatul dirijor floria An- 
drțescu,. director artisticii- Filârmo- - 
nicii jS^orge Enescu". . ' -

T- Vă numărați prijatoerșiiritorit
care au parcurs multă muzică ro- , 
mânească. raportat bineînțeles la anii 
dumneavoastră de experiență. Știu 
că ati terminat chiar acum înregis
trarea ..Simfoniei a II-a" de Tiberiu 
Olah. Ați dirijat în primă audiție 
pagini de Vasile Herman. Du
mitru Capoianu, Miriam Marbe, 
Sorin Vulcu, Vlad Ulpiu... — ca 
să nu mai vorbesc de creația e- 
nesciană. de recentul succes pe care 
l-ați avut cu tălmăcirea „Simfoniei 
a II-a“ — excelent, riguros, limpede 
construită.

— As vrea mai mult să mă con
centrez asupra creației acelor dis
tinși compozitori din Pleiada post- 
enesciană. anume : Rogalski. Ales- 

sandrescu, Jora, Alfonso Castaldi, 
Mihail Andricu. Alexandru Zirra... 
Sint multe lucrări necunoscute. La 
fel. Paul Constantinescu. Sabin Dră- 
goi... Dar. ce să mai vorbim, nici 
Enescu nu este cunoscut decit prin 
acele citeva pagini de largă popu
laritate. ..Simfonia a II-a“ se cintă, 
de exemplu, foarte rar. Bineînțeles 
că nu-i chiar simplu de construit un 
astfel de opus de anvergură in cite
va repetiții, dar si simfoniile lui 
Mahler, Șostakovici pun probleme 
deosebite si totuși dirijorii nu le o- 
oolesc. Avem orchestre excelente și 
adevărul este că la toate filarmo- 
nicile ar trebui să existe în reper
toriu muzică românească din toate 
perioadele istorice reprezentative.

— In 1985 ați primit premiul cri
ticii muzicale pentru popularizarea 
valorilor muzicii române.ști peste 
liotai-e. Ați fost prezent Ia Lisabona 
în cadrul „Zilelor muzicii românești", 
ați inregistrat. partituri, semnate de 
Doru Popovici, in R. F. Germania, 
ati avut succes cu alte opusuri ro
mânești în U.R.S.S.. Bulgaria. Spa
nia. Pentru prima oară s-au ascultat 
sub bagheta lui Horia Andreescu. în 
Republica Democrată Germană, 
„Simfonia a II-a" de Enescu. ..Sim
fonia a II-a“ de Bentoiu. pagini a- 
partinind lui Paul Constantin eseu, 
Corneliu Dan Georgescu. Olah. Stroe, 
Călin Ioachimescu ș.’al ; apoi .ati 
realizat, într-o inregistrare digitală, 
cu orchestra Radio Berlin, Preludiul 
și Fuga de Constantin Silvestri... 
Este un „palmares".

— Dar nu sint singurul (țâre mă străduiesc să fiu mesager al artei țării 
melB. Doar două nume as-cita : Cris
tina Anghelescu si Daniel Podlovski. 
violoniști oare au un bogat reperto
riu românesc și au cucerit meritorii 
aplauze pretutindeni în lume, ne po
diumurile de concerte. As face însă 
o propunere : dacă ne gindim la li
teratura concertantă românească, 
cred că instituțiile muzicale ar pu
tea gindi cicluri speciale. In felul 
acesta ar fi atrași si mai multi in
terpret! spre astfel de opusuri, ar 
fi si .un stimulent pentru creație. 
Asa cum. după părerea mea. în pla
nul tematic al liceelor, al conserva
toarelor nu figurează toate opusu
rile românești de valoare.

— Sint pagini — dacă ne referim 
la concertele instrumentale precum 
concertele centru vioară si orchestră 

de Bentoiu, Capoianu. Berber. Con
certul pentru violoncel cte Vieru, 
Concertul pentru flaut și piah de 
Glodeanu, Concertul pentru vioara 
și pian de Bentoiu. Concertino pen
tru clarinet de Pașcanu etc. — care 
realmente sint o raritate pe afișele 
de concert. Și atunci, cum să fie 
apreciate de public 7

— Publicul trebuie să cunoască 
muzica românească din toate perioadele, trebuie să fie informat la zi cu 
paginile de ultimă oră. Eu. personal, 
am primit piese concertante sem
nate de Andrei Tănâsescu. Valentin 
Timaru, Liana Alexandra. Doina 
Rotaru-Nemțeanu ; iar dacă lucru
rile se leagă firesc, din nou mă gln- 
desc că invățămintul muzical ar 
trebui să pună un mai mare accent 
pe creația românească : profesorii 
să fie mai bine informați, elevii, 
studenții să fie mai bine instruit!, 
orchestrele, intetpreții să se con
centreze asupra acestei literaturi, 
să nu mai considere prima piesă 
dn program „de serviciu". Exis
tă riscul ca astfiel de piese să fie 
taxate ca lucrări de rutină si atunci' 
să nu intre în conștiința publicului. 
O primă audiție românească trebuie 
să fie un eveniment ! Să știți că 
multe lucrări au intrat în anonimat 
tocmai pentru că au fost tratate ne
glijent. Și ar mai fi un termen demn 
de luat în Seamă : cel de comparație.

— Vă referiți la festivalurile, la 
ciclurile sau serialele de muzică con
temporană 7

:— Bineînțeles. Ca să ne cunoaștem 
valoarea, de altfel recunoscută pe 
clan international, trebuie să știm 
ce se cintă in lume. Si reversul mo
nedei este că și noi trebuie orietnd 
să arătăm ce s-a compus in ultimii 
ani. care sint creațiile scrise, cu vi
brație. eu forța inspirației. Casa de 
discuri „Electrecord" a făcut pași 
remarcabili in ultima vreme, a fost, 
cum se spune sensibilă la eveni
mentul artistic românesc. Am putea 
avea, deci, alături de partituri, nu 
numai discuri, dar și casete. De fapt, 
toate demersurile pentru populariza
rea. pentru lansarea muzicii româ
nești. pentru ca intr-adevăr creația 
românească să intre in conștiința pu
blicului fac parte integrantă din mi
siunea interpretului, din etica inter
pretului.

Smaranda OTEA1MU

cinema
ăsura vitalității unei culturi se 
indiscutabil in capacitatea el de 

duce permanent in prim-planul 
ției spirituale valori compara
și, deopotrivă, competitive cu 

iele anterioare ale aceleiași cul- 
sau cu cele produse pe alte 

idiane. Continuitatea valorilor 
livelul cel mai înalt emană din 
iși existența personalităților 
itoare, iar perenitatea unei cul- 
i ar fi un nonsens fără acestea și 
icerca să o demonstrezt — un e- 

adesea periculos de alexandri- 
n tirziu. Dar. totodată, exis- 
a creatoare, suficientă sieși, in
ie să-și asume rolul de prim- 
î al scenei spirituale dacă nu 
• susținută de un intreg eșafo- 
destinat a-i sublinia virtuțile și 
amplifica ecourile. Situația poe- 
este poate cea mai edificatoare 
acest sens. Eminescu, Mace- 

iski, Arghezi, Blaga sint ceea ce 
tim astăzi și grație unui vast și 
ținut act de editare și aprofun- 
e exegetică. Dar o cultură vie, 
ocupată de viitorul ei nu poate 
line intoarsă cu fața doar spre 
cut ; ea iși găsește in actualitate 
bilul efortului principal, descope
ră și cultivarea poeților contem- 
ani situindu-se in atenția tuturor 
torilor ce susțin cultura. Nume- 
se volume de versuri, studii con- 
rate acestora concentrează aten- 
în jurul unor apariții recente, al 

sării unor autori noi. Concomi- 
it se susține o acțiune de „între- 
ere și consolidare" a valorilor 
îfirmate. Colecții sau serii edito- 
le, cercetări istorico-literare par- 
ipă la această acțiune de durată, 
că nu permanentă. între atitea 
tiative demne de semnalat se im- 
ne de citva timp seria editurii 
minescu". „Poeți români contem- 
rani". Obiectivele urmărite, modul 

abordare, energiile intelectuale 
ncentrate. rezultatele obținute fac.
bună măsură, dovada înțelegerii 
perspectivă a consacrării valori- 

. necesitatea susținerii lor prin- 
■o politică editorială corespunză- 
are. Prin volumele apărute, și prin 
le ce vor urma probabil intr-un 
np nu prea îndelungat, vom avea 
indemină. pentru uz public, anto- 

gii cuprinzătoare din cei mai va- 
roși poeți ai actualității noastre 
erare.
Un adevăr major al poeziei noas- 
a contemporane — deschiderea ei 
(limitată către spațiile meditației 

este poate cel mai relevant pe 
re-1 pune în lumină poezia lui 
efan Augustin Doinaș din recen- 
1 său volum selectiv „Foamea de 
iu". Intelectual cu afinități elective 
i marea poezie a lumii, el rămine 

un scriitor original în capacitatea 
singulară de a converti fenomenul 
cultural în emoție lirică proaspătă 
și sursele livrești în factor declan
șator al trăirii întru poezie. Exce
sivă, dacă nu falsă, această perpe
tuă apropiere de modele celebre nu 
ilustrează, în cazul de față, decit a- 
partenența la o familie de spirite, o 
convergentă la anumite forme ale 
gindirii desprinse de un anumit timp 
și spațiu, o altă dimensiune a nă
zuinței spre puritatea geometrică a 
poeticii lui Ion Barbu, o poetică cla
sică prin ideea de perfecțiune, a- 
dusă în plină modernitate de tenta
ția absolutului ca formă a libertății 
stilistice. Privită de sus, poezia din 
„Foamea de unu" pare fără vîrstă, 
autorul iși trăiește egal și fără apa-

commE și diversitate i um mi
reni, efort procesul de geneză lirică. 
De la debutul său din primii ani ai 
deceniului patru, în plină eferves
cență modernistă, iși dezvăluie iden
titatea proprie intr-un buchet de 
poeți ai „generației războiului" : Di- 
mitrie Stelarii, Geo Dumitrescu. 
Constant Tonegaru, Mircea Popovici 
ș.a. Nota distinctă trebuie găsită in 
baladele atit de Cunoscute : „Mis
trețul cu colți de argint", „Vița de 
vie la paralela 80“ și „Marea", 
toate parabole cu profunde înțele
suri. desprinse din confruntarea o- 
mului cu natura înconjurătoare. Ba
ladele sale, ca și ale colegului său 
de generație Dominic Stanca, revita- 
lizează genul epic în versuri și rea
duc poezia la starea sa originară de 
„poveste", al cărei conflict se im
pune ca materie esențială. Intr-un 
moment de avangardism exacerbat 
sau de explorare a suprafețelor prin 
inventarierea sîrguincioasă a lumii 
fenomenale, adesea ironică, în mar
ginea pastișei, gravitatea poeziei lui 
St. Aug. Doinaș părea a unui neo
clasic preocupat să redea înțelesuri, 
chiar dezlegări. De aici aparența 
unei limpezimi ce se va menține 
de-a lungul intregii sale creații, cu 
toate și realele complicații ale unei 
cerebralizări ce dezvoltă o obscu
ritate de esență formală. Arta sa 
transcede clasicismul prin refuzul 
mimesisului și recunoașterea că 
..poezia e fundare prin cuvint și in 
cuvint", aserțiune heideggerianâ 
adusă de poet la două dimensiuni 

definitorii : „fiorul și măsura". Des
cifrăm aici „logodna" specifică poe
ziei moderne intre efluviile roman
tice. semne ale unei vieți trăite, și 
echilibrul ce trebuie să insoțească 
orice creație. Natura poeziei ințe- 
leasă ca esență a limbajului naște 
în accepțiunea autorului, „măștile, 
adevărului poetic", o multitudine de 
euri care asigură exprimarea de
plină a unicității într-o pluralitate 
de forme. De la povestirea bala- 
descă se trece treptat la integrarea 
spațiului ludic Intr-un univers atras 
de verva ironică, pe alocuri pamfle
tară, din ciclul de maturitate „Vi- 
nătoare cu șoim". Paradoxal, un 
poet care proclamă apolinicul ca 
stare supremă a poeziei și echilibrul 
dobindit printr-o savantă combina

ție de materie poetică se lasă cap
tat de febra timpului ; detașarea de 
obiect, tonusul contemplativ devin 
implicări într-o realitate trăită. In 
acest caz, poezia devine un mod de 
participare la bucuriile și suferin
țele lumii. Tocmai aceste virtuți 
participative mereu redescoperite ii 
asigură acel fior intrinsec poeziei 
adevărate, căreia Stefan Augustin 
Doinaș ii ■ adaugă o pagină memora
bilă, distinctă și perenă în literatura 
noastră.

Dacă poezia Iui Șt. Aug. Doinaș 
rămine o punte solidă a contempo
raneității cu marea literatură a pe
rioadei interbelice, lirica lui Gheor
ghe Tomozei aparține deplin ulti
melor trei decenii. „Pasărea albas
tră", care deschide actualul masiv 
volum antologic, intitulat, in spiritul 
„școlii tîrgoviștene", „Catalogul co
răbiilor", mai retine citeva poezii 
din această perioadă, este adevărat, 
revăzute intr-o selecție mai tirzie 
de către autor. într-o cronologie li
terară reală, Gh. Tomozei ii este 
contemporan lui Nicolae Labiș și 
Nichita Stănescu, care împreună cu 
alți citiva poeți : Ion Gheorghe. loan 
Alexandru, Ana Blandiana. Adrian 
Pătmescu vor „semna" revenirea 
poeziei noastre pe drumul ei fi
resc de evoluție. Intre aceștia, vocea 
Iui Gh. Tomozei s-a impus treptat 
printr-o autentică originalitate și 
prin căutarea insistentă a filonului 
peren al propriei vocații.

Specifică acestei poezii rămine to-

nalitatea dulce-amăruie în care lu
mea se relevă eului creator, fără 
abisuri de netrecut’ dar și fără sen
timentalisme excesiv căutate. Poe
zia este văzută ca o delectare a 
mintii și confort al simțurilor, do
minată de imperative etice : „Sint 
rău cind nu scriu versuri și, dim
potrivă bun / cind floarea de pier
zare mi-a dat si le-o adun"; suport 
tonifiant: „donatori de nervi"...... să
le venim în ajutor dispecerilor de 
avioane, cățărătorilor pe munți / 
lașilor in iubire, să avem / norocul 
de a avea aceeași grupă de nervi ! 
cu cei ce ne cheamă, / aceeași grupa 
de speranță, ! aceeași grupă de poe
zie".

Deși foarte diversă tematic (poe
tul pare a avea disponibilități neli

mitate), citeva spații sint totuși mai 
frecvent vizitate și fără îndoială nu 
la intimplare. De multe ori intilnim 
o autentică arheologie sentimentală, 
cu peisaje opulente și crepuscule 
inocente : „In Cremona ploua... / 
Turte de roșii olane, turle subțiri / 
jucau pe-acoperișurile ude, ! ca 
niște chiparoși fumegînd, / feres
trele zvicneau in aer, mute". Lumea 
se arată in unele din poemele sale 
(„Amor de Beizadea", de pildă) ca 
un imens iarmaroc cu parfumuri 
pătrunzătoare și culori aprinse, des
prinsă parcă din fesul lui Anton 
Pann și vecin de tirg cu Pena Cor
codușa a lui Ion Barbu sau cu Fă- 
nuș Neagu printre fantasmele mun
tenești.

La acest excelent artizan al limbii. 
Indicul are o notă de seriozitate atit 
cit să nu fie strident sau să nu obo
sească. Poezia e o stare fundamen
tal umană, elocvent afirmată în 
„Poema patriei", din care antologia 
de față reține însă doar puține poe
zii. sau inedita „Dulcissima mater" : 
„Scrii intr-o limbă anume, I gindești 
intr-o limbă, numai intr-una ! dar 
cind e datul pllnsului / in care limbă 
plingi / și singeri I în care limbă?... 
// Sint sigur că in limbile lumii / 
aceste vocale sună la fel : -Dulcissi
ma mater...-". Căutător de esențe 
rare, atras deopotrivă do sonoritățile 
vechi ale limbii, de largile panorame 
descriptive, dar și. deopotrivă, de cu
vintul esențial, aforistic din încren
gătura pillatiană, de orbitoarele stră

luciri ale artei rubaiatelor, Gheorghe 
Tomozei rămine un meridional so
lar, peisagist al stărilor interioare, 
desfătind cuvinte, iubitor de eresuri 
și poante, meditativ cit să nu devină 
neguros, plăcut la lectură fără a fi 
superficial, să propună o creație me
morabilă in unicitatea ei.

De cu totul altă natură apare poe
zia Constanței Buzca din „Cheia 
închisă". Volumul reține din toate 
cărțile poetei poezii semnificative 
pentru o evoluție lirică, cu excepția 
volumelor de debut și a celui de 
„Pasteluri", care și-ar fi meritat 
locul, fie și numai simbolic, in aceas
tă cuprinzătoare selecție. Așa insă, 
evoluția poetei se poate urmări mai 
lesne ; ea declină în fapt o obsesie 
unică in care numai intensitatea di- 

ferfi. Poezia trăiește parcă numai 
prin sunet sau poate are numai 
acest „simț al sunetelor": „un singur 
simt al sunetelor am / dar e un simt 
enorm mai mare decit trupul ! un 
demon plin de dor trăiește-n el". Tn 
lirica noastră actuală poeta duce mai 
departe pecetea singulară bacoviană, 
chiar și intr-o artă poetică similar 
intitulată „Plumb : „fie poetul iertat 
în limpezimea cenușii lui / din care 
izvorăște către noi trlstete li ...o 
mască plumb pe plumb / o fostă voce 
/ din infinitul vers de plumb II fiin
ță ți imagine ! una in duhul celei
lalte / topindu-se-n oglinda lui de 
plumb". Levitația continuă, atmosfe
ra incrincenată chiar și in acele poe
zii ce se vor de dragoste vine din 
această continuă întrepătrundere 
intre ființă și imagine, intre trăit și 
expresia sa artistică, realul și mas
ca. „sufletul și umbra", cum sugestiv 
articulează postfața dicotomia funda
mentală a acestei poezii. Cele două 
aspecte aparțin celular acestei poezii 
și nu se va putea măsura vreodată 
ce tine de o biografie rănită și ce 
aparține imaginarului ca substitut și 
poză. Cert este că in acest tinut 
bintuit de angoase apar pe alocuri 
spărturi in nori și oaze de verdeață. 
O evocare a lui Blaga dă măsura 
acestei stări : „el pare să fi scris 
ușor I cu-atita simplitate calcă / prin 
liniștea semințelor ! cu taina unui 
plins de algă II acestei firi i-a tre
buit / o mare-naltă s-o astupe / și un 
pămint nădăjduit ! și flori de can

delă și cupe". Ciclul de sonete din 
„Ape cu plute" e ceva mai destins, 
fără a-i lipsi trecerea între lumini 
și surpare, după cum. in ciclul final 
de inedite, un poem ca „Muzeul in
descifrabil" vestește o impăcare a si
nelui cu materia. Poezia Constanței 
Buzea rămine o scriere continuă a 
ființei, ce o face inimitabilă, dar și 
dificilă la lectură, o adevărată probă 
de rezistentă pentru cititori.

Șe cuvine in această succintă tre
cere in revistă a unor opere repre
zentative ale .timpului nostru să stă-, 
ruim asupra lucrării editorului, aflată 
permanent sub semnul răspunderii 
axiologice, al maximei responsabili
tăți profesionale. Editura ..Emines
cu" și-a asumat o sarcină pe cît de 
dificilă pe atit de plină de răspun
deri. Seria „Poeți români contempo
rani" este singura ce se apropie in 
bună măsură de necesitățile unor 
ediții de autor definitive, etapă edi
torială firească unei culturi ce-și res
pectă nu numai o tradiție (la o vîrstă 
similară ,cu a autorilor volumelor 
discutate, Arghezi. Blaga, I. Barbu, 
A. Maniu, I. Filial ș.a. iși alcătui- 
seră asemenea ediții), dar care și 
răspunde unor necesități de strictă 
actualitate, cerinței ei de a plasa din 
perspectiva istoriei literare operele 
cele mal de seamă ale timpului. Față 
de ce și-a propus, credem că selecția 
omite uneori direcții importante ale 
unor opere, iar în unele cazuri chiar 
restrictive prin neincluderea unor 
poezii patriotice de reală valoare, 
intrate in patrimoniul liricii noastre 
actuale. O colecție cu un astfel de 
profil nu poate vădui-i valoroși 
poeți români contemporani da o di
mensiune distinctă a creației lor. de 
creația inspirată dintr-un sentiment 
fundamental, cu glorioasă carieră in 
literatura română ; sentimentul pa
triotic. în această direcție credem că 
este necesar ca editura să regindeas- 
că profilul valoroasei sale colecții. 
După cum nu vedem de ce asemenea 
antologii să fie atit de parcimonioase 
cu pasteluri sau poezii de dragoste 
care, însumate, amplifică și diver
sifică peisajul acestor opere. Trebuie, 
în sfirșit, subliniată valoarea studii
lor critice ce le Însoțesc, studii da
torate fie unor critici cu mare expe
riență, fie unor tineri cu reală sensi
bilitate și cultură modernă. Pină la 
a avea necesarele ediții de autor de
finitive, seria „Poeți români contem
porani" contribuie în bună măsură la 
continuarea unei imagini a poeziei 
noastre actuale și propune unui pu
blic larg pe acel autori ce și-au clș- 
tigat un real șl meritat prestigiu.

EmH VASILESCU

• Figuranții : SCALA (1103 72) — ior 
13; 16: 10, FAVORIT (15 31 70) — 0: 
12; 16; 19
• Moromețlt : FEROVIAR (SO 31 (0)
- 0; 12; 16: 19. MELODIA (11 13 49)
- 9; 12: 16; 19. CULTURAL (83 50 13)
- 9: 12: 16; 19
0 Colierul de turcoaze : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17: IC 
0 Pădurea de fagi : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Trandafirul galben : VIITORUL
(10 67 40) - 15; 17: 19
0 Nea MArin miliardar : ARTA
(21 31 86) — 9; 11: 13: 15: 17; 19
0 Anotimpul iubirii : PROGRESUL 
(23 94 10) - 15: 17: 10
• Program special pentru copii «i 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11: 
13; 13.15: 17.30; 19.30
0 Pădurea de mesteceni : GRIVTTA 
(17 08 58) — 15; 17: 19
0 Song Song nu renunță: BUZESTI 
(30 43 58) — 13: 17; 19
0 Al șaptelea cartuș : PACEA 
(71 30 85) — 9: H: 13: 15; 17; 19
0 Medalion Luchino Visconti : STU
DIO (59 53 15) — 9.30; 12,43; 16; 19.13

teatre
0 Teatru! National (14 7171, sala 
mare) : IOneștii — 18: (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18: (sala
Atelier) : pe Ia ceasul cinci spre 
seară — 10
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 73, sala Studio) : Seară de so
nate. Valentin Nâstasă. I.ulza Borac 
— pian — 17.30; (Ateneul Român) : 
Concert vocal-simfonic. Dirijor : 
Aurel Nlculescu. Soliști : Georgeta 
Stoleriu, Florin Dlaconescn, Gheor
ghe Roșu. Maestru de cor : Vasile 
P&ntea — 19
0 Opera Română (13 18 37) : Bărbie
rul din Sevilla — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48. Bd. 
N. BAIcescu 2) : Oklahoma — 18,30 
0 Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Cln- 
tec despre mine Însumi — 19
0 Teatrul Mic (14 70 81) : O femele 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (t4 09 05) : 
Goethe mi-a spus (premieră) — 19,30: 
(la clubul „23 August") : Bărbatul 
șl... femeile — 16,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Avea două pistoale cu ochi albi șl 
negri — 19
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18; (sala Studio) : Acești 
îngeri triști — 17,30
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Medalionul de argint — 19 
0 Teatru! satiric-muzicai „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78): Mi se pare 
că mă-nsor — 19
• Ansamblul artistic „Ransodla 
română" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
0 Teatrul „Ion Creangy (50 26 53) : 
Toate plnzele sus — 9:'l>e la Stan,' 
și Bran la Muppet» — 18



SCINTEIA - joi 15 octombrie 1987 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim calde mulțumiri pentru telicitările transmise cu 

ocazia alegerii mele in funcția de președinte al Consiliului Revoluționar și 
al Prezidiului Consiliului Revoluționar al Republicii Democratice Afganistan. 

Sînt încredințat că relațiile de prietenie existente între țările și popoarele 
noastre, care se dezvoltă tot mat mult, se vor consolida în continuare, în 
interesul popoarelor noastre frățești și al păcii internaționale.

Dr. NAJIBULLAH
Secretar general al C.C.

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 

și al Prezidiului Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilele urări de fericire personală transmise 
cu ocazia Zilei naționale a Malayeziei.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile dintre țările noastre 
se vor intări și mai mult in viitor.

Sultan ISKANDAR
Suveranul Malayeziei

Cronica zilei

LUCRĂRILE CELEI DE-A 43-A ȘEDINȚE (EXTRAORDINARĂ) A SESIUNII C.A.E.R.
Cuvîntarea primului-ministru al guvernului 
roman, tovarășul Constantin Dăscălescu

La invitația C.C. al P.C.R., în pe
rioada 7—14 octombrie a.c. a vizitat 
România o delegație a partidului 
Uniunea Națională Africană din Ke
nya (K.A.N.U.), condusă de Julius 
Muthamia. secretar general adjunct 
al partidului. Delegația a avut între
vederi la organe locale de partid din 
județele Argeș, Dolj și Olt, precum 
și la Marea Adunare Națională și la 
M.A.E.

In timpul șederii în România, de
legația a purtat convorbiri la C.C. al 
P.C.R. cu tovarășul Ion Stoian. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. In acest cadru au fost relie
fate perspectivele largi deschise de 
recentul dialog la nivel inalt româ- 
no-kenyan pentru dezvoltarea mul
tilaterală a raporturilor de colabora
re dintre cele două țări și partide, 
în interesul reciproc și al cauzei 
păcii, independenței și progresului 
in lume.

★
Miercuri a sosit în Capitală o 

delegație parlamentară a Republicii 
Camerun, condusă de Solomon Tan- 
deng Muna, președintele Adunării 
Naționale, care, la invitația M.A.N., 
efectuează o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au

Tîrgul international București —1987
• în perioada 17-25 octombrie Bucurețtiul »a găzdui cea 

de-a Xlll-a ediție a T.I.B.
• România va prezenta o variatâ gamă de produse de 

un înalt nivel tehnic, rod al inteligenței și al inaltei dezvoltări 
a industriei românești.

• La această tradițională manifestare economică inter
națională vor participa peste 500 de firme din 37 de țări, iar 
un număr de 27 de țări vor avea pavilioane oficiale.

Ca în fiecare toamnă, în luna 
octombrie, capitala României so
cialiste găzduiește tradiționalul 
Tirg internațional cunoscut in 
lumea comerțului sub denumirea 
de „T.I.B.“. Această amplă mani
festare economică și-a ciștigat de-a 
lungul anilor un binemeritat pres
tigiu, ajungînd în prezent la cea 
de-a XIII-a ediție. Așadar, in pe
rioada 17—25 octombrie. în com
plexul expozițional din Piața Scin- 
teii. nouă ediție a T.I.B. va oferi 
prilejul unui nou și important mo
ment de afirmare în primul rind a 
produselor românești pe piața in
ternațională.

De la o ediție la alta, Tîrgul 
internațional București și-a ciști
gat un recunoscut și binemeritat 
prestigiu internațional, demonstrat 
nu numai de participarea tot mai 
numeroasă a unor firme și țări cu 
o bogată tradiție industrială, ci și, 
mai ales, de diversitatea și calitatea 
produselor românești expuse, de 
amploarea tranzacțiilor comerciale 
încheiate.

Este un fapt îndeobște cunoscut 
că prin politica de pace și colabo
rare cu toate statele lumii, pe baza 
principiilor respectării indepen
denței naționale, deplinei egalități 
în drepturi și avantajului reciproc, 
principii ce se regăsesc cu consec
vență in politica promovată de 
România, de președintele său. to
varășul Nicolae Ceaușescu. țara 
noastră întreține relații economice 
cu peste 150 de state de pe toate 
continentele.

Și actuala ediție, a T.I.B. va con
stitui, așa după cum ne-a declarat 
tovarășul Ion Ban. directorul ac
tualei ediții a Tirgului internațio
nal București, o expresie a capaci
tății actuale a economiei româ
nești, o dovadă concretă a țării 
noastre de a promova relații eco
nomice cu toate statele lumii, in
diferent de orinduirea lor socială, 
un cadru amplu, deosebit pentru a 
face cunoscute progresele mari în
registrate în direcția diversificării 
structurii producției industriale, ri
dicării nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, a adaptării lor la ce
rințele pieței externe. Este bine, 
cunoscută preocuparea statornică a 
conducerii partidului și statului 
nostru pentru continua dezvoltare 
a relațiilor economice ale României 
cu alte state. Așa cum a subliniat și 
fa recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
activitatea de dezvoltare economi- 
co-socială. relațiile economice in
ternaționale, colaborarea cu alte 
state au un rol hotăritor. „Noi tre

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
BOX: Campionatele naționale 

și ale „Daciadei”
Pe ringul instalat Ia Palatul spor

turilor și culturii din Capitală au 
continuat miercuri întrecerile cam
pionatelor republicane de box pen
tru seniori, spectatorii aflațl în sală 
asistind și de data aceasta la me
ciuri pasionante, de un bun nivel 
tehnic.

Astfel, la categoria semigrea, cam
pionul de anul trecut. Dumitru 
Senciuc (A.E.M. Timișoara), și tena
cele Ilarie Petrescu (Muscelul 
Cîmpulung) s-au angajat Intr-o 
luptă fără menajamente, cu schim
buri dure de lovituri, încheia
tă in cele din urmă cu victoria la 
puncte a lui Senciuc, mai proaspăt 
în finalurile de repriză, mai clar în 
lovituri. La aceeași categorie, Vasile 
Cazacu (I.M.G. București) a primit 
decizia la puncte în fața lui Vasile 
Damlan (Farul Constanța). 

fost salutați de Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, de deputați.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a avut o întreve
dere cu delegația cameruneză. S-a 
efectuat un schimb de păreri referi
toare la activitatea și preocupările 
celor două foruri legislative șl s-a 
reliefat rolul pe care acestea îl pot 
avea în dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre România și Camerun. S-a 
evidențiat, totodată, necesitatea spo
ririi contribuției parlamentelor și 
parlamentarilor la efortul general de 
instaurare a unui climat de coopera
re și pace în lume.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare japoneze, 
Koji Masuoka, membru al Camerei 
Consilierilor a Dietei Japoniei, 
conducătorul delegației, â oferit, 
miercuri, un dineu.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, deputați.

A participat Ozaki Masanari, 
ambasadorul Japoniei la București.

(Agerpres)

buie neapărat — arăta secretarul 
general al partidului — să ne pro
punem și să acționăm ca exportul 
să ajungă la cel puțin 40 la sută 
din volumul activității Industriale. 
Numai așa vom asigura o desfășu
rare normală a activității noastre 
economico-sociale". Pornind de la 
aceste cerințe legice ale dezvoltării 
economiei românești, actuala ediție 
a tirgului de Ia București oferă un 
foarte bun prilej de a prezenta 
partenerilor noștri produse diverse, 
de un înalt nivel calitativ. Este 
semnificativ că la actuala ediție 
vor participa peste 700 de firme și 
unități economice românești, care 
vor expune produse prin toate în
treprinderile de comerț exterior. 
Exponatele românești vor fi pre
zentate pe o suprafață de aproape 
28 000 mp în pavilioane și 31800 
pe platforme în aer liber. Standu
rile vor putea oferi și de data a- 
ceasta o imagine amplă, grăitoare 
a puternicei dezvoltări și diversifi
cări a economiei României socia
liste, a potențialului mereu mai 
puternic, al posibilităților largi de 
a participa la circuitul mondial de 
valori materiale.

In standurile românești, pon
derea principală o vor deține pro
dusele de înaltă tehnicitate ale in
dustriei constructoare de mașini, 
ale Industriei electrotehnice și 
electronice. Ca și la precedentele 
ediții ale tirgului, va fi organizat 
un salon Internațional de chimie, 
unde vor fi expuse produse de sin
teză ale chimiei românești, mărtu
rie a puternicei dezvoltări a aces
tei ramuri de virf. Este foarte bine 
cunoșcut că in ultimii ani, sub 
conducerea competentă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu; baza tehnico-mate- 
riaiă a chimiei și petrochimiei a 
cunoscut o amplă și puternică dez
voltare, asigurind o prezență ac
tivă și eficientă a acestei ramuri 
In schimbul internațional de valori 
materiale.

Specialiștii prezenți la tirg vor 
fi cu siguranță atrași de înalta 
competitivitate a produselor româ
nești bazate pe o precizie deosebită 
in prelucrări, pe o fiabilitate ri
dicată în exploatare. De un larg 
interes se vor bucura, desigur, in
stalațiile de foraj, domeniu In care 
România este bine cunoscută pe 
plan internațional. In acest dome
niu Vor putea fi apreciate utilaje 
de înaltă complexitate tehnică. De 
un larg interes se vor bucura uti
lajele miniere, locomotivele, va
goanele de călători și de mărfuri, 
autocamioanele și autobasculante
le. autobuzele, autoturismele „Da
cia", „Oltcit" și „ARO“. elicopte

Un meci frumos, spectaculos s-a 
disputat in limitele categoriei muscă 
intre Virgil Iordache (Tractorul 
Brașov) și Costică Biscă (Progresul 
Brăila), decizia fiind acordată, la 
puncte, lui Iordache, mai insistent 
în atac. Tot la categ. muscă, Adrian 
Amzăr (Dinamo București) a ciștigat 
clar, la puncte, meciul cu Gheorghe 
Crăciun (Oțelul Cimpina).

Alte rezultate : categ. muscă : Li- 
viu Ielcian (C.F.R. Cluj-Napoca) b.p. 
Ionel Popa (Pistonul Slatina) ; ca
teg. semigrea : Teodor Panait (Semă
nătoarea București) b.p. Viorel 
Neagu (Dinamo București) ; Mihai 
Vasilache (LM.G, București) b.p. 
Nicolae Crețu (Steaua București),

Astăzi, de la ora 18, este progra- 
mată prima gală semifinală.

Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Consiliului Suprem al Republicii Sudan, 

El Sayed Ahmed El Mirghani
Miercuri după-amiază, președinte

le Consiliului Suprem al Republicii 
Sudan, El Sayed Ahmed El Mirgha- 
nt, împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc au făcut o vizită la 
Institutul de cercetare și producție 
pentru creșterea bovinelor Balotești, 
sectorul agricol Ilfov.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Gheorghe Rădulescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat,

La sosirea în Institut, șeful statu
lui sudanez a fost întîmpinat de to
varășul Gheorghe David, ministrul 
agriculturii.

înaltului oaspete i-au fost prezen
tate rezultatele obținute de cercetă
torii institutului în domeniul ame
liorării raselor de bovine din țara 
noastră. în vederea Îmbunătățirii în
sușirilor biologice ale efectivelor de 
animale, creșterii continue a produc
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pundere civica, participare. Re
portaj realizat la Tirgu Neamț

20.50 Deschiderea stagiunii de concer

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 15 octombrie, ora 20 — 18 
octombrie, ora #0. tn țară : Vremea va 
fi in general Închisă, cu cerul variabil, 
mai mult noros. Vor cădea ploi cu ca
racter local tn regiunile estice, iar in

rele,. aeronavele și calculatoarele, 
produse care au întrunit pină in 
prezerft sufragiile unui mare nu
măr de cumpărători din toate col
turile lumii.

Vizitatorii vor avea prilejul să 
cunoască o variată gamă de ma- 
șini-unelte, de produse ale Indus
triei electronice, electrotehnice, 
utilaje destinate Industriei energe
tice, produse de un inalt nivel teh
nic și calitativ, menite să asigure 
un cadru fertil discuțiilor cu par
tenerii străini prezenți la tirg.

Fără Îndoială că datorită presti
giului ciștigat de-ă lungul celor 12 
ediții desfășurate pînă in prezent, 
Tîrgul internațional București se 
bucură și la cea de-a XIII-a edi
ție de o largă participare interna
țională. La actuala ediție și-au 
anunțat participarea circa 500 de 
firme din 37 de țări, dintre care 27 
de țări cu pavilioane oficiale. 
Acestea sint : Argentina, Anglia, 
Australia, Austria, Brazilia, Bulga
ria, Belgia, Canada, Cehoslovacia, 
China, Chile, Columbia, Cuba, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Grecia, Israel, Iugoslavia, Italia, 
Japonia, Norvegia, Senegal, S.U.A., 
Suedia, Turcia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică. De asemenea, va fi pre
zentă și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei. Pentru prima 
oară participă la T.I.B. Argentina 
șl Suedia cu pavilioane oficiale. 
Tot pentru prima oară participă 
firmele : Wallenius Lines (Sue
dia), Olivetti (Italia), Coe & Cle
rici (Italia), Marubeni (Japonia), 
Energrup (Spania), ITCO (Aus
tria), Cawo-Amorim (Portugalia). 
De asemenea, dintre firmele bine 
cunoscute in lumea comerțului in
ternațional și-au anunțat partici
parea, printre altele : Ansaldo, 
Agriprom-Galco (Italia), Philips. 
Unilever, Peja (Olanda), ICEC, 
General Electric, Dow Chemical 
Ingersoll Rand, Felton (S.U.A.), 
Chemapol (Cehoslovacia), Rank 
Xerox. G. Farris. I.C.I., Shell (An
glia), Aichhorn, Cheminst, Fre
drich Wilhelm, Export-Consult 
(Austria), Crescent (Cipru).

In cele nouă zile de desfășurare 
a tirgului, in afara numeroaselor 
intiiniri de afaceri, se vor. orga
niza simpozioane, conferințe de 
presă, zile ale țărilor participante, 
toate într-un climat propice unei 
astfel de manifestări economice in
ternaționale. Pentru prima oară în 
cadrul tirgului, două zile (19 și 22 
octombrie) vor fi rezervate in ex
clusivitate oamenilor de afaceri și 
specialiștilor români și străini.

Pină la deschiderea tirgului au 
mai rămas puține zile, timp în 
oare pregătirile se apropie de final. 
Organizatorii, expozanții români și 
străini fac ultimele retușuri pentru 
a capta atenția și interesul vizita
torilor, al numeroșilor specialiști 
ce și-au anunțat prezența. Tirgul 
internațional București — 1987 va 
fi, cu siguranță, terenul unor fer
tile tranzacții comerciale, așa cum 
de altfel o doresc toți participantii 
români și străini.

Petre CRISTEA

FOTBAL • Pe stadionul „Stea
ua" din Capitală s-a disputat ieri 
meciul dintre formațiile bucu- 
reștene Steaua și Victoria, con- 
tind pentru etapa a 9-a a 
Campionatului diviziei A Ia fotbal. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
4—0 (2—0) In favoarea fotbaliștilor 
de la Steaua, prin golurile înscrise 
de Pițurcă (2), Hagi și Majearu. As
tăzi se dispută o altă partidă, con- 
tind pentru aceeași etapă : F.C. 
Olt — Sportul studențesc • Miercuri 
seara s-a disputat., la Sevilla, In ca
drul preliminariilor campionatului 
european de fotbal, meciul dintre 
selecționatele Spaniei și Austriei. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (0—0) în favoarea jucătorilor 
spanioli. Alte rezultate înregistrate 
miercuri seara in aceeași competiție: 
Irlanda — Bulgaria 2—0 (0—0); Iugo
slavia — Irlanda de Nord 3—0 (2—0) ; 
Polonia — Olanda 0—2 (0—2) ; Un
garia — Grecia 3—0 (3—0).

ȘAH. • La 15 octombrie, la Clubul 
de șah I.T.B. (str. Lipscani 21) va 
începe programul de toamnă al 
cursurilor de perfecționare in șah 
pentru copii și tineret. Printre an

ție! de carne și de lapte. Totodată, 
au fost prezentate biotehnologii. pre
cum și metode perfecționate de creș
tere și exploatare a animalelor în 
diferite condiții de microclimat, ela
borate pe baza cercetărilor efectuate 
cu ajutorul zootronului, laborator 
complex dotat cu instalații moder
ne. A fost vizitată, de asemenea, 
ferma de vaci nr. 1 a institutului, 
unitate in care se cresc animale cu 
potențial productiv record.

Președintele Consiliului Suprem al 
Republicii Sudan s-a interesat în
deaproape de realizările institutului, 
iar la încheierea vizitei a consemnat 
in cartea de onoare aprecieri asupra 
rezultatelor obținute și a adresat 
cercetătorilor felicitări șl urarea de 
noi succese în activitatea viitoare.

Miercuri seara oaspeții sudanezi 
au sosit in județul Brașov.

te a formațiilor muzicale ale Ra- 
dioteleviziunil (color). In pro
gram : Setecțlunl din opera „Pro- 
meteu* de Gh. Dumitrescu. Par
ticipă orchestra simfonică, or
chestra de studio șl corul Radio- 
televizlunH.

21,1# Mari actori, mari regizori (par
țial color). Ren# Clalr

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

rest. Izolat, burnițe șl ploi slabe, vin- 
tul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime nocturne vor fl 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime diurne Intre 10 șl 18 grade. 
Dimineața, local, se va semnala ceață. 
In București : Vremea va fl tn gene
ral inchlsă. Temporar, va ploua slab. 
Vihtul va suflă slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
7 și 11 grade, iar maximele Intre 14 
și 17 grade. Dimineața, condiții de 
ceată.

Depunerile la C.E.C. 
prin virament pe bază 
de consimțămint scris
Deprinderea de a fi econom șl 

de a avea spirit de prevedere este 
o trăsătură de caracter a poporu
lui nostru, care s-a transmis din 
generație în generație pină in zi
lele noastre, cultivată cu grijă în 
conștiința fiecărui membru al so
cietății noastre.

Intr-o cugetare, .asupra necesită
ții economisirii, Marin Preda ară
ta : „Mai bine să economisim ban 
cu ban și. în loc să împrumutăm 
de la alții, să ne împrumutăm de 
lă noi înșine". Pentru realizarea 
acestui deziderat. Ca 5a de Econo
mii și Consemnațiuni pune la dis
poziția populației forme și instru
mente variate de economisire.

Una dintre formele eficiente și 
practice de economisire perma
nentă. lună de lună, o reprezintă 
depunerile la C.E.C. prin virament 
pe bază de consimțămint scris. 
Depunerile prin această formă se 
pot efectua, la alegere, pe libre
tul de economii preferat sau in 
contul curent personal, beneficiind 
totodată de avantajele pe care 
C.E.C. le acordă depunătorilor pe 
aceste instrumente de economisire.

Prin folosirea acestei forme de 
economisire se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor fără ca 
depunătorul să se deplaseze de fie
care dată la unitatea C.E.C., aces
te operații fiind făcute de servi
ciul financiar al întreprinderii sau 
a! instituției la care acesta lu
crează.

Dacă doriți să utilizați acest sis
tem practic de economisire este 
necesar să solicitați unității unde 
sînteți încadrați ca să vi se, depună 
la C.E.C.. chenzinal sau lunar, 
suma pe care -dorltf s-o econo
misiți.

Sumele astfel economisite sint 
înscrise in libretul de economii la 
ghișeul C.E.C. de la locul de mun
că sau la unitatea C.E.C. unde s-a 
virat depunerea. înscrierea în con
tul curent personal a sumelor vi
rate se efectuează automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis 
contul, ceea ce face ca acest instru
ment de economisire să fie cel mal 
avantajos pentru depunerile prin 
virament.

Deoarece depunerile la C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, dum
neavoastră puteți să majorați suma 
depusă sau s-o micșorați, după do
rință, șl chiar să dispuneți anu
larea consimțămîntului dat.

Sporind sistematic, lună de lună, 
depunerile pe bază de consimță- 
mlnt scris, la care se adaugă su
mele provenite din dobinzi, oferă 
depunătorilor posibilitatea realizării 
intr-un termen mat scurt a do
rințelor personale privind procu
rarea obiectelor de valoare mare 
și de folosință îndelungată.

trenori și profesori se vor număra 
marea maestră Margareta Teodores- 
cu, Emanuel Reicher, Mircea Pavlov, 
Parik Șlefanov, Daniel Savin, luliu 
Aramaș, Gheorghe Erdeuș. • Maes
trul internațional Parik Stefanov a 
susținut la șah club I.T.B. un si
multan la 30 de mese, încheiat eu 
27 victorii, 2 remize și o partidă 
pierdută Ia eleva Chiru Roxana 
(școala nr. 39) membră a elubului 
I.T.B.

GIMNASTICA. Formația feminină 
a U.R.S.S. pentru campionatele 
mondiale de gimnastică, programate 
la Rotterdam in perioada 19—25 oc
tombrie, este formată din Elena Șu- 
șunova, Oksana Omeliancik, Elena 
Gurova, Svetlana Baitova, Tatiana 
Tujikova, Svetlana Boginskaia și 
Alevtina Priahina.

PENTATLON MODERN. Proba de 
înot din cadrul campionatului euro
pean de pentatlon modern, compe
tiție găzduită de Berlinul occidental, 
a fost ciștigată de Vahtang Iagoraș- 
vili (U.R.S.S.), cu 1 320 puncte, ur
mat de Paulo Masala (Italia) — 1 300 
puncte și Janos Martinek — 1278 
puncte.

Actuala ședință extraordinară a 
Sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, consacrată in prin
cipal examinării propunerilor pri
vind perfecționarea colaborării mul
tilaterale și a activității C.A.E.R., 
este chemată să dea un nou impuls 
conlucrării economice și tehnico- 
științifice dintre țările noastre, să 
asigure creșterea contribuției Consi
liului la soluționarea, în cadrul co
laborării reciproce, a problemelor 
majore pe care le ridică sarcinile 
actuale ale dezvoltării intensive a 
economiilor țărilor noastre.

Evidențiind rolul hotăritor pe care 
11 au partidele comuniste și munci
torești din țările noastre în condu
cerea și intensificarea conlucrării 
reciproce pe multiple planuri, în 
mod deosebit intilnirile periodice ale 
secretarilor generali și primilor se
cretari, pentru examinarea proble
melor principale ale construcției eco
nomice a socialismului, dezvoltării 
colaborării și cooperării, perfecțio
nării permanente a activității 
C.A.E.R., vorbitorul a spus : Impor
tanța problemei pe care o exami
năm este determinată de condițiile 
in care popoarele noastre acționează 
cu toate forțele pentru înfăptuirea 
obiectivelor economico-sociale din 
actualul cincinal, pentru realizarea 
planurilor șl programelor stabilite 
de partidul fiecărei țări,- la care co
laborarea noastră reciprocă trebuie 
să-și aducă o contribuție tot mai 
mare.

Trecind în revistă eforturile pa 
care le face poporul român pentru 
înfăptuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XlII-lea a! Partidului 
Comunist Român, vorbitorul a rele
vat: O contribuție însemnată la reali
zarea succeselor înregistrate de către 
țara noastră în dezvoltarea sa a adu- 
s-o și lărgirea colaborării bi și mul
tilaterale cu țările membre ale Con
siliului. Conducerea de partid și de 
6tat a României socialiste a acordat 
și acordă o mare importantă pro
blemei perfecționării colaborării eco
nomice și tehnico-știintifice dintre 
țările noastre și activității Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, sublinia : „Acor
dăm o importanță deosebită extinde
rii și aprofundării relațiilor cu țările 
socialiste vecine, cu toate statele so
cialiste. tn acest sens, acționăm con
secvent pentru înfăptuirea in cele mai 
bune condiții a înțelegerilor stabilite 
la Consfătuirea economică la nivel 
inalt a țărilor membre ale C.A.E.R., a 
Programului complex de promova
re a progresului tehnico-știin.țific pe 
perioada pină în anul 2000. în ve
derea folosirii cit mai depline a ca
pacităților de producție, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, satisfacerii, cu forte comune, 
a necesarului de energie. materii 
prime și tehnologii in toate dome
niile. Noi pornim de la convingerea 
că succesele fiecărei țări socialiste 
în dezvoltarea economico-socială. in 
construirea p,o.ij.,pr;înduiri constituie 
un factor important pentru întări
rea forței și prestigiului socialismu
lui în lume, pentru afirmarea supe
riorității sale, pentru cauza păcii și 
colaborării mondiale".

în lumina acestor cerințe se În
scriu și considerentele ample expuse 
de conducerea partidului nostru, in 
cadrul intîlnirii de lucru a conducă
torilor partidelor frățești din țările 
socialiste membre ale C.A.E.R., din 
10—11 noiembrie 1986, la care s-a 
realizat un larg și util schimb de pă
reri și consultări pe probleme ale 
perfecționării colalxirării economice 
reciproce, creșterii eficientei activi
tății Consiliului.

Dind o apreciere pozitivă ptoiec- 
tului de hotărire a sesiunii, care 
conține propuneri valoroase, unanim 
convenite în concordanță cu preocu
pările comune ale țărilor membre 
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a colaborării in cadrul Consi
liului, creșterea contribuției acestuia 
la soluționarea unor probleme im
portante ale conlucrării reciproce, 
vorbitorul a arătat: Apreciem in mod 
deosebit faptul că s-a ajuns la con
cluzia unanimă că iși păstrează pe 
deplin valabilitatea prevederile 
Statutului C.A.E.R., că perfecțio
narea activității Consiliului se În
făptuiește în conformitate cu princi
piile fundamentale și normele sta
tutare ale colaborării dintre țările 
membre ale Consiliului, că sînt ne
cesare menținerea și dezvoltarea, in 
continuare, a formelor și metodelor 
de colaborare care și-au dovedit uti
litatea practică. In acest cadru, sub
liniem necesitatea aplicării neabătu
te. in continuare, în activitatea or
ganizației, a unuia dintre principiile 
sale fundamentale, și anume princi
piul „unanimității", potrivit căruia 
pentru orice problemă examinată în 
C.A.E.R. este necesar acordul tutu
ror țărilor care și-au declarat inte
resul în problema respectivă. Neres- 
pectarea acestui principiu ar putea 
afecta grav interesele unor țări 
membre și ar avea urmări pericu
loase pentru însăși existența orga
nizației.

In continuare, vorbitorul a spus : 
In ce privește prevederile din pro
iectul de hotărire referitoare la le
găturile directe dintre centrale și 
întreprinderi, partea română are în 
vedere stabilirea unor raporturi 
nemijlocite intre unitățile care par
ticipă la acțiunile de specializare și 
cooperare in producție pe baza în
cheierii de contracte in conformitate 
cu reglementările legale din fiecare 
țară. Este necesar ca aceste legături 
să fie orientate spre soluționarea 
unor probleme concrete și să nu se 
transforme intr-o sursă de deplasări 
ineficiente.

In același timp, legăturile directe 
vor fi cu atît mai eficiente cu cit 
ele vor concretiza prevederi din 
acordurile de colaborare economică 
și tehnico-științifică, încheiate in 
prealabil la nivel de guverne și 
ministere. In ce privește țara noas
tră, apreciem că actualul cadru Ju
ridic permite dezvoltarea largă a 
unor astfel de relații directe și «in
tern Interesați ca și pe această caia 
să se asigure lărgirea cooperării 
economice reciproc avantajoase, a 
conlucrării In știință și tehnică.

De asemenea, apreciem importanța 
deosebită a unor prevederi din pro
iectul de hotărire, cum ar fi cele 
referitoare la : necesitatea adîncirii 
colaborării în sfera producției mate
riale, a specializării și cooperării in 
producție și extinderii schimburilor 
reciproce pentru satisfacerea mai 
bună a necesarului de combustibili, 
energie și materii prime, echipamen
te și tehnologii moderne, bunuri da 
consum industriale și alimentare ; 
asigurarea folosirii mai eficiente și 
depline a potențialului de producție 
șl tehnico-științific, de care dispune 
fiecare țară, în cadrul specializării 
internaționale in producție și per

fecționării profilului diviziunii mun
cii intre țările membre ale C.A.E.R. ; 
reconfirmarea principiilor în vigoare 
de formare a prețurilor din comerțul 
reciproc stabilite la ședința Sesiunii 
a 9-a a C.A.E.R., inclusiv necesita
tea elaborării de acțiuni privind 
participarea țărilor interesate la asi
gurarea de condiții stimulatorii in 
domeniul agroalimentar și conti
nuarea lucrărilor privind perfecțio
narea metodologiei de stabilire a 
prețurilor pe baza principiilor Se
siunii a R-a.

Delegația română apreciază pozitiv 
faptul că, în urma tratativelor 
purtate, s-a ajuns la o soluție comu
nă în ce privește structura organiza
torică a C.A.E.R.

In continuare vorbitorul a arătat : 
Salutăm, de asemenea, înțelegerea 
la care s-a ajuns privind asigurarea 
— prin rotație, de către toate țările 
membre — a președinției organelor 
C.A.E.R., ceea ce constituie, fără în
doială, un factor de adincire în con
tinuare a democratismului organiza
ției noastre. Partea română conside
ră că ceea ce s-a realizat constituie 
numai un început, fiind necesară 
continuarea activității de perfecțio
nare și simplificare a structurii 
C.A.E.R., îndeosebi în ce privește 
reducerea organelor de luci-u perma
nente și temporare, în care scop Co
mitetul Executiv al consiliului tre
buie să întreprindă de îndată măsuri 
ferme in această direcție.

Deși hotărîrea pe care urmează să 
o adopte sesiunea consiliului se re
feră la perfecționarea C.A.E.R., con
siderăm că, legat de structura orga
nizatorică a Consiliului, este necesar 
să fie clarificată și problema sim
plificării cadrului organizatoric pe 
ansamblul colaborării multilaterale 
dintre țările noastre.

Subliniind fcă există un număr 
mare de organizații internaționale, 
create de, țările noastre într-o peri
oadă îndelungată de timp, care du
blează unele activități desfășurate 
în C.A.E.R., fără a se asigura carac
terul unitar al întregului sistem or
ganizatoric, vorbitorul a spus : Ma
joritatea acestor organizații și-an 
constituit și iși păstrează aparate de 
lucru greoaie, generează un mare 
număr de ședințe și soliciiă mari e- 
forturi financiare, deoarece, nereu
șind să treacă la autofinanțare, iși 
desfășoară activitatea prin alocarea 
de către țări a mijloacelor bugetare 
necesare. După părerea noastră, a- 
ceasta practică nu corespunde pe 
deplin cu ceea ce se realizează în 
țările noastre în legătură cu auto- 
gestiunea și autofinanțarea organiza
țiilor și întreprinderilor naționale. 
Apreciem că se impune examinarea 
urgentă de către Comitetul Executiv 
al consiliului a acestei probleme, in
clusiv a oportunității încetării activi
tății acelor organizații care nu s-au 
dovedit eficiente, iar problemele res
pective să fie soluționate, în viitor, 
in organele de ramură ale C.A.E.R.

în opinia noastră, perfecționarea 
• colaborării în C.A.E.R. nu reprezintă 
un scop in sine. Această colaborare 
trebuie să asigure, în concordanță cu 
noile cerințe ale dezvoltării inten
sive a economiilor naționale, un 
cadru adecvat pentru soluționarea, 
cu eforturi comune, în primul rina 
a problemelor concrete din sfera 
producției materiale. Aceasta impu
ne atît acțiuni ferme pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor comu
ne adoptate anterior în legătură cu 
problemele respective, cit și identifi
carea de noi posibilități pentru rea
lizarea acestui obiectiv.

Iată de ce — pronunțîndu-ne cu 
fermitate pentru îmbunătățirea con
tinuă a mecanismului, formelor și 
metodelor colaborării — dorim . să 
atragem atenția asupra necesității ca 
problemele cooperării concrete să fie 
realizate în termenele stabilite, 
acesta fiind scopul final al activității 
organizației noastre. Oricît de bun 
ar fi mecanismul colaborării și oricit 
de perfecte ar fi documentele me
todologice după care se desfășoară 
activitatea C.A.E.R., dacă pe baza 
acestora nu se soluționează proble
mele concrete ale colaborării, de in
teres reciproc din sfera producției 
materiale, activitatea de colaborare, 
în ansamblu, șl a organizației, In 
special, rămîn fără rezultate prac
tice.

România consideră că. In mod deo
sebit, trebuie adincttă cooperarea, în 
conformitate cu hotăririle Consfătui
rii economice la nivel inalt din iunib 
1984, in ce privește soluționarea, 
pentru toate țările, a problemei com
bustibililor, energiei și materiilor 
prime. în această privință, după cum 
se cunoaște, noi am adoptat la 
ședința a 39-a a sesiunii consiliului, 
din octombrie 1984, un program 
concret de colaborare, conținînd un 
număr mare de acțiiyii de colaborare 
pe termen lung, îndreptate spre asi
gurarea necesarului rațional al ță
rilor noastre cu energie, combustibili 
și materii prime șl majorarea livră
rilor reciproce. După părerea noastră, 
sint necesare eforturi mai mari pen
tru înfăptuirea consecventă a acțiu
nilor prezentate in acest program, 
în termenele stabilite.

în continuare vorbitorul a arătat s 
Partea română consideră că preve
derea djn Hotărîrea Consfătuirii 
economice la nivel inalt cu privire 
la soluționarea pentru toate țările 
membre ale C.A.E.R. a problemei 
materiilor prime, combustibililor și 
energiei iși păstrează pe deplin ac
tualitatea. De aceea, după părerea 
noastră, in perioada următoare este 
necesar să fie analizat în cadrul 
C.A.E.R. modul tn care s-a acționat 
pentru soluționarea, prin colaborare 
reciprocă, de către toate țările 
membre ale consiliului, a problemei 
asigurării necesarului de combusti
bili, energie și materii prime și să 
se elaboreze propuneri pentru rea
lizarea, Încă in cursul acestui cinci
nal, a acestui obiectiv fundamental, 
stabilit de către conducerile parti
delor comuniste și muncitorești din 
țările membre ale C.A.E.R. in ca
drul Consfătuirii economice la nivel 
înalt.

O altă problemă căreia țara noas
tră fi acordă o atenție prioritară o 
constituie îmbunătățirea specializării 
In producție și perfecționarea pro
filului statornicit al diviziunii mun
cii in cadrul C.A.E.R. Această sar
cină este, de asemenea, prevăzută in 
Hotărîrea Consfătuirii economice la 
nivel înalt din 1984. în opinia Româ
niei, este necesară actualizarea spe
cializării In producție pe baza nive
lurilor atinse in dezvoltarea ramu
rilor industriale din fiecare țară, ast
fel incit să se asigure folosirea de
plină a capacităților de producție șl 
să se evite efectuarea de investiții 
paralele în domeniile respective. De 
asemenea, se impune ca, periodic, 
la 5 sau 10 ani, să se aducă corec
turile necesare în profilul speciali
zării.

Totodată, la revederea actualei di
viziuni a muncii dintre țările mem
bre ale C.A.E.R., să se asigure dez
voltarea multilaterală și armonioasă

a fiecărei economii naționale și par
ticiparea largă a tuturor țărilor la 
specializarea în ramurile moderne 
ale Industriei, ceea ce va permite 
îmbunătățirea structurii exportului 
țărilor care in prezent sînt mal pu
țin dezvoltate, prin creșterea pon
derii produselor cu un înalt grad de 
prelucrare.

După ce s-a referit la unele as
pecte concrete privind dezvoltarea 
specializării și cooperării în unele 
ramuri industriale, vorbitorul a spus: 
Partea română consideră justificat 
să se efectueze in C.A.E.R. analiza 
specializării in producție și să se 
elaboreze propuneri concrete pentru 
revederea acesteia, cu luarea în con
siderare a potențialului industrial ac
tual al țărilor membre. în acest 
sens, noi propunem includerea aces
tei probleme in ordinea de zi a șe
dinței Sesiunii Consiliului din anul 
1988.

In ce privește elaborarea Concep
ției diviziunii internaționale a mun
cii pe anii 1991—2005, partea română 
iși va exprima ulterior poziția ținînd 
seama de rezultatele tratativelor pen
tru stabilirea obiectului și conținu
tului concret.

Un loc important în proiectul de 
hotărire II ocupă prevederile referi
toare la perfecționarea activității de 
coordonare a planurilor economice. 

. Doresc să subliniez că Republica 
Socialistă România acordă o impor
tanță deosebită acestei activități, atit 
în cadru bilateral, cit și multilateral.

Subliniind că a fost aprobat, în 
mod preliminar, Programul de coor
donare a planurilor pe cincinalul 
următor și Lista problemelor de co
laborare economică ce se coordo
nează pe bază multilaterală, pe 
1991—1995, vorbitorul a evidențiat 
necesitatea ca, pe baza proiectului 
Programului adoptat de Comitetul 
Executiv, organele centrale de pla
nificare. împreună cu organele pen
tru comerțul exterior să inceapă de 
îndată tratativele pentru convenirea 
livrărilor reciproce la principalele 
mărfuri și servicii, volumul și struc
tura schimburilor de mărfuri pe pe
rioada 1991—1995. De asemenea, or
ganele C.A.E.R. — in noua lor 
structură — să organizeze nelntlrziat 
examinarea problemelor incluse in 
lista menționată in vederea elabo
rării și încheierii din timp a con
vențiilor de colaborare economică șl 
tehnico-științifică pentru cincinalul 
viitor. Totodată, ne exprimăm păre
rea că ar fi de un real folos dacă, pe 
baza documentului interguvernamen- 
tal care va consemna rezultatele lu
crărilor țîe coordonare a planurilor, 
se va trece nemijlocit la încheierea 
contractelor de lungă durată, fără să 
mai fie necesară semnarea altor do
cumente interguvemamentale.

Referindu-se Ia perfecționarea co
laborării In domeniul promovării 
progresului tehnico-științific al țări
lor membre ale C.A.E.R. pînă în 
anul 2000. vorbitorul a subliniat e- 
forturile depuse de țările membre 
și de organele C.A.E.R. pentru în
cheierea etapei de semnare a docu- 
mentelor-cadru de colaborare, cit și 
progresele realizate pe linia conve
nirii de acorduri economice și con
tracte pentru rezolvarea efectivă a 
lucrărilor cuprinse in tentatioa pro
gramelor detaliate pe problemele 
Programului complex, proces aflat 
încă în plină desfășurare. In acest 
context, vorbitorul a evidențiat im
portanța deosebită pe care o acordă 
țara noastră, conducerea partidului 
înfăptuirii exemplare a prevederilor 
Programului complex, rolul pe care 
trebuie să-l aibă acest program in 
satisfacerea necesităților de tehnică 
de vîrf ale țărilor socialiste, In reali
zarea unei dezvoltări rapide a țărilor 
noastre pe baza tehnicii celei mai 
avansate.

Relevînd contribuția importantă 
pe care trebuie să o aibă cooperarea 
internațională la rezolvarea unor 
probleme importante ale dezvoltării 
țării, stabilite în Directivele Con
gresului al XlII-lea al partidului 
nostru, care includ ca parte integran
tă liniile directoare ale Programului 
de cercetare științilică. dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic, elaborat sub condu
cerea directă a tovarășei Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consi
liului Național al Științei și învăță- 
mintului. vorbitorul a prezentat mă
surile energice pe care le-a în
treprins România pentru realizarea 
susținută, în bune condiții, a obliga
țiilor asumate in cadrul colaborării 
la tematica Programului complex.

După ce a expus pa larg princi
piile politicii externe a partidului și 
statului nostru, concepția și conside
rentele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea problemelor ma
jore care confruntă în prezent ome
nirea, vorbitorul a spus : Republica 
Socialistă România, la inițiativa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a pre
zentat în cadrul actualei sesiuni a 
Organizației Națiunilor Unite propu
nerea de a se adopta un Apel adre
sat tuturor țărilor dezvoltate credi
toare, băncilor șl instituțiilor finan
ciare internaționale de a Întreprinde 
măsuri concrete de natură să ducă 
la reglementarea justă și echitabilă 
a problemelor economico-financiare, 
a politicii de credite și dobinzi, la 
soluționarea problemelor privind li
chidarea datoriilor externe care îm
povărează tot mai greu țările în curs 
de dezvoltare. S-a propus, totodată, 
să se adreseze tuturor statelor che
marea de a se renunța Ia orice mă
suri protecționiste și discriminatorii, 
la orice bariere artificiale care Îm
piedică dezvoltarea normală a rela
țiilor economice dintre state.

România — ea însăși țară ■octa- 
listă în curs de dezvoltare — acțio
nează cu fermitate pentru adoptarea 
de măsuri concrete menite să con
tribuie la lichidarea subdezvoltării, 
la instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale și a unui nou 
sistem financiar-economic, necesi
tate obiectivă pentru stabilitatea șl 
dezvoltarea economică a întregii 
lumi. în acest context, aș dori să 
subliniez actualitatea aprecierilor și 
propunerilor cuprinse in documentul 
„Cu privire la lichidarea subdezvol
tării și instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale", adoptat de 
statele participante la Tratatul de 
Ia Varșovia in mai 1987, la Berlin, și 
necesitatea ca țările membre ale 
C.A.E.R. să acționeze și mai activ 
pentru transpunerea in viață a pre
vederilor acestuia.

în Încheiere, vorbitorul și-a ex
primat acordul cu proiectul de ho
tărire a sesiunii, prezentat de Co
mitetul Executiv al consiliului. Tot
odată, a exprimat gazdelor. Consi
liului de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, tova
rășului Nikolai Ivanovlci Rijkov, 
mulțumirile călduroase ale delega
ției române pentru ospitalitatea, 
pentru condițiile create în vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor actua
lei ședințe a Sesiunii Consiliului de 
Ajutor Ekxmomic Reciproc.,
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Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
la intîlnirea cu activul de partid din Leningrad

Mihail Gorbaciov s-a întîlnit cu delegațiile 
participante la Sesiunea C.A.E.R.

MOSCOVA 14 (Agerpres). —Tova
rășul Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. s-a întîlnit, 
miercuri, cu conducătorii delegații
lor și cu secretarii Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești participante la cea 
de-a 43-a ședință (extraordinară) a 
Sesiunii C.A.E.R.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost adresate 
tovarășului Mihail Gorbaciov. de că
tre tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, un

ÎNTREVEDERE ROMĂNO-SOVIETICĂ
MOSCOVA 14 (Agerpres). — To

varășul Constantin Dăscălescu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
au guvernului, aflat la Moscova cu 
prilejul celei de-a 43-a ședințe 
(extraordinară) a Sesiunii C.A.E.R., 
s-a întîlnit cu tovarășul Nikolai Rij
kov. membru al Biroului Politic al t 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Subliniind rolul determinant al 
lntilnirilor șl înțelegerilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov pentru 
asigurarea cursului ascendent al 
raporturilor româno-sovietice, cei 
doi prim-miniștri au stabilit măsuri 
practice, pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor economice, pen-

încheierea
Miercuri s-au încheiat, la Mosco

va. lucrările celei de-a 43-a ședințe 
(extraordinară) a Sesiunii C.A.E.R., 
la care au participat delegații din ță
rile membre : R. P. Bulgaria. R. S. 
Cehoslovacă. R. Cuba, R. D. Germa
nă. R. P. Mongolă. R.P. Polonă, Re
publica Socialistă România, R.P. Un
gară, U.R.S.S. și R.S. Vietnam.

Delegația ’țării noastre a fost 
condusă de tovarășul Constantin

COMUNICATUL
cu privire la ședința a 43-a (extraordinară) a Sesiunii 

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în zilele, de 13—14 octombrie 1987 

a avut loc la Moscova, capitala 
Uniunii Republicilor Spvietice Șo- 
cialiste, ședința a 43-a (extraordi
nară) a Sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R., 
conduse de : G. Atanasov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria ; L. Strou- 
gal. președintele Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace ; C. R. 
Rodriguez. vicepreședinte al Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba; W. Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane ; 
D. Sodnom, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole ; Z. Messner, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone ; Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România ; 
K. Grosz, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Un
gare ; N. Rîjkov, președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste ; Vu 
Van Kiet. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste Vietnam. La ședință au 
participat, de asemenea, V. Sîclov. 
secretarul C.A.E.R.. și reprezentanți 
ai organelor consiliului.

Șed'ința a fost prezidată de Nikolai 
Rijkov, conducătorul delegației U- 
niunii', Republicilor Sovietice Socia
liste.

Călăuzindu-se după consideren
tele prezentate la Intîlnirea de la 
Moscova a conducătorilor partidelor 
frățești, din noiembrie 1986, sesiu
nea a examinat problemele actuale 
ale perfecționării mecanismului 
colaborării multilaterale și activită
ții C.A.E.R. Măsurile preconizate vi
zează creșterea rolului colaborării în 
dezvoltarea dinamică și armonioasă 
a economiilor naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., ridicarea 
bunăstării popoarelor lor pe baza 
progresului tehnico-științific, folosi
rea eficientă a diviziunii internațio
nale socialiste a muncii și întărirea 
pozițiilor acestor țări în economia 
mondială. Elaborarea acestor măsuri 
a fost înlesnită de Consfătuirea 
secretarilor C.C. ale partidelor fră
țești ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
de la Sofia.

Transpunind în viață hotărîrile 
partidelor lor comuniste și muncito
rești. ale Consfătuirii economice la 
nivel înalt, înțelegerile pe bază bila
terală și multilaterală, majoritatea 
țărilor membre ale C.A.E.R. au în
registrat progrese în dezvoltarea 
forțelor de producție, creșterea efi
cienței producției sociale, ridicarea 
nivelului de trai material și cultural 
al popoarelor lor. S-a acumulat o 
experiență însemnată în ce privește 
colaborarea tehnico-științifică și eco
nomică, are loc realizarea Progra
mului complex al progresului teh- 
nico-științific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pînă in anul 2000.

Participanții la ședință, bazîndu-se 
pe principiile statornicite ale colabo
rării reciproce, consfințite în Statu
tul C.A.E.R. și în alte documente 
ale consiliului, consideră că soluțio
narea sarcinii ridicării pe o treaptă 
calitativ nouă a colaborării statelor 
socialiste, determinată de particula
ritățile actuale ale situației interne 
și internaționale, de noile cerințe 
ale relațiilor economice internațio
nale, necesită elaborarea și reali
zarea de măsuri suplimentare. 

salut cordial și cele mai bune urări 
de sănătate și succese.

Mulțumind călduros, tovarășul Mi
hail Gorbaciov a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj cordial de prietenie, împreună 
cu urările sale de sănătate și succese 
în activitatea pe care o desfășoară 
în fruntea partidului și statului.

în cadrul intîlnirii cu delegațiile la 
Sesiunea C.A.E.R., tovarășul Mihail 
Gorbaciov a expus principalele 
preocupări ale P.C.U.S., ale popoare
lor Uniunii Sovietice, pregătirile în 
vederea aniversării a șapte decenii 
de Ia Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie.

tru lărgirea colaborării și cooperării 
în producție, în spiritul hotărîrilor 
adoptate la cel mai înalt nivel, spre 
binele popoarelor român și sovietice, 
al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și caldă 
prietenie.

★
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a 

oferit, miercuri, la Kremlin, o 
recepție în cinstea delegațiilor parti
cipante la cea de-a 43-a ședință 
(extraordinară) a Sesiunii C.A.E.R.

Au luat parte membrii delegației 
române, condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membrii 
celorlalte delegații.

lucrărilor Sesiunii C.A.E.R.
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a 43-a ședințe (ex
traordinară) a Sesiunii C.A.E.R., con
venții și alte documente privind 
dezvoltarea colaborării economice 
multilaterale.

S-a considerat necesar să se efec
tueze, pe etape, perfecționarea me
canismului colaborării multilateral? 
și a activității C.A.E.R. cu luarea in 
considerare a mecanismelor naționa
le ale țărilor membre ale consiliului, 
precum și a măsurilor ce se reali
zează de țări pentru perfecționarea 
acestor mecanisme.

A fost subliniată importanța con
venirii politicii economice în dome
niile legate de colaborarea reciprocă, 
coordonării planurilor economice, 
perfecționării mecanismului colabo
rării, a instrumentelor marfă-bani și 
de plan ale acestuia, a relațiilor va- 
luțar-financiare și de credit. Toate 
acestea trebuie să contribuie Ia a- 
dîncirea in continuare a specializă
rii în producție, perfecționarea pro
filului statornicit al diviziunii mun
cii între aceste țări și a structurii 
economiilor lor naționale, asigu
rarea deplină a necesarului de 
tehnologii moderne, combustibili, 
energie și materii prime, produse 
alimentare și mărfuri industriale de 
larg consum, folosirea mai eficien
tă a potențialului de producție și 
tehnico-științific de care dispune 
fiecare țară.

în scopul stabilirii direcțiilor con
venite ale colaborării, s-a prevăzut 
elaborarea Concepției colective a di
viziunii internaționale socialiste a 
muncii pe anii 1991—2005. Sesiunea 
pornește de la faptul că la baza 
elaborării acestei Concepții vor sta 
hotăririle congreselor partidelor co
muniste și muncitorești frățești ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. în pro
blemele dezvoltării economice și so
ciale a acestor țări, hotărîrile Con
sfătuirii economice la nivel înalt. 
Programul complex al progresului 
tehnico-științific, alte programe și 
convenții multilaterale, precum și 
programele bilaterale de colabo
rare pe termen lung.

Sesiunea a considerat necesară 
perfecționarea colaborării țărilor eu
ropene membre ale C.A.E.R. cu Re
publica Cuba, Republica Populară 
Mongolă și Republica Socialistă 
Vietnam, menită să contribuie la 
participarea mai largă și eficientă a 
acestora la diviziunea internațională 
socialistă a muncii, la soluționarea 
problemei egalizării treptate a nive
lurilor lor de dezvoltare cu celelalte 
țări frățești. In acest scop. în core
lare cu pregătirea concepției, s-a 
preconizat elaborarea unor progra
me de colaborare multilaterală a țâ
rilor europene membre ale C.A.E.R. 
cu țările menționate, care să preva
dă măsuri concrete pentru adîncirea 
conlucrării tehnico-științifice. eco- 
nomico-productive și comerciale.

Acordind o mare importanță dez
voltării în continuare a colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul activității de planificare, Se
siunea a adoptat măsuri pentru îm
bunătățirea substanțială a coordonă
rii planurilor economice, ținînd sea
ma și de rolul crescînd al autoges- 
tiunii, autoconducerii și autofinanță
rii întreprinderilor și organizațiilor 
economice. S-a considerat necesar 
ca, și în viitor, această activitate să 
se desfășoare sub conducerea orga
nelor centrale de planificare din ță
rile membre ale C.A.E.R.

Se are în vedere ca organizarea 
colaborării economice și tehnico-ști
ințifice dintre țările membre ale 
C.A.E.R. să se realizeze pe trei ni
veluri intercorelate.

în acest sens, se preconizează in
cluderea activă in colaborare a cen

Delegația Republicii
Socialiste România 

s-a întors in Capitală
Delegația Republicii Socialiste 

România, condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
care a participat la lucrările celei 
de-a 43-a ședințe (extraordinară) a 
Sesiunii Consiliului Ce Ajutor Eco
nomic Reciproc ce a avut loc la 
Moscova, s-a înapoiat, miercuri. în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, de miniștri.

A fost prezent V. G. Pozdniakov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

★
La plecarea din Moscova, delegația 

a fost salutată de Nikolai Rijkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., de alte per
soane oficiale.

A fost prezent Ion Bucur, amba
sadorul României la Moscova.

(Agerpres)

în ziua de 14 octombrie 1987. In 
Moscova s-au desfășurat ședințele a 
125-a a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și a 40-a a 'Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul activității de planificare. în 
cadrul cărora au fost adoptate mă
suri pentru transpunerea in viață a 
sarcinilor care Ie revin din Hotă- 
rirea Sesiunii Consiliului (ședința a 
43-a extraordinară).

tralelor, întreprinderilor și organiza
țiilor, prin dezvoltarea pe bază con
tractuală a cooperării în producție 
și tehnico-științifice și folosirea lar
gă a legăturilor directe, crearea de 
către țările interesate de întreprin
deri comune, uniuni și organiza
ții tehnico-științifice internaționale. 
S-a recomandat țărilor membre 
ale1 C.A.E.R. să perfecționeze condi- 
ții'e economice și organizatorico-ju- 
ridice pentru dezvoltarea formelor 
de colaborare directă în producție pe 
bază de relații contractuale de drept 
civil.

La nivel interguvernamental se 
desfășoară cu regularitate convenirea 
politicii economice și tehnico-știin
țifice în domenii legate de colabo
rarea reciprocă, iar de către țările 
interesate și în alte domenii ale dez
voltării economico-sociale. se îrifăn- 
tuiesc elaborarea și realizarea de 
programe și convenții de mari pro
porții ; la nivel de ramură se convin 
direcțiile și acțiunile concrete pri
vind dezvoltarea specializării inter
naționale în producție, colaborarea 
în reutilarea tehnică a ramurilor, fo
losirea deplină a capacităților de 
producție.

în scopul creșterii eficienței acti
vității Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, sesiunea a adoptat 
măsuri pentru îmbunătățirea sub
stanțială a structurii C.A.E.R.. înlă
turarea multitudinii de trepte si pa
ralelismului în activitatea Consi
liului.

Sesiunea a relevat că pentru dez
voltarea în continuare a economiilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. și a 
colaborării lor reciproce este impor
tantă crearea unui climat internațio
nal cît mai favorabil.

Țările membre ale C.A.E.R. tu 
reafirmat hotărîrea lor de a extinde 
pe multiple planuri conlucrarea eco
nomică, tehnico-științifică cu toate 
statele socialiste.

A fost subliniată necesitatea adîn- 
cifii colaborării economice cu statele 
în curs de dezvoltare.

Sesiunea consiliului a aprobat 
Convenția cu privire la colaborarea 
dintre Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și Republica Democratică 
Afganistan.

Țările membre ale C.A.E.R., ata
șate politicii coexistenței pașnice a 
statelor cu orinduiri sociale diferite, 
se pronunță pentru continua dezvol
tare a colaborării economice și teh
nico-științifice cu țările capitaliste 
dezvoltate, pe baze reciproc avanta
joase, pentru stabilirea de relații 
oficiale intre Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc și Comunitatea 
Economică Europeană, între țările 
membre ale C.A.E.R. și C.E.E.

Participanții la sesiune, reunin- 
du-se in ajunul celei de-a 70-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, au subliniat semnifi
cația deosebită a evenimentului isto
ric important al secolului al XX-lea, 
care a inaugurat o nouă eră în viața 
omenirii, deschizînd calea înfăptui
rii năzuințelor popoarelor de drep
tate și libertate socială și națională. 
Victoria socialismului intr-un număr 
important de țări a dus la formarea 
unui sistem mondial al țărilor so
cialiste, care au un rol tot mai im
portant, ca forțele cele mai înaintate 
ale progresului economic și social în 
lupta pentru libertate, egalitate și 
independență, pentru dezarmare și 
pace.

La ședința sesiunii a fost expri
mată îngrijorarea față de continua
rea cursei înarmărilor, îndeosebi a

Convorbiri româno-sovietice privind 
extinderea colaborării tehnico-stiintifice» »

MOSCOVA 14 (Agerpres). —
Din partea tovarășei academician 

doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămintului, au fost 
transmise tovarășului Boris Tolstih, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Co
mitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică, și tovarășului Gurii Mar- 
ciuk, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., mesaje de salut, 
însoțite de urări de sănătate și de 
noi succese in activitatea de mare 
răspundere pe care aceștia o desfă
șoară pentru dezvoltarea științei și 
tehnologiei în Uniunea Sovietică.

Mulțumind pentru mesaje, tovară
șii Boris Tolstih și Gurii Marciuk au 
rugat să se transmită tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceausescu un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de noi și importante succese in 
activitatea de înaltă răspundere pe 
care o desfășoară pentru dezvoltarea 
științei și tehnologiei in România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul întîlnlrilor de Ia Moscova 
ale tovarășului Ion Upsu. prim-vice- 
președinte al Comitetului Național

O.N.U. trebuie să contribuie activ la realizarea 
'unor măsuri concrete de dezarmare 

Cuvintul reprezentantului României in Comisia pentru 
problemele dezarmării ți securității internaționale

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Gh. Cercelescu transmite : în Co
misia pentru problemele dezarmării 
și securității internaționale a Adu
nării Generale au început dezbaterile 
de fond asupra problemelor privind 
dezarmarea. Șefii de delegații au sa
lutat acordul de principiu dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. asupra eliminării 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice.

Pe baza considerentelor și propu
nerilor României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind proble
mele majore ale vieții internaționale 
înscrise pe ordmea de zi a actualei 
sesiuni, delegația țării rfoastre a 
propus Adunării Generale să adopte 
un apel prin care să cheme guver- 

celei nucleare, și încercările de ex
tindere a acesteia în Cosmos, față de 
menținerea unor probleme complexe 
în viața internațională și a fost re
afirmata hotărîrea țărilor membre 
ale C.A.E.R. de a acționa pentru 
preîntîmpinarea războiului și menți
nerea păcii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, îndeosebi în 
domeniul nuclear. In acest context 
a fost evidențiată marea importanță 
pplitică a documentelor adoptate de 
Comitetul Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, in mai 1987.

Țările membre ale C.A.E.R. salută 
înțelegerea sovieto-americană in 
problema rachetelor cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice, care 
deschide perspectiva reală a lichi- 

■ dării, pe bază globală, a două clase 
de rachete ale U.R.S.S. și S.U.A.. a 
trecerii la măsuri practice de dezar
mare nucleară și se pronunță ca 
acest acord să fie semnat cit mai 
curind. Relevind importanța înțele
gerii sovieto-americane în legătură 
cu începerea de negocieri în pro
blema experiențelor nucleare, țările 
membre ale C.A.E.R. își reafirmă po
ziția lor principială cu privire la in
terzicerea completă a acestor expe
riențe. ca o măsură pe calea lichi
dării totale a armelor nucleare.

S-a subliniat că încordarea din 
raporturile politice- internaționale 
constituie un mare obstacol in calea 
dezvoltării normale a economiei 
mondiale și a colaborării economice 
internaționale, amplifică fenomene
le de criză in raporturile economice 
mondiale, destabilizează relațiile co- 
mercial-economice și tehnico-științi- 
fice dintre state, blochează procesul 
restructurării lor pe baze juste și 
democratice și al instaurării noii 
ordini economice internaționale, în
greunează soluționarea justă a pro
blemei datoriei externe, periclitează 
securitatea economică a statelor. 
Participanții la ședință își reafirmă 
hotărîrea lor fermă de a acționa 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării. îndeosebi 
a celei nucleare, iar resursele elibe
rate pe această cale să fie folosite 
pentru dezvoltare.

Pornind de la legătura strînsă 
care există între dezarmare și dez
voltare, țările membre ale C.A.E.R. 
consideră necesară adoptarea unor 
măsuri urgente și concrete pentru 
folosirea pretutindeni, exclusiv în 
scopuri pașnice, a științei și teh
nicii, iar cercetările tehnico-ști
ințifice în domeniul militar să fie 
reorientate spre soluționarea unor 
probleme economice și sociale 
stringente. în legătură cu aceasta, re
levind caracterul pașnic, creator al 
Programului complex al progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă in anul 2000. par- 
ticipanții la ședință au reafirmat 
disponibilitatea de a coordona cu alte 
state interesate, pe bază de egalitate 
și avantaj reciproc, acțiunile pentru 
înfăptuirea acestuia.

Sesiunea Consiliului își exprimă 
încrederea că realizarea consecventă 
a hotărîrilor adoptate va da un nou 
impuls dezvoltării colaborării și' in
tegrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R., va contri
bui activ la dezvoltarea intensă a 
economiilor lor naționale, la întări
rea unității lor și a pozițiilor socia
lismului in lume.

Ședința Sesiunii s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de lucru, tovărășeas
că, în spiritul prieteniei și înțele
gerii reciproce. 

pentru Știință și Tehnologie, cu Bo
ris Tolstih și. respectiv. Gurii Mar
ciuk.

In cadrul întîlnirilor au fost exa
minate probleme ale stadiului și re
zultatele realizării Programului 
colaborării tehnico-științifice între 
Republica Socialistă România și 
U.R.S.S. pe perioada 1986—1990, pre
cum și posibilitățile de dezvoltare 
în continuare a acestei activități în 
domenii actuale ale științei și tehno
logiei. in conformitate cu înțelegeri
le convenite la întîlnirile și convor
birile la nivel înalt ale conduce
rilor de partid și de stat din cele 
două țări. S-a subliniat. totodată, 
necesitatea dezvoltării colaborării 
tehnico-științifice legat de cola
borarea economică pentru adîncirea 
pe această bază a specializării și co
operării in oroducție intre România 
și Uniunea Sovietică.

S-a exprimat, de asemenea, do
rința comună de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare și conțactelor 
între oameni de știință români și so
vietici pentru lărgirea cunoașterii 
reciproce și conlucrării lor în rezol
varea unor obiective tehnico-științi- 
fice de interes reciproc.

nele Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite să nu precupețească nici un 
efort pentru încheierea, în cel mai 
scurt timp, încă în cursul acestui an. 
a tratatului de eliminare a rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune și operativ-tactice din Europa 
și din întreaga lîime.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor din comisie pentru introdu
cerea proiectului de rezoluție ce 
conține acest apel, reprezentantul 
țării noastre a arătat că România 
— care de-a lungul anilor s-a pro
nunțat constant pentru realizarea în 
cel mai scurt timp a unui acord cu 
privire la eliminarea celor două ca
tegorii de arme, ca și a altor cate
gorii de arme nucleare — consideră 
că este necesar să se depună in con
tinuare toate eforturile pentru a se 
ajunge la finalizarea înțelegerii de 
principiu convenite între U.R.S.S. și 
Ș.U.A. și semnarea, încă în acest an, 
a tratatului sovieto-american.

Este de datoria tuturor statelor, în 
primul rind a O.N.U., de a face totul 
pentru a sprijini finalizarea acestui 
document, care ar reprezenta un 
moment istoric în eforturile popoare
lor de a înfăptui dezarmarea. în 
primul rind cea nucleară. Această 
chemare, a arătat reprezentantul 
român, este cu atit mai îndreptăți
tă cu cit, pe lingă larga satisfacție 
față de acordul de principiu dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., există o serie do 
oameni politici care declară că vor 
continua Să acționeze pentru dezvol
tarea armelor nucleare, ceea ce stîr- 
neșteș pe bună dreptate^.nedumerire 
și îngrijorare.

în încheiere, reprezentantul român 
a arătat că, în îndeplinirea rolului 
său central in domeniul dezarmării, 
O.N.U. — și în special Adunarea 
Generală, ca forul mondial cel mai 
democratic — trebuie să încurajeze, 
să stimuleze, să inițieze și. atunci 
cînd e necesar, să ceară cu insisten
ță negocieri reale care să ducă la 
măsuri practice de dezarmare.

INTERES SPORIT
PENTRU REGLEMENTAREA

PRIN NEGOCIERI 
A PROBLEMEI 
KAMPUCHIENE

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— în Adunarea Generală a O.N.U. 
au început dezbaterile asupra punc
tului înscris pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni privitor la problema 
kampuchiană. Un raport al secreta
rului general al O.N.U. relevă că ul
timele inițiative și contacte diploma
tice „atestă existența unui interes 
mai mare față de ajungerea, prin 
dialog și negocieri, la o reglemen
tare în această problemă".

într-un mesaj adresat sesiunii, pre
ședintele Kampuchiei Democrate, 
Norodom Sianuk, subliniază necesi
tatea soluționării problemei kampu- 
chiene «prin acceptarea propunerilor 
de pace in opt puncte avansate an
terior de guvernul său, cerind re
tragerea totală a trupelor străine din 
Kampuchia și inițierea, pe această 
bază, de negocieri.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, adjunctul ministrului afaceri
lor externe al R.S. Vietnam a ex
primat dorința țării sale de a se găsi 
o soluție negociată acestei probleme, 
în interesul păcii și stabilității în 
Asia de sud-est.

Reprezentantul permanent al R.P. 
Chineze la Națiunile Unite, Li Luye, 
a adresat tuturor părților interesate 
chemarea să adopte măsuri pentru 
realizarea unei reale reconcilieri na
ționale și a arătat că trebuie retra
se trupele străine din Kampuchia — 
transmite agenția China Nouă. Vor
bitorul a menționat că trebuie să 
se țină seama de interesele tuturor 
părților din Kampuchia, fără ca vre
una să fie exclusă, adăugind că pro
punerile avansate de guvernul de 
coaliție al Kampuchiei Democrate 
șint rezonabile în acest sens.

Delegații altor țări s-au pronunțat, 
Ia rîndul lor, în sprijinul unor ini
țiative care să ducă la soluționarea 
politică a problemei kampuchiene.

ORIENTUL MIJLOCIU
ALGER 14 (Agerpres). — La Alger 

au avut loc convorbiri între președin
tele Algeriei. Chadli Bendjedid. și 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, care a fă
cut o vizită în capitala algeriană. Au 
fost examinate ultimele evoluții pe 
plan palestinian, situația locuitorilor 
din teritoriile arabe ocupate și pro
bleme privind apropiata reuniune 
extraordinară arabă la nivel înalt de 
la Amman, a anunțat Algerian Press 
Service, citată-de agenția KUNA.

MOSCOVA 14 (Agerpres). —Luind 
cuvintul in cadrul unei întilniri cu 
activul de partid din Leningrad, se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S.. 
M. Gorbaciov, a abordat o serie de 
probleme ale dezvoltării generale a 
țării. în prezer.t. a spus el. ne aflăm 
într-o etapă de cotitură care antre
nează milioane de oameni ai muncii, 
întreaga țară. întilnirile și discuțiile 
din aceste zile cu ieningrădenii 
m-au convins că oamenii sovietici 
înțeleg bine-acest lucru, sint gata'să 
facă totul pentru ca sarcinile aces
tei etape pline de răspundere, oricit 
de noi și oricit de complexe și difi
cile ar fi ele. să fie îndeplinite cu 
succes. Astăzi — a spus M. Gorba
ciov — este necesar ca partidul, ca 
și acum 70 de ani. să manifeste o 
puternică voință politică, o discipli
nă de fier, acțiuni îndrăznețe, pline 
de inițiativă creatoare, practice. Ro

BANGKOK

Conferința Uniunii Interparlamentare
Intervenții ale reprezentantului țării noastre

BANGKOK 14 (Agerpres). — La 
Bangkok continuă lucrările celei 
de-a 78-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare, in cadrul căreia sint 
dezbătute probleme actuale ale vie
ții internaționale.

Intervenind in dezbaterile asupra 
decolonizării, reprezentantul țării 
noastre a subliniat că Africa de 
Sud continuă ocuparea ilegală, co
lonială și brutală a Namibiei, vio
lează flagrant rezoluțiile O.N.U., 
Organizației Unității Africane, miș
cării de nealiniere și ale altor foruri 
internaționale, sfidează cererile le
gitime ale comunității internaționale. 
Poporul român, profund atașat idea
lurilor de dreptate națională și so
cială, și-a manifestat ferm solidari
tatea cu lupta poporului namibian 
pentru libertate.

Condamnînd politica rasistă de 
apartheid din Africa de Sud — a 
subliniat vorbitorul — România cere 
să se pună capăt tuturor represiuni

NICARAGUA

Măsuri pe calea înfăptuirii reconcilierii naționale
MANAGUA 14 (Agerpres). — In 

conformitate cu prevederile Acordu
lui de pace în America Centrală pri
vind realizarea de pași concreți și 
imediați pe calea înfăptuirii recon
cilierii naționale, guvernul sandinist 
de la Managua a procedat la. ex
tinderea și in zona departamentului 
Atlantico Norte a ordinului de în
cetare unilaterală a focului împo
triva forțelor antișandiniste — trans
mite agenția Prensa Latina, citind 
un comunicat oficial dat publicității 
la Managua. Aceasta este cea de-a 
patra regiune din țară care benefi
ciază de hotărîrea luată în sensul 
menționat de către autoritățile gu
vernamentale sandiniste.

S-a precizat că, in actualele con
diții, se asigură desfășurarea unui

Pentru un climat durabil de pace 
în America Centrală

SAN JOSE 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la San Jose, pre
ședintele Republicii Costa Rica, Oscar 
Arias, laureat al Premiului Nobel 
pentru pace, a subliniat că distinc
ția primită este o recunoaștere a 
eforturilor de pace în America Cen
trală întreprinse de toți șefii de stat

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 14 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat iranian, citat de a- 
genț a IRNA, artileria iraniană a 
continuat să bombardeze obiective 
militare și economice irakiene, fiind 
lovite centralele electrice de la El- 
Haretha și Al-Moqaita. gara Khana- 
qan. unități industriale din Mandali. 
instalațiile de telecomunicații de la 
Basra și instalațiile petroliere de Ia 
Banmil. care au suferit pierderi gre
le. Tirurile de artilerie au continuat 
și Ia est de Basra, arată comunica
tul. precizind că mai multe tancuri 
și vehicule militare irakiene, ope- 
rînd în sectorul Husseiniyeh. au fost 
distruse de forțele iraniene.

BAGDAD 14 (Agerpres). — După 
cum afirmă un comunicat al Coman
damentului general al forțelor ar
mate irakiene, citat de agenția INA, 
elicoptere de luptă irakiene au efec
tuat raiduri asupra concentrărilor de

ții R.P.D. Coreene, o reuniune aVIZITA ÎN R. P. CHINEZA. 
Secretarul general al P.M.S.U., 
Jănos Kâdăr, și-a încheiat vizita 
oficială in R. P. Chineză și a pă
răsit miercuri teritoriul acestei țări 
— informează agenția China Nouă.

ÎNTÎLNIRE LA BEIJING. Wu

IXueqian, consilier de stat, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, s-a întîlnit miercuri la 
Beijing cu Igor Rogaciov, adjunct 

Ial ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., reprezentant special al 
guvernului sovietic care a partici- 

Ipăt la cea de-a 11-a rundă a con
sultărilor politice chino-sovietice, 
ce a avut loc în capitala chineză —

I informează agențiile China Nouă și 
T.A.S.S. Au fost examinate pro
bleme ale relațiilor dintre cele 
două țări și aspecte ale actualității

l internaționale.
PLENARA. La Lisabona s-au

I desfășurat lucrările plenarei C.C. 
al P.C. Portughez consacrate ana
lizării situației interne din țară. 
Participanții s-au pronunțat pen-

Itru apărarea cuceririlor oamenilor 
muncii și materializarea unor pro
grame destinate ridicării nivelului 
Ilor de viață.

PROTEST. La Panmunjon a 
avut loc, miercuri, la cererea păr- 

lul conducător al partidului se. cuce
rește,-se confirmă prin activitatea 
fiecărui comitet de partid, prin t cu
vintele și faptele fiecărui comunist.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a evidențiat legătura direc
tă dintre rezultatele concrete ale 
muncii și procesul creșterii reale a 
bunăstării, celor ce muncesc, al îm
bunătățirii condițiilor lor de muncă 
și de viață, al intensificării vieții 
spirituale și culturale, subliniind ne
cesitatea îmbunătățirii ordinii și dis
ciplinei, lichidării rădăcinilor eco
nomice ale birocratismului. în pre
zent cel mai înrăit și periculos duș
man al restructurării revoluționare.

Sarcina sarcinilor — a spus M. 
Gorbaciov — este aceea de a trans
pune în viață politica partidului; iar 
aceasta presupune valorificarea ini
țiativei maselor, dezvoltarea largă a 
democrației și a autoconducerii po
porului.

lor raslse, să fie eliberați patrioții 
din închisorile sud-africane, să se 
creeze condițiile pentru că toți lo
cuitorii R.S.A., fără nici o deosebire 
de rasă, culoare sau credință, să Se 
bucure de aceleași drepturi și li
bertăți.

în cadrul dezbaterilor, privind 
drepturile omului, reprezentantul 
tării noastre a subliniat că România 
se pronunță în favoarea unei lărgi 
cooperări internaționale, în cadrul 
căreia un loc important trebuie să*l 
ocupe combaterea cu fermitate a 
încălcărilor masive și flagrante ale 
drepturilor omului la pace, la viață, 
la dezvoltare liberă și independentă.

Cooperarea dintre state — a subli
niat reprezentantul român — presu
pune renunțarea la orice încercări și 
tendințe de a folosi problematica 
drepturilor omului și umanitară 
drept pretext pentru încălcarea su
veranității altor state, pentru ames
tecul in treburile lor interne.

dialog norma! cu populația ind’f>enă 
„miskitos" din - regiune în legătură 
cu neeesităț’le și aspirațiile mafore 
ale acesteia și cu dorința ei de a se 
pune capăt înfruntărilor din zonă 
dintre . forțe. ale Armatei Populare 
Sandiniste și elemente mercenare 
contrarevoluționare.

S-a precizat, de asemenea, că în
tre reprezentanții guvernului și cei 
ai forțelor din regiune care 1 se 
opun au avut loc la 5 octombrie ne
gocieri, soldate cu un acord, în urma 
cărora aproximativ 400 de elemente 
contrarevoluționare au depus armele 
și s-au predat autorităților, benefi
ciind de prevederile legii cu privire 
la amnistie si reintegrarea lor paș
nică în viața social-economică și 
politică națională.

din regiune — transmite agenția 
Prensa Latina. El a evidențiat ne
cesitatea continuării susținute a 
acestor eforturi, in scopul depășirii 
tuturor obstăoolelor care persistă In 
calea creării unui climat efectiv și 
durabil de pace în America Cen
trală.

trupe iraniene. In luptele terestre, 
forțele irakiene din sectorul nordic 
al frontului au distrus mai multe 
poziții iraniene, menționează INA. 
La est de sectorul Basra, unitățile a- 
vansate irakiene au încercuit și dis
trus mai multe poziții de infanterie 
iraniene, posturi de observații, vehi
cule militare și au aruncat în aer un 
depozit de muniții.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului. Saddam Hussein, 
a conferit la Bagdad cu secretarul ge
neral al Ligii Arabe. Chedli Klibi. 
aflat în capitala irakiană. Au fost 
abordate probleme privind activită
țile „Comitetului celor șapte" al Li
gii Arabe însărcinat cu acțiuni in 
direcția incetării conflictului dintre 
Iran și Irak. De asemenea, au fost 
discutate subiecte privind reuniunea 
extraordinară arabă la nivel înalt de 
la Amman, informează agenția 
KUNA.

C’omisiei militare de armistițiu din 
Coreea — transmite agenția | 
A.C.T.C. Cu acest prilej,, reprezen- | 
tantul R.P.D.C. a exprimat un pro
test energic față de violarea, la 7 ■ 
octombrie, a prevederilor Acordu- I 
lui de armistițiu, prin pătrunderea I 
in apele teritoriale ale R.P.D-.C. a 
unei nave cu misiuni de spiohaj, I 
act a cărui răspundere o poartă I 
partea americano-sud-coreeană.

PREMIUL NOBEL PENTRU FI
ZICA pe anul 1987 a fost acordat, 
miercuri, la Stockholm oamenilor . 
de știință Johannes Georg Bed- [ 
norz (R.F.G.) și Karl Alexander I 
Mueller (Elveția), pentru descope
ririle cu privire la condițiile de I 
superconductibilitate a materiale- I 
lor. . 1

PREMIUL NOBEL PENTRU I 
CHIMIE. Trei, cercetători (Donald I 
Cram din Statele Unite. Jean-Ma- . 
rie Lehn din Franța și .Charles Pe- I 
dersen din S.U.A.) au obținut anul | 
acesta Premiul Nobel pentru chi
mie al Academiei suedeze de ști- i 
ințe. Oamenii de știință mențio- I 
nați au efectuat studii ample in ’ 
domeniul sintezei moleculelor care , 
imită importante procese biologice I 
realizînd aceleași funcții ca și pro- I 
teinele naturale. 1
. ___ -__  i-___  ___ 1____ __ I
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