PROLETARI

DIN

TOATE

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ȚĂRILE. UNIJI-VĂI

Tovarășul Erich Honecker va face o vizită
oficială de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Erich Honecker, se

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din
Germania, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Democrate

Germane, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie in Republica So
cialistă România, în ultima parte a
lunii octombrie 1987.
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SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
>

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

Președintele Republicii Socialiste a Uniunii
Birmane, San Yu, împreună cu doamna San Yu,
va face o vizită oficială de prietenie în țara noastră

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinfia tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
vineri, 16 octombrie, a avut loc ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a analizat PROIEC
TUL DE LEGE PRIVIND RAPORTURILE ECONOMICO-SOCIALE DINTRE UNITĂȚILE SOCIALISTE,
ÎNCHEIEREA Șl EXECUTAREA CONTRACTELOR
ECONOMICE.
La elaborarea proiectului de Lege s-a avut in
vedere faptul că intărirea autoconducerii munci
torești, autogestiunii și autofinanțării, sporirea
rolului colectivelor de oameni ai muncii in con
ducerea intregii vieți economice și sociale impun
perfecționarea continuă a raporturilor dintre uni
tățile socialiste, creșterea participării și răspun
derii acestora la înfăptuirea sarcinilor și obiective
lor prevăzute în programele de dezvoltare a
economiei naționale.
Proiectul de Lege stabilește principiile de bază
ale raporturilor economico-sociale dintre unitățile
socialiste, termenele și condițiile de încheiere a
contractelor economice, norme privind disciplina
și răspunderea contractuală.
Potrivit prevederilor acestui act normativ, con
tractul economic constituie un instrument de bază
pentru reglementarea relațiilor dintre unitățile
socialiste in scopul lărgirii și diversificării livrărilor
de produse, executării de lucrări și a prestărilor de
servicii. El trebuie să asigure reducerea duratelor
de aprovizionare și desfacere, încadrarea în nor
mele de stoc și normativele economico-financiare
aprobate, accelerarea vitezei de rotație a mijloa
celor circulante, utilizarea cu maximum de efi
ciență a fondurilor fixe, a tuturor mijloacelor ma
teriale și bănești, intărirea ordinii și disciplinei
In relațiile dintre unitățile socialiste. Se stabilește
că, in ce privește producția pentru consumul in

tern, nu se pot încheia conțracte decît conform
prevederilor planului și normelor de consum pre
văzute. Producția destinată consumului intern
trebuie să fie integral contractată pină Ia defi
nitivarea pianului pe anul următor.
In domeniul activității de comerț exterior, con
tractele au în vedere intensificarea schimburilor
economice externe, creșterea participării Româ
niei la diviziunea internațională a muncii, in con
cordanță cu cerințele dezvoltării economico-socia
le a țării. Se prevede ca, în ce privește contrac
tele pentru producția de export, acestea să se
încheie in raport de capacitățile de producție
existente, avîndu-se în vedere necesitatea valo
rificării superioare a materiilor prime și materialelor, prin realizarea unor produse de înaltă ca
litate și nivel tehnic și desfacerea lor, în condi
ții avantajoase, pe piața externă. întreprinderile
producătoare de mărfuri pentru export sau be
neficiare de import, împreună cu întreprinderile
de comerț exterior sint obligate să încheie con
tracte, îndeosebi pe termen lung, care să dea
stabilitate in raporturile economice cu alte țări,
să asigure, în perspectivă, desfacerea, pe piețele
externe, a produselor românești, precum și ne
cesarul economiei naționale la unele materii pri
me, in condițiile de calitate și nivel tehnic co
respunzătoare cerințelor pieței mondiale. Trebuie
să se stabilească astfel de raporturi contractua
le incit, la data aprobării planului de dezvolta
re economico-socialâ, prevederile acestuia refe
ritoare la producția de export și Io acțiunile de
cooperare internațională, precum și la importuri
să fie fundamentate prin- contracte care să asi
gure certitudinea desfacerii producției și aprovi
zionării tehnico-materiale.
Potrivit prevederilor proiectului de Lege se in
terzice lansarea in fabricație a produselor care
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La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, președin

nu au asigurată desfacerea, prin contracte sau
comenzi ferme, pentru consumul intern sau pe
piața externă.
Pe baza indicațiilor date in cadrul ședinței de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, Comitetul Politic Executiv a hoțărît
ca proiectul de Lege să fie imbunătățit in con
tinuare și, apoi, supus dezbaterii și adoptării
Marii Adunări Naționale.
S-a apreciat că perfecționarea raporturilor eco
nomice dintre unitățile socialiste va conduce la
realizarea in bune condiții a prevederilor Planu
lui național unic de dezvoltare economico-socia
lâ, la intărirea și dezvoltarea proprietății socia
liste și creșterea eficienței intregii activități eco
nomice, la ridicarea, pe această bază, a nive
lului de trai material și spiritual al întregului
popor.
Comitetul Politic Executiv a examinat, în con
tinuare, RAPORTUL CU PRIVIRE LA PARTICI
PAREA DELEGAȚIEI ROMANE LA LUCRĂRILE
CELEI DE-A 43-A ȘEDINȚE (EXTRAORDINARA) A
SESIUNII CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC
RECIPROC, care a avut loc la Moscova, in zilele
de 13-14 octombrie 1987.
Aprobînd activitatea delegației țării noastre, Co
mitetul Politic Executiv a apreciat că aceasta s-o
desfășurat în conformitate cu mandatul încredin
țat, cu indicațiile și orientările secretarului general^
a! partidului, președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea și perfec
ționarea colaborării în cadrul C.A.E.R., potrivit în
țelegerilor stabilite la Consfătuirea economică la
nivel inalt a țărilor membre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

tele Republicii Socialiste a Uniunii
Birmane, San Yu, împreună cu
doamna San Yu, va efectua o vizită

oficială de prietenie in Republica
Socialistă România, in ultima decadă
a lunii octombrie 1987.

Președintele Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
s-au intîlnit cu președintele Norodom Sianuk
și prințesa Monique Sianuk
>

*

»

»

5

(Continuare în pag. a V-a)

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIAIE DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI

SUPREM AL REPUBLICII SUDAN, El SAYED ftHMEO EL MIRGHANI
încheierea
convorbirilor
oficiale
Vineri s-au Încheiat convorbirile
oficiale dintre președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Consiliului Suprem al Republicii Su
dan, El Sayed Ahmed El Mirghani.
In aceeași atmosferă prietenească,
de stimă și înțelegere reciprocă, cei
doi președinți au continuat, în ca
drul ultimei runde de convorbiri,
schimbul de păreri privind dezvol
tarea colaborării bilaterale.
Miniștrii de externe ai celor două
țări au informat în legătură cu con
cluziile desprinse in cursul întâlniri
lor de lucru în ceea ce privește căile
și modalitățile de extindere a cola
borării româno-sudaneze, Identifi
carea unor noi domenii de coope
rare de interes comun, posibilitățile
de lărgire și diversificare a schim
burilor comerciale, în lumina înțele
gerilor convenite la nivel înalt.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
EI Sayed Ahmed El Mirghani și-au
manifestat satisfacția față de rezul
tatele vizitei, de convorbirile pur
tate cu acest prilej, reliefînd rolul
lor deosebit de important în întă
rirea și dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare româno-suda
neze.
Cei doi președinți au hotărit să
continue dialogul la nivel înalt româno-sudanez. apreciind că acesta
este în interesul dezvoltării rela
țiilor dintre cele două țări șl po-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste ltomâI nia, și tovarășa Elena Ceaușescu
s-au intîlnit, vineri, 16 octombrie,
cu Norodom Sianuk, președintele
Kampuchiei Democrate, și cu prinI țesa Monique Sianuk.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele
Norodom Sianuk au
I

•

continuat convorbirile în probleme de
interes comun.
Cei doi președinți și-au exprimat
satisfacția față de schimbul util de
păreri pe care l-au avut în probleme
privind soluționarea pe cale pașnică,
prin tratative, a situației din
Kampuchia, realizarea unei largi
reconcilieri naționale între toate

forțele și asigurarea independenței,
suveranității și caracterului de țară
neutră și nealiniată al Kampuchiei.
în
continuare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au oferit un dineu în
onoarea oaspeților.
Convorbirile și dineul au decurs
într-o atmosferă de prietenie, stimă
și înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a primit delegația parlamentară a Republicii Camerun

(Continuare în pag. a V-a)

Ceremonia
plecării oficiale
Vineri. 16 octombrie, s-a încheiat
vizita oficială de prietenie efectuată
in țara noastră. Ia invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România,
de președintele Consiliului Suprem
al Republicii Sudan, El Sayed Ah
med El Mirghani.
Ceremonia plecării oficiale a șefu
lui statului sudanez a avut loc pe
platoul din fața Palatului Republicii,
unde erau arborate drapelele de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Sudan.
Au fost prezenți membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, ge
nerali. alte persoane oficiale. Erau
de față însărcinatul cu afaceri adlnterim al României la Khartum și
ambasadorul Sudanului la Bucureștii
(Continuare in pag. a V-a)
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Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri,
delegația parlamentară a Republicii
Camerun, condusă de Solomon Tandeng Muna, președintele Adunării
Naționale, care efectuează o vizită
în țara noastră.
Conducătorul delegației a transmis
președintelui Nicolae Ceaușescu, din
partea președintelui Republicii Ca
merun, Paul Biya, un cald salut, iar
poporului român urări de progres și
prosperitate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
transmis președintelui Republicii
Camerun salutul său și urări de pro
gres și bunăstare pentru poporul camerunez prieten.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate posibilitățile existente pentru
dezvoltarea în continuare a relațiilor
româno-cameruneze pe plan politic,
economic, tehnico-științific și în alte
domenii de activitate. în acest cadru,
s-a relevat rolul pe care parlamente
le român și camerunez il pot avea
in extinderea, pe multiple planuri,
a relațiilor de prietenie și cooperare
dintre cele două țări.
Au fost abordate, de asemenea, o
serie de aspecte ale vieții interna
ționale, Îndeosebi cele privind solu
ționarea problemelor subdezvoltării,
inclusiv a datoriilor externe extrem
de mari care împovărează țările în
curs <ie dezvoltare, subliniindu-se

însemnătatea instaurării unei noi or
dini economice mondiale, menită să
favorizeze progresul mai rapid al tu
turor statelor, în primul rînd al celor
rămase în urmă.
A fost relevată necesitatea unirii
eforturilor tuturor popoarelor in
lupta pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea Ia dezarmare, în
primul rînd Ia dezarmarea nucleară,
reducerea cheltuielilor militare și utilizarea fondurilor astfel eliberate
in scopul dezvoltării economico-so
ciale a fiecărei țări, în special a ce
lor în curs de dezvoltare.
La primire au participat Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, și Tiberiu Mureșan,
deputat.

PAGINA 2

SCINTEIA — sîmbătă 17 octombrie 1987

Spirit ile muncă revoluționar, eficient in activitatea de partid

IA 15 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPLTAȚI 1N CONSILIILE POPULARE

Propunerile de candidați - prilej
de ample dezbateri democratice,

REZULTATELE ECONOMICE-MĂSURĂ REALA
A ACȚIUNII DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI
în mod firesc,
acțiunea de
fecționare a
ganizării și
dernizare a
ceselor de
ducție,
inițiată
de secretarul ge
neral al partidu
lui, tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și desfășurată, cu
profunde impli
cații politice, economice și so
ciale, la scara" întregii țări,
stituie și în județul Bacău una
din preocupările prioritare ale or
ganelor și organizațiilor de partid,
ale colectivelor de oameni ai
muncii. în climatul de puternică
angajare a tuturor forțelor pentru a
întimpina Conferința Națională a
partidului cu noi si cît mai impor
tante realizări in îndeplinirea pla
nului. sucoesul ^acestei acțiuni este
determinat de creșterea spiritului de
răspundere și inițiativă pentru asi
gurarea- unei dezvoltări de tio in
tensiv. de mare eficientă, corespun
zătoare cerințelor etapei calitativ
superioare pe care o parcurgem.
Sînt direcții cane, în spiritul hotăririlor adoptate de recenta plenară
a C.C. al P.C.R.. angajează. în con
tinuare, toate pîrghiile muncii de
■partid, activitatea politioo-organizatorică condusă de comitetul județean
de . partid și în care sint angrenate
secțiile sale, activul de partid, comi
siile pe probleme și. în primul rînd,
comisia de perfecționare a organiză
rii si modernizare a proceselor de
producție.
Este de relevat că, în urma stu
diilor și analizelor întreprinse și pe
baza unei largi consultări a munci
torilor. tehnicienilor, inginerilor și
economiștilor din producție, cerceta
re și invătămînt. au fost elaborate
programe de organizare, modernizare
și introducere a progresului tehnic
în toate unitățile din cuprinsul ju
dețului. Aoeste programe cuprind
peste 2 800 de măsuri prin a căror
aplicare se ©stimează să se obțină,
pe ansamblul actualului cincinal, o
producție industrială suplimentară
de 12,6 miliarde lei. din care 2,5 mi
liarde lei pentru export, o creștere
substanțială a productivității muncii
si o reducere a cheltuielilor totale
de producție de aproape 3 miliarde.
Pornindu-se de la rezultatele unor
analize concrete ale stărilor de lu
cruri, de la cerințele dezvoltării cu
rente și în perspectivă. în progra
mele de perfecționare a organizării
si modernizare a proceselor de pro
ducție. oea mai mare pondere — 37,7
la sută — o dețin măsurile referi
toare la modernizarea fluxurilor
tehnologice si promovarea progresu
lui tehnic, pe baza cărora pînă în
anul 1990 se poate realiza în județ
aproape 50 la sută din productiamarfă suplimentară. Celelalte măsuri
din programe 6e referă, in principal,
la îmbunătățirea pregătirii tehnice, a
programării, lansării și urmăririi
producției, la raționalizarea debitării
și pregătirii materialelor, moderni
zarea controlului de calitate și a mij
loacelor de control tehnic, îmbună
tățirea organizării activității de gos
podărire a energiei, de întreținere și
reparații ale mijloacelor de produc
ție, de depozitare, conservare șl
manipulare a produselor, perfecțio
narea pregătirii tehnico-profesionale
a forței de muncă.
Printre măsurile de mare eficiență
aplicate pînă în prezent se află ex
tinderea folosirii dispozitivelor mo
dulate la întreprinderea de mașiniunelte Bacău. introducerea tehnologiilor de sudare semiautomată la
protecție interioară „
si devaselecu
_ _____________
.
pozitarea în sistem conteinerizat la
întreprinderea de utilaj chimic Borzestl. separarea fracției normal-pentan de la reformarea catalică la
Combinatul petrochimic Borzești. aplicarea tehnicilor analizei valorii la
C.P.L. Comănesti. modernizarea flu
xurilor de producție la secția a II-a
a întreprinderii de confecții Bacău
și altele.
Preocupîndu-se de extinderea și
generalizarea celor mai eficiente so
luții de modernizare și metode de
organizare a prooeselor de produc
ție. biroul comitetului județean de
partid a initiat o serie de măsuri
concrete : schimburi de experiență,
dezbateri, mese rotunde — cum au
fost cele de la întreprinderea de
utilaj chimic Borzești. întreprin
derea mecanică Bacău. Combinatul
de celuloză si hîrtie „Letea" Bacău,
-precum si un simpozion cu caracter
national referitor la automatizările
industriale si utilizarea calculatoa
relor în conducerea proceselor teh
nologice.
De bună seamă, ar mai putea fi
adăugate numeroase alte inițiative
si acțiuni întreprinse în acest sens
de comitetul județean de partid, de
organele si organizațiile de partid,
de organismele de conducere colec
tivă din unități. Problema esențială
care se ridică este însă următoarea:
în oe măsură aceste preocupări și
eforturi se regăsesc în rezultatele
de ansamblu obținute de industria
județului si de fiecare unitate în
parte ? Sub acest aspect situația nu
poate fi considerată satisfăcătoare.
Aceasta demonstrează că nu numă
rul de acțiuni întreprinse intr-o uni
tate sau alta este ceea ce se așteap
tă prin înfăptuirea programelor de
organizare si modernizare, ci rezul
tatele concrete ce trebuie să se re
flecte în creșterea reală, substantială de producție, si de eficiență
economică. în îndeplinirea planului
la toti indicatorii.
Dintr-o analiză efectuată de consiliul județean de control muncitoresc al activității economico-sociale
reiese că în primul semestru din
acest an în industria județului s-au
aplicat. în cadrul acțiunii de orga
nizare si modernizare. 811 măsuri,
pe baza cărora s-au obtinut — așa
cum s-a raportat — o produ-cțiemarfă suplimentară în valoare de
1110.3 milioane din care 88 milioane
lei destinată exportului, precum și

vremea
Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 17 octombrie, ora 20 — 20
octombrie, ora 20. în țară : Vremea
va fi In general închisă în regiunile
extracarpatlce, unde, frecvent, se va
semnala ceață care va persista și care,
Izolat, va fi asociată cu burniță. In

importante reduceri ale cheltuielilor
de producție. Dar dintr-o exigentă
analiză efectuată la un interval de
doar două săptămîni în cadrul bi
roului comitetului județean de Partid
rezultă că industria județului a în
cheiat primul semestru cu un minus
fată de plan de 425 milioane lei la
productia-marfă. că rezultatele la
export au fost sub prevederile pla
nului. că s-au depășit cheltuielile
totale si cele materiale planificate.
Unde este, atunci, producția supli
mentară și unde sînt economiile ?
Indiscutabil, această nepotrivire
de situații este determinată de mai
multe cauze. Fără a intra în prea
multe detalii, ne vom referi la cî
teva dintre cauzele principale :
Cea mai importantă dintre ele
constă în aceea că preocuparea pen
tru aplicarea programelor stabilite
nu este întotdeauna dublată de aceea pentru atingerea rezultatelor
scontate. Drept consecință, acțiunea
de organizare și modernizare nu abordează in toate cazurile problemele-cheie, hotăritoare pentru dobindirea unei înalte eficiente, nu se
desfășoară pe un front destul de
larg, de cuprinzător. Or, este lim
pede că pe ansamblu nu se pot
obține rezultate bune atunci cînd cu
o mină se adună puțin cite puțin, iar
cu alta se risipește, uneori foarte
mult. Bunăoară, la Combinatul pe
trochimic Borzești, restantele la anu
mite sortimente de producție și nerealizările la unii indicatori de efi
ciență economică, generate de func
ționarea defectuoasă a unor impor
tante instalații — cane n-au fost mo'dernizate la timp — .nu pot fi com
pensate de depășirile realizate de
alte instalații din combinat, cărora
le-a crescut randamentul tocmai da
torită măsurilor aplicate in cadrul
acestei acțiuni.
In aoelași timp, este greu de cre
zut că anumite măsuri de moderni
zare ar putea contracara efectele ne
gative ale nerespectării prevederilor
unor reglementări precis statuate. De
pildă, unele comitete de partid si
consilii ale oamenilor muncii ne
glijează organizarea judicioasă a ac
tivității de reparații ale mașinilor,
utilajelor și instalațiilor. Practic, în
primul semestru n-au fost efectuate
16 reparații capitale planificate la
Combinatul petrochimic Borzești. 15
— la Combinatul de îngrășăminte
chimice Bacău, 14 — la Rafinăria
Dărmănești, 14 — la întreprinderea
de mașini-unelte Bacău. Asemenea
dereglări au determinat un mare nu
măr de opriri accidentale, de ore de
imobilizare, care s-au repercutat
asupra îndeplinirii planului. Cu re
zultate negative se soldează și insu
ficienta preocupare pentru atingerea
parametrilor proiectați, pentru rea
lizarea indicilor planificați de utili
zare a mașinilor și instalațiilor, pen
tru Încadrarea strictă în normele de
consum.
Cît privește organizarea muncii,
efectul pozitiv al unor acțiuni bine
conduse și desfășurate este diminuat
de utilizarea necorespunzătoare a
timpului de muncă al muncitorilor
(care pe ansamblul industriei jude
țului înregistrează un coeficient
de 93,5 la sută), de faptul că aproape
40 la sută din personalul care lu
crează în acord global nu-și îndepli
nește integral normele, de distribui
rea disproporționată a muncitorilor
pe schimburi (56 la sută — schim
bul I, 29 la sută — schimbul II, 15
Ia sută — schimbul III). Fiecare din
neajunsurile semnalate — și cunos
cute de comitetul județean de partid
— ar trebui să determine acțiuni
mai hotărîte, desfășurate prin toate
pîrghiile muncii de partid, pentru a
se obține o schimbare esențială în
privința întăririi ordinii, disciplinei
și răspunderii pentru îndeplinirea
tuturor sarcinilor de plan.
Unele unități, cum sînt între
prinderea minieră Comănești. cea de
industrializare a laptelui etc., n-au
realizat toate măsurile prevăzute, iar
altele, precum Combinatul de îngră
șăminte chimice și cel de prelucrare
a lemnului, au aminat, cu acordul ta
cit al organelor județene de sinteză
economico-financiară, aplicarea unor măsuri importante tocmai in
anii 1988—1989, în loc să devanseze
înfăptuirea lor. spre a se obține mai
devreme rezultatele economice maxime prevăzute. Tot la acest capitol
menționăm din nou „goana" după
cantitate, soldată cu înscrierea unor
măsuri cu efecte relativ reduse sau
nesemnificative din punct de vedere
economic în programele unor unități,
cum sînt întreprinderea de panouri
electropneumatioe Bacău, Combina
tul pentru prelucrarea lemnului Co
mănești.
Organizațiile de partid din une
le unități n-au reușit de la bun în
ceput să imprime un spirit de înaltă
responsabilitate în evaluarea și des
fășurarea acțiunii de perfecționare
a organizării și modernizare a pro
ceselor de producție. Așa se faoe că
la întreprinderea
electro centrale
Borzești, Trustul de foraj extracție
Moinești și altele, eficiența măsuri
lor a fost în unele cazuri supraeva
luată, iar în altele nici măcar nu a
fost calculată.
Principala concluzie care se des
prinde este aceea că numai efectul
cumulat al unor acțiuni de ordin
tehnic, organizatoric și politic, des
fășurate cu profunzime și cu opera
tivitate pe toate planurile în care se
mai manifestă neajunsuri, poate
pune ■ în evidentă rezultatele reale
ale măsurilor cuprinse în programe
le de modernizare.

rest, vremea va fi schimbătoare, iar
cerul variabil șl ploi slabe izolate.
Vîntul va sufla slab plnă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 4 și 12 grade, iar cele maxime
între 10 si 20 de grade. Izolat, in de
presiunile intramontane, se va pro
duce brumă. în București : Vreme în
general închisă, cu ceață seara și di
mineața, asociată, temporar, cu bur
niță. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 7
St 11 grade, iar cele maxime între 15
și 19 grade.

Capacitatea de
acțiune, de mo
bilizare a orga
nelor si organi
zațiilor de partid,
a comitetului ju
dețean de partid
este pusă în evi
dentă de rezulta
tele dobîndite în
îndeplinirea
și
depășirea planu
lui
producțieimarfă în ultimele
patru luni, creîndu-se premisele recuperării
. _____ _____
restanțelor la aceșt indicator, pe ansamblul
județului, pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie. Aplicarea în viată a hotă
rârilor recentei plenare a Comitetu
lui Central al P.C.R., a cerințelor
formulate de secretarul general al
partidului deschide noi perspective
în realizarea și depășirea sarcinilor
economice ce revin unităților indus
triale din județ.
Etapa a doua a acțiunii de perfec
ționare a organizării și modernizare
a producției — in care ne aflăm și in
care trebuie aplicate măsuri de
mult mai mare anvergură și impor
tanță ce trebuie să asigure sporuri
însemnate de producție, îndeosebi
pentru export, dublarea productivi
tății muncii înainte de sfîrșitul aces
tui cincinal, înnoirea și mai accen
tuată a produselor și reducerea mai
substanțială a cheltuielilor de pro
ducție — solicită un efort și mai
susținut din partea organelor și or
ganizațiilor de partid. în primul rînd
a comitetului județean, a comisiilor
care răspund de desfășurarea activi
tății din acest domeniu, a activului
de partid, a consiliilor oamenilor
muncii. O deosebită importanță au
fundamentarea temeinică a investi
țiilor ce urmează a fi făcute, asigu
rarea întregului volum de utilaje
prevăzut în strînsă corelare cu ter
menele de punere în funcțiune, rea
lizarea de la bun început a eficien
ței economice scontate. în rezolva
rea problemelor deosebit de comple
xe ale acestei etape a perfecționării
organizării și modernizării produc
ției, comitetele de partid județean,
municipale, orășenești, precum și
cele din întreprinderi trebuie să con
lucreze strins cu centralele, ministe
rele de resort și organismele centra
le de sinteză pentru a se evita rămînerea în urmă în realizarea obiec
tivelor, pentru a se asigura din toa
te punctele de vedere — politic, or
ganizatoric, economic — succesul de
plin al acestei acțiuni. O deosebită
importanță are in această privință
ridicarea continuă a nivelului de
pregătire tehnico-profesională al
personalului muncitor, activitate
care, în mod normal, trebuie să de
vanseze introducerea automatizării,
robotizării, cibernetizării.
Este cit se poate de evident că
desfășurarea în mult mai bune con
diții și cu rezultate cît mai marl a
celei de-a doua etape a acestei ac
țiuni depinde in mare măsură de
creșterea spiritului de răspundere re
voluționar și a nivelului de conștiință
al oamenilor. Tocmai de aceea, in lu
mina sarcinilor și exigențelor reafir
mate de secretarul general al parti
dului la recenta plenară a Comitetu
lui Central, trebuie să se realizeze și
în județul Bacău o cotitură radicală
în întreaga activitate politico-ideologică de formare a omului nou, de
dezvoltare a conștiinței sale înain
tate, revoluționare.
Rezultă deci clar că, perfecționîndu-și necontenit stilul și metodele
de muncă și exercitindu-și cu mai
multă rigoare rolul de forță dina
mizatoare a aoestei acțiuni de mare
importanță politică și economică,
organele și organizațiile de partid
din județ vor asigura aplicarea ri
guroasă a programelor de moderni
zare stabilite. Pe această bază
și prin mobilizarea mai puternică a
eforturilor creatoare ale comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii,
județul Bacău va întimpina cu re
zultate superioare Conferința Națio
nală a partidului.

H

Dialog despre fapte împlinite
și despre noi împliniri
„Da, cele realizate de la prece
dentele alegeri in municipiul nos
tru sint împliniri de care ne mindrim
— spunea muncitorul Mihai Drăgoi
la adunarea cetățenească din circumscripția electorală nr. 42, care
a avut loc la clubul întreprinderii
de alumină din municipiul Tulcea.
Chiar zona în care ne aflăm, a
continuat vorbitorul, dovedește acest
lucru. în doi ani și ceva au fost
puse aici în funcțiune obiective in
dustriale în valoare de peste 2 mi
liarde lei. Iar in jurul zonei și in
perimetrele apropiate s-au înălțat
mai bine de 2 000 apartamente. Un
adevărat orășel în numai doi ani
și ceva ! Dar nouă ne stă in putere
mai mult".
Ce anume le stă în putere locui
torilor înfloritorului municipiu de la
porțile Deltei pentru viitoarea le
gislatură au dezbătut pe larg toți cei
care au luat cuvîntul la adunare.
Fiecare angajlndu-se în nume
le colectivelor de muncă din
care fac parte la realizarea celor
propuse. Schițînd. împreună cu can
didatul lor in alegerile din 13 no
iembrie — Marin Popa, activist al
comitetului municipal de partid —
un adevărat program de lucru pen
tru viitoarea legislatură. „Să se stu
dieze și să se generalizeze metodele
de reducere continuă a consumurilor
de energie la întreprinderea de alu-

Adunarea cetățenească din circum
scripția electorală nr. 1 din comu
na călărășeană Dor Mărunt, pentru
propunerea candidatului F.D.U.S. Ia
alegerile din 15 noiembrie, a în
ceput mai tirziu cu o jumătate de
oră, cind se întunecase binișor. Mo
tivul — lipsa cetățenilor. în ■ frunte
cu candidatul. Lipsă de disciplină ?
Nu. Cauza intîrzierii avea să se lămurească o dată cusosirea
__ . participanților. în grupuri mari, veneau
direct de pe cîmp, aruneîndu-și unul
altuia glume : „Semne bune lanul
are". Era vorba de lanurile de po
rumb ale cooperativei agricole de
producție. Recoltele de porumb la zi
de pe suprafețele culese corespund
Criteriilor pentru obținerea1 înaltei
distincții de „Erou ăl Noii Revoluții
Agrare". Cit despre producția de
grîu, aceasta a depășit 8 600 kilograme la hectar.
Unde a intirzlat insă candidatul,
cind toată lumea știe că e.„ primarul comunei ?

Neculai AMIHULESE1
corespondentul „Scînteii"

— Cum unde ? — răspunde mirat
unul din alegători. Ion Copoeriu.
Acolo unde e răspunderea mai mare.
Acum — știți bine — răspunderea e
in cîmp. La culesul și căratul porumbului, la ogoarele de toamnă, la...
într-adevăr, candidatul F.D.U.S.
propus de cei din circumscripția electorală nr. 1 Dor Mărunt, primarul
comunei, Ion Iordache, este de găsit
întotdeauna acolo unde e răspunde
rea mai mare.
Cooperatoarea Tuța Constantin
vorbește despre realizările comunei,
despre recoltele an de an mai mari
obținute pe ogoarele cooperativei,
unde primarul, candidatul lor, „a lu
crat rînd în rînd cu noi, cind pe
tractor, cînd cu brațele". Sint evo
cate și alte realizări : moderna con
strucție cu etaj, avind 15 secții pres
tatoare de servicii, la care „nu cred
să fie om in comună să nu fi lucrat
sau zi in care primarul să nu fi ur
mărit construcția" ; noul SUpermaga-

zin cu o suprafață comercială de
peste 600 metri pătrați, pentru care,
înainte de începerea construcției, au
fost întoarse pe față și pe dos zeci
și sute de propuneri ale consăteni
lor, a fost socotit fiecare bănuț din
bugetul comurîal, au fost calculate
pe zile-om toate lucrările.
„Dacă mai erau unii care se mai
codeau să iasă la muncă, atunci cind
cere cîmpul, era de ajuns să-i spui
că acoio-1 așteaptă primarul — spu
nea cooperatorul Ilie O. Vasile. Cum
să stai de-o parte cînd primarul
muncește. Iată ce-nseamnă exemplul
personal !“,
Comuna se pregătește să devină
„Erou al Noii Revoluții Agrare", să
tenii discută despre căile de îmbună
tățire a muncii lor pentru a justifica
acest înalt titlu : echipele de
la sectorul vegetal trebuie compietate cu tineri care să îndrăgească
meseria de agricultor, să deprindă de
la cei vîrstnici meșteșugul lucrării
pămîntului; cursurile agrotehnice din
iarnă să devină obligatorii; potrivit

planului de sistematizare, trebuie în
cepută asfaltarea drumului către sec
ția de mecanizare și moară, să se
studieze posibilitățile cooperativei
agricole de a-i ajuta pe cei care-și
construiesc case noi, economisindu-se pentru agricultură noi supra
fețe de pămint.
— Intrăm într-o legislatură nouă
cu și mai mari răspunderi, a spus
candidatul. Realizările de pină acum
ne-ar fi părut pînă nu de mult sim
ple vise. Prin munca noastră am
dovedit că pot deveni realități. Așa
va trebui să procedăm și cu planurile noastre de viițor, a căror infăntuire începe de pe acum. Concret :
echipele pentru mîine sint toate
complete ? Dar mijloacele de transport la bază sînt în ordine ? Dar
tractoarele ? Dar atelajele ? Dar...
Bine. Noapte bună ! Ne vedem miine
in lan.

Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii"

Gînduri de buni gospodari
pentru viitoarea legislatură
„Prin viața și munca noastră tre
buie să fim la înălțimea marilor rea
lizări ale municipiului, distins cu
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste". Aceasta a fost ideea
care a dominat luările de cuvînt la adunarea cetățenească din
circumscripția electorală nr. 30 din
municipiul Constanța, în care au
fost propuși candidații F.D.U.S. pen
tru alegerile din 15 noiembrie : Marioara Mihai, operatoare la Oficiul
de calcul al Direcției județene de
poștă, și Alexandra Stan, tehnician
proiectant la întreprinderea de exploatare și foraj a sondelor marine
„Petromar".
Cetățenii circumscripției respective locuiesc în blocurile ce! fac
parte din marele ansamblu Tomis
’
Nord, ce păstrează încă mirosul zu
grăvelilor proaspete. Dar legislatura
ce se încheie a lăsat și urmele de
prospețime ale muncii cetățenilor
din circumscripție, care au parti
cipat la realizarea noii școli și a
grădiniței, a complexului sportiv, Ia
amenajarea spațiilor verzi, sădirea
de copaci și arbuști ornamentali,
modernizarea străzii Murelor etc.
„Lista realizărilor putea fi și mal
bogată — spunea alegătoarea Anica
Albișoru. A lipsit însă consecvența
pentru înfăptuirea obiectivelor pro
puse. Degeaba te gindești să sădești
în plină vară copaci sau arbuști, iar
■cînd începe să ningă să semeni ga
zonul, Lucrul bun se face la tim
pul lui. Cum au făcut cei din cir
cumscripția vecină. De ce n-am îm
prumuta din experiența lor ?"
„Sigur că putem face mai mult,

dar cu condiția ca toți cetățenii din
circumscripție să iasă la treabă atunci cînd este nevoie — a ținut să
adauge un alt alegător, Nicolae Comșa. Căci obiectivele realizate prin
munca tuturor sînt in folosul tuturor.
Așa incit i-aș cere candidatei care
va fi aleasă să „apese" mai mult pe
pîrghia educației civice a tuturor, pe
atragerea lor la acțiunile inițiate.
Incepind cu munca de la om la om".
în cadrul adunării s-au făcut și
alte propuneri : „In casă nouă se
găsesc întotdeauna și lucruri vechi,
ce nu mai corespund confortului.
Lucrurile astea se aruncă. De ce nu
s-ar organiza acțiuni pentru recu
perarea materialelor refolosibile ?“
(Mihaela SabăU). „în noul ansamblu
de blocuri se constată că o mare
parte a spațiilor verzi create de ce
tățeni se deteriorează datorită par
cării mașinilor. Deputatul care va
fi ales să-i sprijine pe cetățeni în
amenajarea unui spațiu de parcare"
(Valeria Cosma).
Greu de enumerat toate propune
rile făcute la adunarea cetățenească
din circumscripția cetățenească nr.
30. înfăptuirea fiecăreia presupune
perseverență, spirit de inițiativă și
devotament, gust pentru ordine șl
frumos, tact in relațiile cu oamenii.
Sînt tocmai calitățile datorită cărora
colectivele de muncă le-au reco
mandat pe cele două candidate in
alegeri.

Georqe MIHAESCU
corespondentul

„Scînteii

Maria
și frații ei

Calea Moșilor"
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„Noroc (intr-adevăr) bun!”
primejdia de comă. între timp,
automobiliștii treceau în goană pe
lingă el, dar nici unul n-a ‘oprit.
Din fericire s-a întîmplat să treacă
pe drum, conducind o mașină ARO,
și Horia Dumitru din orașul MotruGorj. Om de omenie, Dumitru s-a
repezit val-vîrtej la omul care ză
cea lîngă balustradă, l-a luat în
brațe și, cu chiu, cu vai, l-a urcat
în propria mașină.
Nu e ușor și plăcut lucru să
transporți un om care se află într-un lac de sînge în mașina ta :
o umpli de singe, îți pătezi haine
le, te angajezi să transporți omul la
primul edificiu de sănătate. în ca
zul acesta, primul dispensar me
dical era în comuna Domnești —
Argeș. Aici, miini îndeminatice au
dat pacientului primele îngrijiri,
Apoi a fost internat la spitalul
municipiului Pitești,
_____ unde viața
minerului Dan Goanță a fost sal
vată.
Epilogul: peste cîteva zile, Horia
Dumitru n-a mai avut răbdare.
S-a dus la spital să vadă cum îi
merge pacientului cules de pe șo
sea. întrevederea dintre ei n-a
luat o turnură... lacrimogenă. „No
roc bun", l-a salutat Dan Goanță.
„Noroc bun" — i-a răspuns Horia
Dumitru.
Căci era și el miner, tot la Motru.

Flore a TISTULEASA
muncitor,
corespondent voluntar

Cu răspundere muncitorească
Realizarea sarcinilor de export,
precum și a producției fizice la
timp și la un nivel superior de ca
litate reprezintă obiective care
stau in atenția tuturor colectivelor
de oameni ai muncii din industria
vilceană.
în primul rînd aș dori să amin
tesc harnicul colectiv al întreprln-

mină și combinatul metalurgic. Căci
nu întotdeauna asemenea inițiative
sint luate in seamă și generalizate"
(Vasile Ursu). „Resursele energetice
secundare rezultate din procesele
tehnologice la aceste mari unități
economice să fie folosite la încăl
zirea apartamentelor. De ce să con
sumăm combustibilul și să lăsăm
energia nefplosită ? Instalațiile ne
cesare le putem face noi" (Ion Sei
tan). „Noul cartier din zonă nu are
suficiente spatii comerciale. Cele
mai multe s-au dat in folosință in
centrul orașului, iar noi trebuie să
facem kilometri întregi pentru cum
părături" (Dumitru Dumitru). „Prin
participarea noastră, a cetățenilor,
ar trebui modernizate unele artere
cum sînt strada Combustibilului sau
cea care duce la gară. Căci strada
neîngrijită strică fața cartierului
nou". „Să se studieze posibilitatea
înființării unei linii de troleibuz în
tre zona industrială și cartierele ora
șului"...
Iar după fiecare propunere, vorbi
torii au subliniat, adresîndu-se can
didatului lor : „Ca viitor deputat,
bizuie-te pe noi. pe munca noastră,
a cetățenilor. împreună, ne stă jn
putere să realizăm ceea ce ne-am
propus".

„Candidatul nostru
omul din fruntea comunei"

Gh. ATANASIU
Gh. BALTA

Rula liniștit cu bicicleta pe șo
seaua care îi leagă locul de muncă
— o mină din Motru — de locuin
ța sa din comuna Berevoiești, ju
dețul Argeș. Ar fi dorit să ajungă
mai repede acasă, dar circulația nu
era lipsită de obstacole. în urmă
cd 30 de minute, un automobilist
grăbit și nechibzuit era gata, gata
să-l agațe cu minerul de la portie
ra „Daciei" ce gonea ca un zmeu.
„Ar fi bine, se gindea minerui Dan
Goanță, ca automobiliștii să fie mai
atenți, mai grijulii, mai prudenți.
Se produc prea multe ciocniri. E
drept, și mașinile s-au înmulțit,
Oamenii muncesc, ciștigă și... își
cumpără mașină, Și eu o să-mi
cumpăr".
...Gînduri în driim spre casă. La
un moment dat, un claxon insis
tent. Nu încălcase nici o regulă de
circulație, era un automobilist,
grăbit peste măsură, care cerea
furibund, de Ia distanță, biciclistu
lui să-i facă și mai mult loc, să se
abată mai mult la dreapta.
în față un copil se angajase să
treacă drumul. Printr-un loc nepermis. Speriat de claxon și, totodată,
din teama de a nu lovi copilul.
Dan Goanță a cotit la dreapta.
Din nefericire, pe jos era o pată de
ulei. A derapat, roata din față s-a
întors cu totul, iar biciclistul a
fost proiectat în balustrada meta
lică a șoselei.
S-a accidentat grav ; sîngele a
început să-i curgă șiroaie, exista

de puternică angajare cetățenească

derii forestiere de exploatare si
transport Rm. Vilcea, unitate frun
tașă, distinsă pentru a doua oară cu
titlul de „Erou al Muncii Socialiste“, care in șapte luni ale acestui
an a depășit planul producției fi
zice cu 10 la sută, iar producția
materialelor destinate exportului
cu cinci prooente față de prevede-

rile planului. Oamenii muncii de
aici, în frunte cu comuniștii, sînt
ferm hotăriți ca, printr-o. măi bună
organizare a producției, a trans
portului, să-și mențină și în con
tinuare locul fruntaș pe ramură in
întreoerea socialistă.
Frumoase realizări a obținut și
colectivul secției 2 mobilă a Com
binatului de prelucrare a lemnului
Rm. Viloea, întreprindere care
produce mobilă sculptată de cea
mai bună calitate, mult apreciată
de beneficiari. Astfel, în perioada
expirată din acest an. colectivul
de aici a depășit planul Ile produc
ție la export fără nici o reclamație din partea partenerilor externi.
O altă unitate fruntașă a indus
triei vîlcene este și Schela de ex
tracție petrolieră Drăgășani. Son
dorii aoestei unități își respectă cu

strictețe angajamentul luat : acela
de a da țării tot mai mult țiței,
depășindu-și zilnic planul de
extracție cu 5—8 procente. Un
exemplu în acest sens îl constituie
brigada de sondori de la Băbeni,
condusă de inginerul Gheorghe
Ioniță, care, prin aplicarea unor
tehnici avansate, a obținut însem
nate sporuri de țiței.
Am putea aminti aici și alte în
treprinderi fruntașe din județul
nostru, precum întreprinderea de
echipament hidraulic. „Electrocentrale" din Rm. Viloea, întreprin
derile miniere Rm. Vîlcea și Hore
zu, care, cu înaltă răspundere
muncitorească, își onorează la timp
și în cele mai bune condiții sarcin ile asumate.

Alexandru REZEA
tehnician, Rm. Vilcea

• Colectivul de oameni ai muncii de la Autobaza de transporturi
auto — Dorohoi, din cadrul I.T.A. — Botoșani, se străduiește să întîmpine Conferința Națională a partidului cu rezultate deosebite în muncă.
De Ia începutul anului și pînă în prezent au fost realizate integral sarci
nile de plan la transportul de mărfuri și călători. Creșterea productivi
tății muncii, utilizarea Ia maximum a autotrenurilor cu două remorci,
controlul permanent asupra stării tehnice au contribuit la obținerea
acestor rezultate. S-au înregistrat, totodată, și importante economii de
carburanți. (Nicolac Mistrinescu, Dorohoi). • Corul din Hațeg, la 100 de
ani. înființat în 1887 sub denumirea „Reuniunea Română de Cîntări",
corul din Hațeg a desfășurat timp de un secol o remarcabilă activitate
artistică, însuflețind, cu mijloacele artei corale, flacăra nestinsă a patrio
tismului românilor din această parte a țării. în anul 1967, cunoscutei for
mații corale i s-a decernat Ordinul „Meritul cultural" clasa a IlI-a, iar
la ultima ediție a Festivalului național „Cîntarea României" s-a numărat
printre laureații fazei republicane. La conducerea acestei formații se află
de 30 de ani dirijorul Victorin Bătrîncea. (Nicu Sbuchea, Hațeg). • Ne
păsare. Cu doi ani în urmă, în spatele blocului 3 E din str. Istriei nr. 16
s-a construit blocul 3 E2. După retragerea șantierului a rămas un hidrant
deschis. Acum, posesorii de autoturisme vin să-și spele aici mașinile. Văzind risipa de apă care se face, am anunțat Consiliul popular al sectoru
lui 3, ca și I.C.A.B., dar nici pînă acum nu s-a întreprins nimic. (Ilie
Dumitru, str. Istriei nr. 16, scara 4, ap. 52 — București). • „Farmecul
pădurii". In peisajul pitoresc al județului Bistrița-Năsăud s-a deschis ca
bana „Farmecul pădurii" de la Cormaia. Un drum forestier șerpuiește pe
aici, ureînd spre piscurile munților Rodnei. Toamna este unică, in splen
doarea ei, pentru turiștii care se abat acum prin aceste locuri pitorești.
(Leonida Galben, corespondent voluntar — Năsăud).

O cheamă Maria si are doi ani
șori. Nu e copil mai răsfățat și iu
bit ca ea in comuna Popești-Leordeni. Are părinți și incă cinci frați
— trei fetife și doi băieți, care se
întrec in a o îngriji și a o purta
in brafe, ea fiind cea mai mică.
In familia ei se trăiește armo
nios, părinții își iubesc nespus co
piii. Iar copiii, la rindul lor, se
ajută intre ei, cei mai mari fiind
„dădace" pricepute pentru cei mă
runței.
Si totuși, nu cu mult timp in
urmă, au trecut cu toții prin mo
mente grele. Adela și-a pierdut
bărbatul, secerat in plină vigoare
de o boală necruțătoare. A rămas
cu trei copii, cu intreaga răspunde
re a creșterii și educației lor. E o
femeie harnică și nu s-a plins nici
odată cit ii este de greu. Și-a făcut
mai departe datoria ei de laborantă
la laboratorul din comună al
Institutului de chimie alimentară,
aflat in comună. Stelian (actualul
ei soț), om serios și tată bun tot a
trei copii, dintre care cel mai mare
— Corina — abia a împlinit patru
ani, s-a trezit singur cu ei : mama
lor și-a luat lumea^n cap. Justiția
i-a încredințat lui copiii, iar Maria,
cea mai mică dintre ei. a fost in
ternată vremelnic intr-un leagăn
de copii.
Cind au hotărit ca din două fa
milii zbuciumate să întemeieze una
singură, statornică și echilibrată, in
casă se adunaseră deci cinci co
pii. De îngrijit, de spălat, de hră
nit. Oricit de gospodar și indeminatic este Stelian, greul tot pe
umerii Adelei cade. Cu toate aces
tea, gindul că Maria nu e lingă
frații ei nu i-a dat pace. Nu s-a
lăsat pînă nu a luat-o de la leagăn
și a adus-o și pe ea acasă.
Gestul ei, de o atît de caldă ge
nerozitate, a impresionat pe toți
cei cu care lucrează și care-i știau
viața și necazurile. Nu e puțin
lucru ca o mamă, care are trei co
pii, să-și asume misiunea de a creș
te incă trei. Și toți mici. De aceea,
colegii ei au hotărit ca întoarcerea
Măriei printre ai săi — are acum
mamă, tată și cinci frați — să fie
sărbătorită cum se cuvine.
Drept care, într-una din dumini
cile trecute, cercetătorii științifici
— medici, chimiști, economiști —
de la laboratorul amintit, în frun
te cu șeful acestuia — dr. ing.
Mihai Stancu — împreună cu fa
miliile lor. au fost oaspeții Ade
lei. Pentru a o vedea strălucind
de fericire. înconjurată de șase
copii, dintre care cel mai mic și
piai drag este, firește, Maria, care
nu se mai dezlipește de ea. In
inima de mamă a Adelei, bună ca
piinea caldă, Maria și-a găsit locul
cuvenit. Ca toți ceilalți cinci frați
ai ei.

Rodica ȘERBAN
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RECOLTA DE PE TOATE SUPRAFEȚELE
ÎN CEL MAI SCURT TIMP LA ADĂPOST!
IALOMIȚA

La transport,
atît camioane,
cît și căruțe
• A

La început se cuvine' să facem
precizarea că, în unitățile agricole
din județul Ialomița, recoltarea po
rumbului a intrat in stadiul final, în
seara zilei de 15 octombrie recolta
fiind strînsă de pe 82 la sută din
suprafață. însă, pentru un județ
mare cultivator de porumb cum este
Ialomița, cele 18 procente reprezin
tă, totuși, o suprafață mare, de pes
te 13 000 hectare. Iată de ce, la in
dicația comitetului județean de partid
se aplică o serie de măsuri, speci
fice sfirșitului de campanie, menite
să asigure încheierea grabnică a lu
crărilor, cum ar fi organizarea unor
acțiuni de întrajutorare și folosirea
mai pună a mijloacelor de trans
port. Se are în vedere ca, în cel mai
scurt timp, concomitent cu încheie
rea culesului, întreaga producție să
fîe transportată și depozitată cu
mare răspundere.
De menționat că, in vederea corelării transportului cu recoltarea,in
toate unitățile au fost aduse in spri
jin mijloace auto din întreprinderi
industriale, precum și forță de mun
că pentru încărcat. S-a ajuns ca
zilnic să se transporte aproape
30 000 de tone de porumb. Alături de
mijloacele mecanice — autocamioa
ne și tractoare cu remorci — sînt fo
losite eficient și cele 3 000 de ate
laje din cooperativele agricole. în
unitățile din consiliul agroindustrial
Făcăeni s-au creat echipe de încăr
cători dotate cu coșuri de nuiele
care, în momentul cînd sosesc mij
loacele de transport, încarcă repede
știuleții. încărcarea unui cuplu de
remorci, fiecare remorcă avind înăl
țătoare, durează mai puțin de o
jumătate de oră.
Am urmărit cum se desfășoară cu
lesul și transportul porumbului în
tr-o unitate mare cultivatoare — în
treprinderea agricolă de stat Stelnica. în ziua documentării mai era de
strîns porumbul de pe aproape 900
hectare. Aici, pe terenurile cuprin
se Intre cele două brațe ale Dună
rii, sînt concentrate numeroase mij
loace mecanice, dar și forță de
muncă. întrucit recolta este strinsă
mecanizat, sînt necesari oameni la
alegerea pănușelor dintre știuleți. Aflăm că aici se procedează cu răs
pundere în vederea înlăturării tutu
ror resturilor vegetale, condiție de
cea mai mare însemnătate pentru
păstrarea In cele mal bune condiții
a producției obținute.
Continuăm investigația noastră la
cooperativa agricolă Grlndu. Cum
ne spune tovarășul Anghel Mircea
Dan, președintele unității, recolta a
fost strînsă de pe 900 din cele 1 015
hectare cultivate cu porumb. La cu
les au participat toți cooperatorii, in
clusiv cei care lucrează in ateliere,
și bună parte dintre îngrijitorii de
animale. La transporturi se folosesc
mijloacele auto ale unității, precum
și un mare număr de utilaje. Ca
atare, s-au livrat la fondul de stat
500 tone de porumb. Unele canti
tăți aflate în unitate sînt în evidența I.C.A.P.A. Modul cum este
gospodărită aici recolta de porumb
poate constitui un bun exemplu pen
tru alte unități agricole din județ.
Cele relatate demonstrează că există reale posibilități ca recoltarea
porumbului să se încheie în timp
scurt. Este necesar insă să fie in
tensificat culesul, îndeosebi în uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Fetești și Făcăieni, unde
lucrările sînt întirziate. Este adevă
rat, în aceste consilii agroindustria
le se cultivă suprafețe mari cu po
rumb. Tocmai de aceea este necesar
să se acționeze energic în vederea
bunei organizări a muncii, astfel incit
tot porumbul să fie pus repede la
adăpost

Mihal VIȘO1U

corespondentul „Scinteii

HARGHITA

Se poate lucra repede
Principala lucrare ce stă în aten
ția oamenilor muncii din agricultu
ra județului Harghita este culesul
porumbului pentru boabe. Tempe
raturile mai scăzute care se înregis
trează în această zonă intîrzie, de
regulă, coacerea știuleților, • ceea ce
face ca și recoltarea să înceapă mai
tîrziu față de alte zone. Tocmai din
acest motiv comandamentul jude
țean pentru agricultură a stabilit
măsuri operative care și-au dovedit
eficiența.
„Două sint direcțiile principale de
acțiune vizind punerea la adăpost a
recoltei fără nici o pierdere — ne
spune inginerul Ștefan Danciu. di
rector al direcției județene a agri
culturii. E vorba de creșterea rit
mului zilnic la recoltare și efectua
rea unei lucrări de bună calitate.
Pentru aceasta toți specialiștii din
agricultură se află permanent pe
cimp, pentru a depista parcelele în
care știuleții au ajuns Ia maturitate.
Sub strictul control al membrilor co
misiilor de recoltare se urmărește
asigurarea unei înalte calități a lu
crării, recepția parcelelor semnindu-se numai atunci cînd există de
plina convingere că nu s-a pierdut
nici un știulete. Măsuri clare s-au
stabilit și în privința transportului.
Tot ce se recoltează se încarcă
direct în atelaje și mașini, interzisă
fiind depozitarea temporară a știuletilor în grămezi, pe jos11.
Măsurile stabilite iși găsesc apli-

MUREȘ

In unitățile agricole din județul
Mureș, recoltarea sfeclei de zahăr
se desfășoară conform graficelor
stabilite. Ca urmare, pină in seara
zilei de 15 octombrie, producția a
fost strînsă de pe 10 640 hectare —
92 la sută din suprafață. Acest lu
cru. cît și faptul că o serie de coo
perative agricole mari cultivatoare
au încheiat această lucrare demon
strează că munca în cimp este bine
organizată și că in zilele următoare
recoltarea sfeclei de zahăr va fi în
cheiată pe ansamblul județului. Din
păcate, nu același lucru se poate
spune despre modul in care decurge
transportul acesteia. La data men
ționată cantitățile de sfeclă de za
hăr depozitate pe cimp in grămezi
însumau 37 000 tone. în zona fabri
cii de zahăr din Tîrgu Mureș erau
depozitate în cîmp 24 800 tone sfeclă
de zahăr șl 11 000 tone în baze, uni
tatea nu avea în stoc decît 10 060 tone
sfeclă de zahăr, față de 9 000 tone
(stocul de rezervă necesar pentru 3
zile). Nici cea din Luduș nu avea
in stoc, la data menționată, decit
500 tone, față de necesarul de 6 000
tone, deși și în zona acestei unităti
erau depozitate aproape 7 000 tone
sfeclă.
Cauza acestei stări de fapt rezidă.
In principal, In utilizarea necores
punzătoare a mijloacelor de trans
port. Să luăm, bunăoară, cazul Fa
bricii de zahăr din Tîrgu Mureș,
unde mijloacele I.T.A. repartizate
aici au o capacitate de transport în-

SUCEAVA

Recolta așteaptă în cîmp,
iar oamenii în sat
In județul Suceava se mai află pe
timp importante cantități de cartofi,
porumb, sfeclă de zahăr și alte pro
duse ce trebuie transportate și de
pozitate cît mai repede. Analiza rea
lizărilor in această privință pune în
evidență faptul că in cele mai multe
unități agricole, printr-o bună orga
nizare a muncii și mobilizare la lucru
a tuturor forțelor de la sate,.s-a reu
șit ca cea mai mare parte a pro
ducției recoltate să fie pusă la adă
post. Merită evidențiate aici coope
rativele agricole Moara, Gălănești,
Marginea. Ipotești, Calafindești, Bosanci, Liteni-Moara, Rădăuți etc.,
care au livrat importante cantități la
fondul de stat și au depozitat deja

Transport interoperațional flexibil
tană a cinci posturi de lucru. Echi
pamentul electronic memorează și
afișează numeric posturile adresate,
comandă derularea secvențelor de lu
cru și diagnostichează funcționarea
senzorilor fotoelectrici de oprire la
postul de lucru,
Prin modernizarea acestei linii de
confecționat încălțăminte se obține
un spor anual de producție de circa
8 la sută. Avantajul utilizării unui
asemenea sistem de transport inter
operațional flexibil rezidă și în fap
tul că nu mai este necesară reamplasarea utilajelor in linia tehnolo
gică la fiecare schimbare de produs,
diminuîndu-se în acest fel timpii
neproductivi.
Sistemul este generalizabil în toate
întreprinderile de confecționat încăl
țăminte.

Motivul invocat ? Ploaia. Pe Ilarion
Șalinschi, șeful fermei nr. 2, îl găsim
în biroul său. „Azi nu muncim în
cîmp — ne spune dînsul. Plouă și nu
se poate pătrunde pe cîmp cu mij
loacele de transport". Asta în timp
ce la fermele nr. 1 și 2 întreaga pro
ducție de cartofi de pe o tarla de 25
hectare, deși sortată, era încă în
cîmp. Tot aici, porumbul de pe mari
suprafețe putea fi transportat la arii
pentru depănușare cu atelaje. Dar
cine să mobilizeze oamenii și să or
ganizeze munca ? De asemenea, la
fermele 5 și 6 Mihoveni, aproape 30
tone cartofi însăcuiți. aflați pe plat
formă la sediul fermelor, puteau fi
transportați. Aici s-a motivat că baza
de recepție de la Suceava Nord nu-i
primește. Ne deplasăm acolo și
aflăm că lucrurile stau cu totul alt
fel. Pe rampă erau 35 tone cartofi.
„De-abia așteptăm să ne mai vină
cartofi pentru a putea completa mă
car un vagon de 55 tone" — ne spu
nea șeful bazei de preluare a I.L.F.
A trebuit să intervină din nou organizatorul de partid al consiliului
agroindustrial pentru a-i determina
pe cei de la C.A.P. Șcheia să încarce
trei mijloace de transport cu cartofi
pentru consum. Și la baza de pre
luare a centrului de semințe de le
gume, ca și la cea de recepționare
a cerealelor se aduseseră cantități
foarte mici de cartofi și porumb. Re
petăm. ploaia n-a încetat toată ziua
de miercuri, „ceea ce pentru cerea
lele păioase Înseamnă aur", cum se
exprima un cooperator. Aceasta a
făcut însă ca transportul producției
să se desfășoare mai anevoios. Dar
cel preocupați cu adevărat ca nimic
din roadele muncii lor de un an să
nu se piardă au muncit șl în astfel
de condiții. Peste tot este necesar
să se lucreze Intens la transportul
din cîmp și depozitarea grabnică a
întregii producții.

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDăT|
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

La reparațiile auto
■ cit mai multe piese
de schimb recondiționate

Intr-un articol din ciclul „Nimic
paralel, la reducerea costurilor cu
să nu se piardă ! Totul să fie recirpeste un milion Iei.
culat și refolosit în economie" (pu
Ponderea pieselor recondiționate va
blicat in ziarul „Scînteia" nr. 13 969
spori in acest an la I.R.A. ClujNapoca cu 4 la sută prin în
din 13 august a.c.) am prezentat ex
ființarea Unor noi linii de reperiența întreprinderii de reparații
condiționare
a elementelor hidrauli
auto „Grivița" București, unde, prin
ce de forță, a cuzineților de Ia mo- *
recondiționarea pieselor de schimb,
toarele «ROMAN», pompelor de in
se realizează importante economii de
jecție ș.a. Pentru anul viitor se are
resurse materiale, precum și dimi
in obiectiv finalizarea cercetării y
nuarea costului reparațiilor efectua
realizată împreună cu Institutul
te. Totodată, precizam că. deși efi
cercetare
științifică și inginerie r
cienta activității de refolosire a pie
nologică pentru autovehicule,
selor de schimb este indiscutabilă,
șov — șl implementarea in p
întreprinderea nu este stimulată să
fie a tehnologiei de recondf
valorifice la maximum resursele re
a unor repere prin acoperiri
cuperabile ,și refolosibile. Ba. chiar
plastice.
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peste
300
mii
pie

s-au înlocuit suplimentar ÎĂ
fie folosite mai eficient. Aceste mă
La ferma Doiceștl a întreprinderii agricole de stat Pucioasa, județul Dîm
se. ceea ce a determinat o econo
suri se cer a fi luate și de jude
58 pompe de injecție pen
mie
de
metal
de
705
tone.
(între

bovița,
se
culege
rodul
bogat
al
livezilor
de
meri
țele care, din motive similare, au
torul autocamionului „ROI
prinderea de reparații auto CimFoto : I. Ilerțeg
restanțe la livrări, față de cele
10 șl 12 tone, ceea ce a de
pina).
două fgbrici de zahăr mureșene.
cheltuieli inutile de aproape
Numai prin recondiționarea unul
lei.
Aceeași situație se întîl.
Bunăoară, față de graficele „la zi",
număr de circa 2 000 arbori cotiți se
unitățile cultivatoare din județul
la
alte subansamble, care s
economisesc
anual
20
tone
oțel
inalt
Sibiu nu au transportat la fabrica
culese în întregime, deoarece
aliat și se reduc cu peste 14 mili
IAȘI
unele repere componente : iii,
de zahăr din Luduș decît 2 400 tone
oane
lei
cheltuielile
de
producție.
din cele 9 000 tone planificate, cele
re (pentru că lipsesc pulveri,
Iar
exemplele
de
acest
fel
sînt
nu

din județul Cluj au o restantă de
rele), pompe de ulei (pen ti
meroase. în anul 1987, prin extin
3 000 tone. Iar cele din județul Har
lipsesc bucșele antifricțiune). tt
derea activității și la alte repere,
ghita au o restantă fată de fabrica
misii
cardanice (pentru că lip.
cheltuielile materiale scad cu peste
Maria Ilincaru este senină, caldă. In liva replicat hotărît : „E o
de zahăr din Tîrgu Mureș de 8 500
articulațiile). Dacă Ia principal
5
Ia
sută
față
de
anul
precedent.
una dintre cele mai dă erau vreo 300 de regulă care trebuie
tone sfeclă.
subansamble care se repară la I.R.
(I.R.A. Timișoara).
tinere studente ale lastudenți, însoțiți de respectată. Numai în
Suceava și pentru care există tel.
în anul 1986 s-au realizat repara
Gheorghe GIURGIU
șiului. l-am reținut decanul facultății, felul acesta vom putea
nologii adecvate de recondiționan
ții capitale auto în valoare de 260
numele pentru că, suscorespondentul „Scinteii
conf. univ. Romelia . realiza cantități mai
s-ar asigura toate elementele ce
milioane lei, iar pentru acestea s-au
ținînd examenul de Davideanu, de alți mari de fructe la cali
trebuie înlocuite în mod obligatoriu,
folosit piese de schimb care, noi, ar
admitere in acest an
profesori. La început tățile extra și intii."
la nivelul unui an s-ar realiza o
fi costat peste 505 milioane lei. Si
la Facultatea de ști s-au răspindit in toa
Totul a fost clar.
economie de materiale de circa 20
tuația a fost posibilă datorită fap
ințe economice a Uni
te părțile printre pomi. Maria Ilincaru din
milioane Iei.
tului că ponderea pieselor recondi
versității „Al. I. Cuza".
Dar inginerul Mihai anul l . și după ea
în aceeași ordine de idei,
ționate depășește 78 la sută, inregisl-a luat cu cea mai Dincă, șeful 'ermei, i-a Lilica Albu, Doina
I.M.R.A.U.T. Baia Mare și I.R.A.
trind in continuare o tendință de
mare notă. Apoi pen
oprit, chemîndu-i in Cuciureanu,
Vasile
Tecuci adaugă alte exemple de sub
creștere. (I.R.A. Tîrgu Mureș).
tru că ai s-a spus că,
jurul lui și spunîndu- Nemțiu din anul II,
ansamble înlocuite inutil din cauza
fiind
repartizată
să
le
:
„înainte
de
a
în

Ana
lonescu.
Ionel
absenței
unor repere de mică va
• •
REZULTATE TOT MAI BUNE IN
lucreze un timp la cucepe lucrul, doresc să Crețu, Daniela Popa
loare, dar de mare uzură. Situații
leșul roadelor toamPRODUCȚIE. In toate întreprinde
vă spun cîteva reguli. din anul III și toți
de acest gen au mai fost prezentate,,
nei, ea s-a angajat să
rile din centrala de resort piesele
Mărul se prinde cu ceilalți studenți au în
de altfel, in ziarul nostru, dovedind
capete
nota
zece
și
la
toată
palma
fără
să
de
schimb
recondiționate
au
o
pon

ceput
să
culeagă
cu
sămînța de cartofi necesară. In altele
că aria de răspîndire a acestei pro
muncile
agricole,
’
Nu
fie
strîns
prea
tare.
atenție
merele
rotun

dere
tot
mai
mare
în
reparațiile
efec

însă, datorită interesului scăzut față
bleme nu se limitează la o singură
este insă singura. Din
tuate. De la începutul acestui an, la
Mai ales soiul acesta de și frumoase. Con-,
de soarta producției manifestat de
unitate
sau centrală. Este clar că
Centrul
universitar
este foarte sensibil la teinerele
I.R.A. Tecuci s-a trecut Ia recondiamplasate
unele consilii de conducere, se află
a fabrica utilaje întregi în locul
Iași
sint
peste
3
000
de
orice
apăsare
bruscă.
printre rîndurile de
ționarea cuzineților de la motoarele
în cîmp, chiar nesortate, cantități
subansamblelor și subansamble în
studenți plecați pină
Apoi se răsucește in pomi erau umplute re
pentru autocamioane -ROMAN-, a
mari de cartofi. Este cazul coope
locul pieselor componente reprezin
acum
în
ajutor
la
sus,
invers
față
de
di

pede.
Studenții
se
în

capetelor
hidraulice
de
la
pompele
de
rativelor agricole Todirești, Lită. în ultimă analiză, o încercare de
muncile agricole.
recția in care a cres treceau să facă un
injecție rotative, a pulverizatoarelor,
teni, Dârmănești, Mușenița, Emil
realizare a indicatorilor valorici ai
Am urmărit, chiar în
cut și se rupe cu • co lucru bun. De nota
injectoarelor. toate acestea fiind
Bodnaraș, Drăgușeni. De asemenea,
planului cu prețul risipei de resurse
prima zi de practică,
diță cu tot. Mai reți zece, notă acordată
operațiuni de mecanică fină. de
pe tarlale întregi, porumbul recoltat
materiale, energetice și de forță de
pe studenții de la Fa
neți că merele trebuie Imediat de șeful ferînaltă precizie. De asemenea, se re
așteaptă să fie transportat la arii, în
muncă.
Mentalitatea aceasta de rezol
cultatea de știinte eașezate ușor in contei- mei pentru culesul
condiționează cu succes regulatoare
vederea depănușării. De pe 13 oc
vare a unor interese îngust-departaconomice
veniți
să
cu

nere,
fără
să
fie
lo
de
tensiune
si
relee
de
semnalizare.
roadelor
toamnei.
tombrie au început ploile, care în
mentale pe seama altor unități și,
leagă mereledin livavite Intre ele."
Extinderea activității de recondițiogreunează transportul produselor din
în final, a societății în ansamblul
da fermei Galata a
Auzind aceste deta Manole CORCAC1
nare a impus însușirea unor noi me
cimp. Dar chiar și in aceste condi
ei are, se pare, rădăcini adinei, din
I.A.S. Miroslava de
lii, unii au spus că-i corespondentul
serii, construirea unor noi tipprl de
ții grele, bunii gospodari acționează
moment
ce, cu totul surprinzător,
lingă lași. Era o zi
dădăceală. Inginerul a „Scinteii"
pentru punerea recoltei cît mai ur
mașini, ceea ce a ridicat gradul de
se mai întîmplă ca atît păgubașul,
gent la adăpost. De aceasta ne-am
prelucrare a pieselor șl a dus. in
cît și producătorul să facă parte
din... aceeași centrală. Din sondajul
nostru a rezultat, bunăoară, că
I.R.A. Tîrgu Mureș livrează celor
lalte întreprinderi de reparații
electromotoare asamblate în locul
rotoarelor și colectoarelor necesare.
în sfîrșit, un alt argument cane
demonstrează că acțiunea de recondiționare nu este realizată la nive
lul maxim al posibilităților îl întâl
nim în răspunsul primit de la I.R.A.
Cluj-Napoca : „Reducerea numărului
personalului în 1987 față de anul
O creștere a productivității de peste 60 la sută
precedent s-a repercutat și asupya
activității de recondiționane. de care
Ca urmare a unor măsuri comple
se ocupă în prezent 161 oameni ai
prelucrarea reperelor și subansammuncii, cu 14 mai puțini decit în
xe tehnice și organizatorice aplicate
blelor ; au fost aplicate unele dispo
anul 1986. Ca urmare, sintem nevoiți
în secția de confecționat treninguri
zitive la operațiile de confecționare ;
de la întreprinderea de tricotaje și
uneori, din lipsa forței de muncă, să
a fost introdus transportul interopeperdele din Pașcani s-a reușit o creș
folosim piese noi în locul celor
rațional suspendat cu utilizarea unor
tere a productivității muncii in acest
recondiționate, chiar dacă se încarcă
cărucioare ergonomice multifuncțio
sector cu 61 la sută, adică de la o
astfel nejustificat cheltuielile de
nale.
producție, deoarece aceasta este sin
producție de 5.14 bucăți pe om la
In cadrul măsurilor adoptate, o
8.32 bucăți pe om în cele 8 ore de
gura cale posibilă pentru îndeplini
atenție importantă a fost acordată
muncă.
rea
sarcinilor privind valoarea propregătirii forței de muncă, întreg
ducției-marfă și, implicit, de crește
Pentru obținerea acestei perforpersonalul de execuție și conducere
re a productivității muncii".
manțe s-a acționat simultan pe mai
operativă fiind testat și apoi instruit
De altfel, la toate întreprinderile
multe direcții, conform unui program
corespunzător. în fine, s-a acționat și
cuprinse în sondajul nostru regăsim,
judicios elaborat de un colectiv for
pe linia perfecționării sistemului in
ca un laitmotiv, exprimată într-o
mat din specialiști ai întreprinderii
formațional de conducere a activită
formă sau alta, aceeași idee, pe care
și Institutului de proiectări pentru
ților de pregătire, programare și lan
Echipament
electronizat
pentru
transportul
Interoperațional
flexibil
in
Ino
transcriem mai jos din răspunsul
industria ușoară din București. In
sare a producției. In acest fel a de
Uzinei de reparații București-Obor :
primul rind, prin modernizări tehnodustria de confecții-încălțăminte
venit posibilă utilizarea intensivă a
„Piesele de schimb recondiționate —
logice, s-a creat posibilitatea realicapacităților de producție și a forței
destinate in principal consumului
zării unor zone specializate pentru
de muncă.
intern — au o valoare mică și con
Recuperarea și valorificarea căldurii
tribuie in mică măsură la realizarea
producției-marfă, pe baza căreia se
aerului cald
Efectele multiple ale unei noi soluții tehnologice
calculează productivitatea muncii.
Pe de altă parte, această activitate
De regulă, industria textilă se nu
care a tricotajelor. Căldura astfel re
La trei mari întreprinderi de con
realizează o reducere cu 12 la sută
reclamă un consum de manoperă la
mără printre consumatorii mici de
cuperată este utilizată pentru încăl
fecții din țară (I.C. Tîrgu Jiu, I.C.
a timpului de transport interopera
1 000 lei producție mult mai mare
energie și combustibil. Aceasta nu
zirea apei necesare consumurilor
Bacău și I.C. „Mondiala11 din Satu
țional în secția de finisaj, crește
decit media pe întreprindere, astfel
înseamnă însă că în acest sector ar
tehnologice.
Mare) a fost introdus, cu însemnate
gradul de ocupare a spațiilor de de
incit influențează negativ nivelul
Aplicarea procedeului a condus In
putea fi neglijate anumite surse de
efecte economice, sistemul de transpozitare existente cu circa 30 la sută,
productivității muncii".
pierderi energetice care pot fi sto
această unitate la obținerea unei
port suspendat pe cărucioare inde
se conservă mult mai bine calitatea
Așadar, iată că modul de stabilire
pate sau valorificate. Un exemplu
economii de circa 200 tone combus
pendente, înlocuind vechiul sistem de
produselor pe tot segmentul logis
a indicatorilor de eficientă, care nu
elocvent ni-1 oferă întreprinderea de
tibil convențional pe an. Există con
transport al confecțiilor pe umerașe
tic : finisaj — depozitare — expe
ține seama de particularitățile unei
tricotaje „Zimbrul" din Suceava. Pe
diții de extindere a aplicării solu
și ștendere mobile deplasate pe sol.
diție.
activități atit de importante, deter
baza unui proiect elaborat de spe
ției pentru un număr de circa 20 de
Totodată, a fost înlocuită depozitarea
Soluția este in curs de a fi extinsă
mină,
în toate Întreprinderile din
cialiștii Institutului de proiectări
întreprinderi din sectoarele tricotaje
pe rafturi și stelaje fixe, ce necesita
și la întreprinderile de confecții din
cadrul Centralei industriale de repa
și pielărie, rezultînd prin aceasta o
pentru Industria ușoară, aici a fost
un mare volum de manipulări ma
Curtea de Argeș și Iași, ea avind
rații auto, o anumită restrîngere a
economie anuală de circa 3 000 tone
nuale, cu depozitarea etajată pe că
realizată o instalație de valorificare
insă posibilități de generalizare și la
activității de recuperară și refolocombustibil convențional.
rucioare suspendate pe căi de rulare.
a căldurii conținute în aerul cald
alte unități din sectorul confecțiilor
sire a pieselor de schimb.
Prin adoptarea noului sistem se
textile.
umed evacuat din procesele de usVlaicu RADU
Eugen RADULESCU

Sînt necesare mai multe forje
la încărcarea sfeclei

Acțiunea de perfecționare a organizării ți modernizare a proceselor
de producție, aflată in curs de desfășurare, a pus in evidență, prin ela
borarea de către cercetarea științifică, ingineria tehnologică și specialiștii
și cadrele tehnice ale unităților industriale a unor soluții tehnice, teh
nologice și organizatorice, importante rezerve de creștere a productivității
muncii, de reducere a consumurilor materiale și energetice, de ridicare
a nivelului tehnic și calitativ al produselor.
Tehnologiile noi, mașinile și utilajele de mare productivitate și efi
cientă concepute în această perioadă in diferite întreprinderi, în general
experiența bună și valoroasă dobindită cu prilejul transpunerii in viață
a programelor de organizare și modernizare trebuie preluate și generali
zate, intrucit numai in acest fel iși vor dovedi întreaga eficiență.
Prezentăm, in continuare, cîteva soluții tehnologice și organizatorice
aplicate in industria ușoară, care și-au dovedit o eficiență ridicată in
unitățile in care au fost aplicate, in ideea preluării și generalizării lor
peste tot unde este posibil.

La întreprinderea de pielărie și în
călțăminte „Progresul*1 din București
a fost realizat un sistem modern,
complet automatizat, de transport
interoperațional la liniile de confec
ționat încălțăminte. Este vorba de
un echipament electronizat — con
ceput și realizat in colaborare cu
specialiștii Institutului de proiectări
pentru industria ușoară (I.P.I.U.) —
care realizează transportul automati
zat al conteinerelor cu semifabricate
la toate posturile de lucru ale liniei
de confecționat, potrivit succesiunii
de prelucrare impuse de tehnologia
specifică produsului executat. La pu
pitrul de comandă și supraveghere
Be semnalizează automat necesitatea
alimentării posturilor de lucru, dis
pecerul puțind comanda, de la tas
tatura numerică, alimentarea simul

carea practică în teren. Constatăm
acest lucru și pe parcelele unități
lor cooperatiste din consiliul agroin
dustrial Mugeni. Prezenta în cimp
a circa 1 000 cooperatori asigură un
ritm zilnic la cules de pină la 60 hec
tare. Totuși, dacă în unitățile coope
ratiste Lutița, Mugeni și Mujnâ se lu
crează intens și responsabil, cu gri
jă față de soarta. recoltei, în alte
două unități — cooperativele agri
cole Daia și Dobeni — se acționează
cu forță de muncă redusă. Ca atare,
nu se realizează ritmul planificat.
Poposim și pe terenurile C.A.P.
Lupeni. Din cele 120 hectare culti
vate cu porumb s-au recoltat 98
hectare. Președintele unității. Jakob
Simon, ne spune : „Mai avem de
strins porumbul de pe 22 hectare.
In patru zile cu cei 140 cooperatori
pe care contăm zilnic terminăm lu
crarea. De fapt la ferma nr. 2 Păl
tiniș am și terminat. Cu membrii
comisiei de recoltare am străbătut
parcelele în lung și-n lat și numai
după ce ne-am convins, am întocmit
procesul-verbal de recepție".
Din datele direcției agricole jude
țene rezultă că pină în seara zilei
de 15 octombrie porumbul a fost cuV
Ies de pe 34 la sută din suprafața
cultivată. Mal e încă de lucru, iar
măsurile stabilite trebuie aplicate.
In continuare, cu strictețe.

convins In timpul raidului efectuat
miercuri, 14 octombrie, în cîteva uni
tăți agricole din consiliul agroindus
trial Suceava, precum și la trei baze
de preluare din zona gării Suceava
Nord.
La cooperativa agricolă Bosanci,
datorită ploii care a desfundat dru
mul de acces la tarlaua de cartofi a
fermei nr. 1 și la cea de porumb a
fermei nr. 4, mijloacele de transport
au fost dirijate la ferma nr. 3. Aici,
pe drumul spre tarla, s-a îm
prăștiat balast, pentru a permite de
plasarea mijloacelor de transport. In
vederea scurtării timpului de stațio
nare la încărcare, remorcile au fost
decuplate de la autocamioane, fie
care fiind încărcată de o echipă
formată din 4 cooperatori. La încăr
carea basculantelor de înălțime mare
erau folosite două încărcătoare fron
tale. De la tovarășul inginer Con
stantin Corduș, președintele coope
rativei agricole, aflăm că întreprin
derea de transporturi auto a trimis
numai 12 mașini în loc de 25 cît
erau prevăzute. Tovarășul Constantin
Scutaru, organizatorul de partid al
consiliului agroindustrial, care ne-a
însoțit în timpul raidului, a luat ime
diat legătura cu I.T.A. pentru a tri
mite toate mașinile comandate.
Același interes pentru punerea la
adăpost a roadelor toamnei și la
cooperativa agricolă Ipotești. Cu toa
te că ploaia n-a contenit toată ziua,
mijloacele auto și tractoarele cu re
morci au fost concentrate la ferma
nr. 2, pentru transportul cartofilor
industriali și al porumbului de con
sum de pe tarlalele mai apropiate de
drumurile practicabile în condiții de
ploaie. In asemenea condiții, coo
perativa agricolă Ipotești a reu
șit să transporte la bazele de
recepție, cu cele 6 mijloace mecanice,
50 tone porumb știuleți și 75 tona
cartofi.
In contrast cu activitatea bună de
Ia cele două unităti amintite, la coo
perativa agricolă Scheia nu se lucra.
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Prioritățile producției
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— priorități ale muncii politice
Așa cum a reieșit din cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
toate problemele care vizează rea
lizarea planului, buna desfășurare a
activității economice privesc impli
cit și munca organelor șl organiza
țiilor de partid, sollcitînd îmbună
tățirea stilului lor de lucru. „Tot
ceea ce am discutat in aceste zile,
in plenara de astăzi — sublinia
secretarul general al partidului —
privește nemijlocit munca și activi
tatea organelor și organizațiilor de
partid. Lipsurile manifestate repre
zintă, fără indoialâ, și lipsuri in fe
lul in care organele și organizațiile
noastre de partid iși îndeplinesc mi
siunea lor de forță politică conducă
toare în toate sectoarele de acti
vitate".
In spiritul aprecierilor și îndemnu
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind îmbunătățirea multilaterală
a muncii de partid, activitatea politico-educativă — ca instrument
deosebit de important al organelor
și organizațiilor de partid — este
chemată să-și îmbunătățească conți
nutul, să-și axeze acțiunile pe acele
probleme și aspecte care confruntă
colectivele de oameni ai muncii, să
sprijine soluționarea lor. Fără Îndo
ială că cerința privind întărirea ca
racterului concret al muncii politice
u este nouă*. In contextul actual, așa
m se desprinde și din cuvîntarea
’arășuldi Nicolae Ceaușescu la re
ia plenară, ea cuprinde însă uneligluțe specifice, care se cer in
ie de către toate organizațiile
>artid, pentru a fi transpuse inal in viață.
5 priorități aveți în munca poli? am întrebat mai multi secrede partid din diferite unități
nomice. Planul. înfăptuirea plaui — ni s-a răspuns peste tot.
rmație, neîndoielnic justă în esența
Totul, munca organizatorică, munpolitică trebuie subsumate obiecului central : înfăptuirea în cit
i bune condiții a planului. Numai
■n prisma modului cum au fost
ilizate sarcinile concrete de la fie
re loc de muncă putem aprecia
forța de înrîurire a muncii poli:e calitatea acesteia.
Dar înfăptuirea planului implică o
istă muncă politică, organizatorică
<ată pe probleme prioritare, a cătr ordine, a căror importantă di,‘ră de la o unitate la alta, de la
n colectiv la altul. A spune că urlăresli realizarea planului înseamnă
desemna obiectivul centra! al munii. și nu a numi prioritățile in
.ederea Înfăptuirii acelui obiectiv.
Toată lumea urmărește realizarea
indicatorilor de plan — și o unitate
economică din nord, și una din sud,
și una industrială, și una agrară,
și una de cercetare, și alta din con
strucții, dar modalitățile prin care
se atinge acest obiectiv, căile con
crete sau, cel puțin, ordinea lor di
feră nu numai de la o unitate la
alta, ci chiar șl în cadrul aceleiași
unități de la o perioadă la alta. In
tr-o unitate, esențială se poate do
vedi la un mbme.nt dat. perfecțio
narea pregătirii personalului, in alta
'• ' 'icarea bazei tehnice moderne,
tretă care dispune și. de
p-y
t , șt de dotare creația tehnica^-Pâră Îndoială, nimeni nu-și ima

ginează că urmărind creația tehnică,
de pildă, neglijezi sau subestimezi
importanța ordinii și disciplinei sau
a organizării temeinice a muncii. In
realitate toate aceste aspecte sint le
gate intre ele și trebuie să fie toate
prezente în programele de muncă,
în activitatea practică a organelor
de partid. Accentul deosebit pus pe
un aspect sau altul exprimă impor
tanța mai mare pe care respectiva
problemă o are la un moment dat
în realizarea obiectivului de ansam
blu. A sesiza acest lucru și, mai ales,
a crea cadrul organizatoric astfel In
cit cerința impusă de progresul do
meniului respectiv să fie rezolvată,
intr-un cuvint a o transforma într-o
prioritate a muncii politico-orgănizatorice înseamnă a asigura o pre
misă esențială a succesului de an
samblu. înseamnă a imprima carac
ter concret muncii politice, a o
orienta către acele aspecte care con
diționează progresul, îmbunătățirea
continuă a activității.
Așa cum se sublinia șl la recenta
plenară, răspunderea organelor de
partid, de la nivelul organizației de
bază la comitetul județean, este de
a studia temeinic și din timp aceste
probleme, pentru a putea organiza
temeinic munca, a doza posibilități
le și a-șl exercita în felul acesta in
bune condiții rolul de forță politică
conducătoare. Din această perspecti
vă, răspunsul care indică realizarea
planului ca prioritate esențială este
neîndoielnic just, dar el poate su
gera o anumită generalitate a mun
cii, lipsa unor acțiuni concrete, pre
cis eșalonate, a căror sistematică
realizare asigură Înfăptuirea pla
nului.
Am asistat la o serie de ședințe
ale consiliilor oamenilor muncii, la
dezbateri in adunările generale.
Uneori, cînd cineva ridica o proble
mă ce urma de abia peste un andoi să devină presantă, o problemă
ce părea să aibă o legătură îndepăr
tată cu discuția respectivă, i se răs
pundea aproape iritat : „Lasă astea,
tovarășe, acum noi sintem ocupați
cu problemele planului, cu proble
mele la zi". Nu era. după cum
aveam să-mi dau seama, o replică
de ședință. Am urmărit Îndeaproape
programul unei zile de lucru la mai
multe cadre de conducere din între
prinderi. Toate, sau aproape toate,
iși consacrau timpul lucrărilor la
zi : de la aprovizionare Ia diverse
probleme de organizare. Firește, sar
cinile înfăptuirii planului sint prio
ritare și în această privință nu pot
exista derogări sub nici un motiv.
In fond, programele de viitor nu-și
pot găsi temelie mai trainică decit
în realizările prezente, in înfăptuirea
exemplară a programelor actuale.
Punctul principal de sprijin al pro
iectelor viitoare il constituie calita
tea, temeinicia Înfăptuirilor de azi.
Din acest punct de vedere concen
trarea energiei asupra realizării pla
nului apare ca o îndatorire funda
mentală, proba supremă a răspunde
rii atit față de prezent, cît și de
viitor.
Poate fi îndeplinit îh mod exem
plar planul înscriind in întregime
munca in orizontul imediatului, in
perimetrul sarcinilor curente? Făcind abstracție sau subestimind pro

blemele de perspectivă pe motiv că
sint'indepărtate ?
întotdeauna prezentul va fi asal
tat eu probleme. Aceasta este con
diția sa de existență, specificul său.
Și cu cit societatea va progresa, cu
atit numărul și complexitatea aces
tor probleme vor crește, cu atit so
licitările de dezlegări și soluții se
vor accentua. Cu atit mai mult aglo
merarea de sarcini, tracasarea pe
care o aduce cu sine vor spori. Care
este atunci soluția ? Una din aces
tea — și nu de ordin secundar —
este întimpinarea problemelor care
vin cu o viziune unitară și de per
spectivă, menită să contribuie la
pregătirea din vreme a soluțiilor, la
prevenirea rezolvărilor de pe o zi pe
alta. Dacă lucrurile nu sint soluțio
nate cu simțul perspectivei, in spi
ritul cerințelor care, mîine, vor de
veni precumpănitoare, atunci șansa
de a degaja „munca la zi“ de o serie
de solicitări repetitive se indepărtează, aglomerarea specifică imedia
tului tinde să se permanentizeze, să
devină ceva curent, afectînd prin
forța lucrurilor calitatea soluțiilor.
Munca depusă astăzi, chiar în con
diții de efort suplimentar, mîine
poate rodi înzecit și, ceea ce este
mai important, creează o anumita
perspectivă, o anumită siguranță
activității. Firește că introducerea
unor tehnologii moderne îți dă muită bătaie de cap. Dar dacă nu con
simți din vreme să pregătești forța
de muncă la nivelul cerințelor, dacă
nu procedezi la o regîndire a între
gului proces de muncă pornind de
la și urmărind valorificarea avanta
jelor acelei tehnologii — atunci și
efortul de investiție șl creație nu
rodește cum se cuvine, lucrurile se
suprapun și se complică, părind une
ori chiar de nerezolvat.
Soluționarea problemelor în lumi
na perspectivei nu constituie o ce
rință care poate fi, dar poate și lipsi
din cadrul activității de conducere.
Ea nu este opusul activității concre
te. ci este o latură a aceluiași con
cret ; ea nu constituie o îndepărtare
de la solicitările curente, nu repre
zintă nici ceva gratuit ci, dimpotri
vă. este șansa care creează condiții
rezolvării temeinice a problemelor,
prevenirii supraaglomerării traca
sante.
Una din prioritățile munci! polltlco-organizatorice este modelarea
convingerilor șl atitudinilor cadrelor
de conducere in acest spirit. Comba
terea acelor viziuni care supralicitind sarcinile curente se autocondamnă să acționeze exclusiv, in ori
zontul imediatului, se privează de
avantajele de neinlocuit ale muncii
in lumina perspectivei. Firește, soli
citări sint și vor fi mereu. Dar as
tăzi fiecare întreprindere dispune de
specialiști cu înaltă pregătire de
ordinul zecilor și, in cazul unităților
mai mari, chiar al sutelor. In aceste
condiții, nu se poate admite sub nici
o formă justificarea sarcinilor la zl
ca motiv de neglijare a problemelor
de perspectivă, care miine vor de
veni și ele „la zi". A privi în per
spectivă, a-ți orienta eforturile In
lumina tnvățămintelor acesteia în
seamnă a munci concret și practic
— poate chiar mai concret decit pare
la prima vedere, a imprima siguran

ță și continuitate activității, a-1 con
feri premise de eficiență și compe
titivitate, așa cum în repetate rînduri a cerut secretarul general al
partidului.
Există in activitatea unor organe
șl organizații de partid practica de
a limita acțiunile politice doar la a
dezbate și discuta o serie de pro
bleme, a adevărat actuale și presan
te. Nu la fel de susținută este insă
preocuparea de a finaliza asemenea
dezbateri in hotăriri și mai ales de
a institui forme și structuri menite
să asigure transpunerea în viață a
ceea ce se adoptă. Exigențele formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.
cu privire la activitatea economică
impun Înlăturarea grabnică a aces
tei deficiențe a muncii politice. De
ficiență cart se întiinește în dublă
ipostază : in insuficienta preocupare
pentru latura organizatorică, a pro
priilor acțiuni sau în colaborarea
intermitentă cu conducerea adminis
trativă în punerea la punct a unor
mecanisme menite să stabilizeze ac
țiunile și inițiativele bune, tâ previ
nă abaterile de orice fel.
Nu este suficient să fie organiza
tă o acțiune reușită privind răspun
derea pentru valorificarea superioa
ră a dotării tehnice bune de care
dispune astăzi mal fiecare întreprin
dere. Graficele cuprinzind calcule șl
date grăitoare sint neîndoielnic bine
venite. Acțiunea poate fi considera
tă însă finalizată doar dacă indicele
de utilizare a dotării a crescut. Și
pentru aceasta nu atit numărul ac
țiunilor este important, ci unirea lor
intr-un sistem bine organizat, care
să semnalizeze operativ deficiențele,
să le supună atenției colective, să
stimuleze opinia sa combativă față
de orice nerealizare.
Așa cura acțiunea nu poate fl con
siderată încheiată dacă nu urmăreș
te, deopotrivă, stimularea răspunde
rii specialiștilor in valorificarea su
perioară a dotării tehnice. Aspect
care cere neapărat o colaborare
strinsă cu conducerea unității, adop
tarea unor măsuri care să intensifice
contribuția cadrelor cu pregătire su
perioară la acțiunea de modernizare,
de perfecționare a organizării, să
stabilească obiective și răspunderi
precise.
Caracterul concret, practic al mun
cii politico-ideologice este condiția
fundamentală a torței sale de înriurire. Acum, cind in spiritul îndem
nurilor și orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, toate colectivele
trebuie să-și mobilizeze activ ener
giile pentru îndeplinirea exemplară
h planului, organele și organizațiile
de partid au îndatorirea de a impri
ma acțiunilor politice organizate un
plus de concretețe, orientîndu-le
către problemele practice care con
fruntă colectivele, către acele aspec
te care se cer soluționate in vederea
înfăptuirii sarcinilor ce le revin.
Este condiția esențială pentru ca
munca polltico-ldeologică să se achi
te de răspunderea cu care a fost
investită de partid : cea de pirghie
activă în mobilizarea colectivelor la
înfăptuirea programelor de dezvol
tare multilaterală a patriei.

Paul DOBRESCU

Imagini semnificative pentru condițiile de pregătire ale tinerei generații in școala româneasca de azi. In stingă : o secvență surprinsă intr-unui din labora
toarele Liceului sanitar din Brăila. In dreapta : pionieri suceveni, Io o lecție practică la observatorul astronomic din localitate

Prima etapă din noul an
școlar și universitar rea
duce in actualitate, printre
alitea alte probleme mai
mult sau mal puțin previ
zibile, și pe cele referitoa
re la complexul proces de
perfecționare a pregătirii
cadrelor didactice. Șl pe
bună dreptate, intrucit Im
perativul lărgirii neconte
nite a cunoștințelor, răs
frânt asupra fiecărui mem
bru al societății, acționea
ză cu și mai multă vigoa
re in rindurile slujitorilor
școlii, de ale căror aspiraț i și mijloace adecvate de
autodepășire depinde, in
fond, reușita
intregului
proces de formare și de
perfecționare a cadrelor.
C um bine se știe, nu nu
mai că in elaborarea pro
gramelor de reciclare a ca
drelor din fiecare unitate
social-economică se por
nește întotdeauna de la
fundamentul de pregătire
asigurat prin școală, ci, in
destul de multe cazuri,
specialiștii din întreprin
deri. desemnați anual eu
predarea disciplinelor de
specialitate in licee, pri
mesc
concomitent
sau
succesiv și răspunderi spe
cifice pe linia perfecționă
rii personalului muncitor
din respectivele unități economice. Iar acest „cu
mul" de sarcini este moti
vat cel mai adesea prin
priceperea metodico-didactică, prin „calitatea" pro
fesorală proprie acestor
specialiști. Cum vedem,
slatutul cadrului didactic,
personalitatea și, în acest
context, sistemul lui de autoperfecționare iși răsfrâng
în mod obiectiv valoarea
asupra întregii noastre so
cietăți pe o durată nede
terminată.

In aceste condiții apare
cu atit mai limpede impor
tanța deosebită ce revine
acțiunii de perfecționare a
pregătirii tuturor slujitori
lor școlii. Și cu atit mai
de neînțeles abaterile de la
cerințele ce-i sint proprii.
Pentru cunoașterea cauze
lor acestora din urmă, să
ne oprim mai întîi la cu
prinsul unei scrisori trimi
se „Scînteii" de un grup
de profesori care predau
discipline tehnice și tehno
logice în licee industriale.
Tn esență,, autorii scrisorii
ilustrează situația adeseori
confuză in care se află asemenea slujitori ai cate
drei : ei predau în școală,
dar de fapt nu au un re
gim similar cu al celorlal
te cadre didactice, de unde
și o seamă de neajunsuri
în activitatea de zi cu zi,
dar mai cu seamă in cea
de perspectivă a școlii. In
întreprinderea de care aparțln sint încatlrați ca in
gineri, cu normă de pro
ducție, dar prin faptul că
in unele unități economi
ce. nu se știe după ce cri
terii. o oră de predare in
școală nu întotdeauna este
echivalentă cu o oră de pro
ducție, asemenea cadre di
dactice sint uneori chema
te să-și completeze norma
inclusiv pe seama obligații
lor lor instructiv-educative.
De aici și confuzia care
domnește cu privire la per
fecționarea pregătirii lor :
ca încadrați in întreprinde
re, ei nu mai sint cuprinși
acum în toate modalitățile
de perfecționare a cadre
lor didactice, sub autorita
tea invățămintului supe
rior, darj ca oameni ai
școlii care predau la clasă

cu regularitate (sau ar tre
bui s-o facă !), ei resimt,
firesc, nevoia unor sub
stanțiale cunoștințe metodico-didactice,
capabile
să-i sprijine in dialogul lor
cu elevii.
în acest punct al discu
ției. de regulă, intervin clteva încercări explicative.
Tribulațiile acestor ten
tative sint de tot interesul:

vității școlare care, și în
tr-un caz, și in celălalt,
are numai de suferit, apar
noi variante de interpre
tare. Una dintre ele aduce
in discuție faptul că șl in
facultățile cu profil tehnic
se predau acum cursuri de
pedagogie, de metodologie
didactică. Ia care se înre
gistrează un mare aflux al
studenților. Ca atare, și

In sprijinul Ideii că pină
la urmă „lucrurile se 11ranjează", se mai citează
uneori și citeva forme lo
cale de perfecționare a
pregătirii, Ia indemina ori
cărui slujitor ai școlii, in
tre care cercurile pedago
gice, consfătuirile ți schim
burile de experiență ș.a..
dar oricine iși poate da
seama că asemenea moda-

Din primii ani de Instrucție artis
tică, un elev-muzician Intră tn con
tact cu creația românească. Nu exis
tă etapă de pregătire In care să nu
fie adecvat ți repertoriul muzical ro
mânesc pentru ca, treptat, să se
ajungă la valorile literaturii Instru
mentale, camerale, simfonice. O inetrucție care durează ani ți ani de
zile — peste șaisprezece, dacă ne
gindim și la conservator — și care,
de fapt, nu se încheie niciodată.
Pentru că aceasta este menirea, artistului-interpret, virtuoz solist In
strumentist sau vocal, membru al
unei orchestre simfonice sau într-o
formație corală — de a dărui publi
cului valorile muzicii din toate tim
purile ți, In primul rind, paginile
de referință ale creației românești.
Publicul — cel care decide, care apreciază, care — cum spunea cunos
pe cars
cutul pianist Dan Grigore,
“
l-am Invitat să-și spună opiniile in
—
are
intotdeaudezbaterea noastră
na dreptate.
— Chiar de aici trebuie pornită
discuția. Publicul are dreptate Întot
deauna. Orice demers artistic este
un act social. Intr-un fel — un pa
radox. Creația este un act profund
individual, independent, de sine stă
tător și irepetabil, dar, In același
timp — profund social. Intre naște
rea operei și re
ceptare trece, în
general, un anu
mit timp. Citeodată nici artistul
nu dorește să se
Înfățișeze publi
cului
imediat.
Dar,
indiferent
de traiectoria ba
listică, nu trebuie
uitat că întră
startul de la emi
țător către recep
tor, către omul
care ascultă, nu
există traiectorie
normală fără re
ceptarea publicu
lui. Creația Insă
nu trebuie să
cadă «ub Inci
dența exclusiv autoritarâ a ascultătorilor, a publicului, care este
foarte divers, de diferite categorii
socio-profesionale, de diferite grade
de pregătire. Părerile lui sînt labile,
el te surprinde oricînd, atit în mi
nus cît și în plus.
— Atunci de ce spuneați că ara
Întotdeauna dreptate ?!
— Pentru că el este beneficiarul,
pentru el se creează, arta nu poate
trăi cu adevărat fără opțiunea lui.
Așa cum fără demersul Interpretativ
pe care l-a oficiat Mendelsohn-Bartholdy, muzica lui Bach astăzi nu
ar fi existat. S-ar fi aflat cu sigu
ranță tn manuscrise, un fel de hărți
vechi, hîrtii cu semne.n Ca să poată
să trăiască însă a avut nevoie să
fie ascultată, să ajungă la public.
Publicul, revin, nu este ca o in
stanță căreia să i te supui, ci un egal,
un partener. Se poate efort creator
fără publicul de azi ? Nu ered în
ideea de a crea pentru posteritate,
cel puțin experiența arată contra
riul. în general, compozitorii din
toate timpurile au vrut să fie cunoscuți și apreciați la vremea lor.
— Cum priviți relația muzica con
temporană românească — publicul
de azi ?
—- Muzica românească este de
mare valoare, dar. după părerea
Pjea. o anume zonă, o anume re
giune s acestui univers -rămirte Încă
intr-un con de umbră. într-un turn
de fildeș față de înțelegerea ascul
tătorilor, Să nu dăm vina pe public.
E vina tuturor celor care ne ocupăm
de muzică, incepind cu autorii în
șiși. continuind cu interpreții, cu or
ganizatorii vieții artistice, tn primul
rind, efortul de a aduce arta către
Înțelegerea publicului trebuie să
treacă prin sufletul unor inimi foar
te sensibile, care să fie convinse de
adevărul ei. Cea mai mică nuanță
de formalism are. ca în balistică,
consecințe incalculabile pentru efec
tul benefic față de public. Am asis
tat ia scene care demonstrau inade
rența clară a ascultătorilor față de
ideea de a prezenta muzică româ
nească formal. Creația muzicală ro
mânească trebuie promovată, lansată
ca un eveniment — după cum spu
nea și dirijorul Horia Andreescu.
— Bine ar fi să începem cu
efortul interpreților...
— Da. interpreții trebuie să fie
convinși de valoarea estetică, de
forța evenimentului artistic pentru
care trebuie să pledeze in fața audi
toriului. Trebuie scos acest proces
de aducere a operei muzicale la lu
mina rampei de sub influența conjuncturalului. Dacă un tinăr va prezenta muzică românească va avea
cu siguranță elogiile criticii. Poate
că și spațiul de care dispune cri-

Din păcate, mai vechea
viziune, limitativă prin
slaba ei putere de discer
nere, de diferențiere, se
face uneori simțită și in
alte sectoare ale perfecțio
nării pregătirii cadrelor
didactice. In holurile fa
cultăților unde se desfă
șoară cursuri de perfecțio
nare ale cadrelor didactice
pot fi intilnite nu o dată

Exigențe noi, superioare în perfecționarea
pregătirii cadrelor didactice
conducătorii unor unități
economice afirmă că din
moment ce acești ingineri
sint incluși in schema de
încadrare a întreprinderii,
ei trebuie să-și perfecțio
neze pregătirea laolaltă
cu ceilalți specialiști teh
nici, ceea ce este firesc,
dar numai din perspectiva
activității in uzină. La rân
dul lor, inspectoratele șco
lare se detașează de sar
cina cuprinderii acestor
specialiști în cursurile de
perfecționare a cadrelor
didactice, între altele și
pentru motivul că ei nu
mai beneficiază acum de
aceeași vacanță pe durata
căreia se organizează sesi
unile de activitate colecti
vă. Și cum asemenea pozi
ții ușor pot fi demontate
raportîndu-le la consecin
țele concrete asupra acti-

profesorii
specialităților
tehnice au de la început o
bază metodică. Observația
este în parte corectă și
cine cunoaște cursurile
de acest gen ținute la Po
litehnica
bucureșteană,
bunăoară, nu poate avea
decit cuvinte de laudă
pentru eforturile remarca
bile și de mare anvergură
culturală ale catedrei de
specialitate, pe care se în
temeiază întreg acest pres
tigiu universitar. Să nu
uităm însă că asemenea
cursuri nu au incă statut
obligatoriu și, pe de altă
parte, la desemnare.a spe
cialiștilor producției care
să predea disciplinele de
specialitate în licee nu în
totdeauna se ține seama —
cum ar fi și firesc, și ne
cesar — de absolvirea acestor cursuri. In slîrșit,

litățl locale nu sint decit
paliative in raport cu exi
gențele perfecționării rea
lizate la nivel național.
Tocmai de aceea, printre
primele acțiuni inițiate cu
aproape două decenii în
urmă pentru ridicarea ca
lității intregului invățămint românesc s-a înscris
și măsura ca perfecționa
rea cadrelor didactice să
fie scoasă de sub „oblădui
rea" unor Instituții inter
mediare, zonale, șt trecută,
firesc, sub autoritatea unui
Sistem național, sprijinit
mai cu seamă pe activita
tea omogenă a marilor
unități de învățămînt su
perior, tocmai spre a i se
asigura procesului de pre
gătire și de perfecționare
a cadrelor didactice uni
tatea, continuitatea și ca
litatea atit de necesare.

anunțuri precum: „Temele
de seminar pentru gradul
II și definitivat sînt ace
leași de la reciclare". Dar
de ce să fie aceleași cind
gradualizarea lor ar oferi
un cimp mai larg de des
fășurare întregului proces
de perfecționare a pregă
tirii cadrelor didactice ?
Firesc este deci ca fie
care modalitate de perfec
ționare, ca șl fiecare etapă
a acesteia să-și propună
nu repetarea unor noțiuni
sau practici, ci, beneficiind
de Individualitatea necesa
ră, să realizeze efectiv un
spor de cunoaștere și de
pricepere in activitatea co
tidiană a profesorilor. Ca
atare, mai vechea viziune
preponderent statistică, în
temeiată pe principiul că

tica muzicală e In așa fel organizat
Incit există riscul să transforme in
tr-un moment remarcabil orice „pri
mă audiție", chiar dacă interpretarea
e de serviciu, banală și fără har.
Fără talent nu se poate. Poți să te
bați cu pumnul în piept, dai- pe sce
nă trebuie să convingi. Poți, să
iubești acasă, liniștit, cutare piesă,
cutare opus, dar podiumul, dacă nu
ești profesionist în adevăratul sens
al cuvintului, te trădează.
— Spuneați : „influența conjuncturalului" ?!
— Există această tentație a unor
tineri, și mai puțin tineri, de a ajun
ge, cu orice preț, sub ochii cri
ticii, in coloanele criticii muzicale,
chiar dacă nu sînt foarte pregătiți.
Uită și ei. și unii autori că acest
public contemporan poate fi foarte
avansat in ceea ce privește informa
ția lui tehnică, științifică, dar infor
mația esteMcă, culturală, muzicală
să nu fie la același nivel sau la zi.
La fel puterea lui de receptivitate.
Oare nu cei care se ocupă de pro
gramarea muzicii românești sint răs
punzători de faptul că, tot propunînd
„rapsodiile", publicul nu cunoaște
întreaga creație enesciană ? Deci :
relația public-muzică românească nu
se împlinește fără efortul creatori
lor, al interpreților, al organivieții
zatorflor
artistice. Un recent succes cu
Simfonia a II-a
de Enescu, sub
bagheta lui Horia
Andreescu. vine
In sprijinul ar
gumentelor mele.
— Se
poate
lărgi noțiunea de
receptivitate
a
publicului in sen
sul cuprinderii și
creației muzicale
■ de ultimă oră ?
— Publicul tre
buie să creadă în
această muzică,
să o înțeleagă. Și
far revin la Interpret!. Unii peda
gogi canalizează spre muzica contem
porană mai aies elevii care nu stăpînesc alte teritorii muzicale. Eu nu
accept ideea de specializare In mu
zică contemporană și cred că cel
care cintă muzică clasică va cînta
bine ți muzică modernă. Unul care
n-are exercițiul muzicii clasice nu
va avea nici sensibilitatea, nici clar
viziunea cerute de opusurile de ul
timă oră. Un poet spunea că azi nu
poți scrie poezie dacă nu știi poe
zie populară, limba veche româneas
că. scrieri cronicărești... Nu se poate
sări peste etape in produsul spiri
tual. așa cum se intimpiă și în sec
toarele social, economic. Sint legi
valabile și pentru această zonă. Invățămîntul general de cultură nu
poate arde niște etape, sint dialectic
legate, ca o constelație de valori pe
care omul le asimilează în formarea
lui : valorile spirituale, patriotice, pe
care le dă opera de artă in conștiința omului, formează și eliberează
energii.
— Prin 1979 ați cîntat Concertul
pentru pian și orchestră de Paul
Constantinescu. Era după 23 de ani
de la prima audiție. Aveați o anume
perspectivă, știați versiunea lui Valentin Gheorghiu, Ce v-ați propui
atunci, totuși ?
— Versiunea Iui Valentin Gheorghiu mă provoca polemic, Era o
versiune-model și am dorit această
polemică frățească, găsind valențe
noi de atmosferă, de expresii-eveniment. Și, probind nu aici, ci In
China, concertul a avut succes, ca
un concert clasic In primă audiție pe
care toată lumea îl știe Înainte de
a-1 auzi. Nici inflexiunile modale,
nici armoniile nu erau o obișnuință
pentru acel auditoriu, dar cred că am
reușit tocmai pentru că am căutat să
vizualizez anume stări, anume idei.
In general, cînt o pagină de muzică
românească atunci cind am o per
spectivă asupra ei. Simt nevoia să
aduc valențe noi. E o problemă de
temperament. Acum pregătesc Con
certul pentru pian și orchestră de
Valentin Gheorghiu și am promis să-l
fac mai bine decit el...
— Dar știu că veți primi »! un
concert pentru pian ți orchestră
semnat de Șerban Nichifpr...
- Ei, dacă n-ar fi excepții... O
lucrare Inspirată nu trebuie să stea
în sertare, mai ales dacă este vorba
de generația de tineri compozitori,
de tmăra școală românească de com
poziție pe care publicul trebuie să o
cunoască, să o aplaude, să-i apre
cieze valorile.

„Publicul
are
întotdeauna
dreptate"

„Important este să se che
me că profesorii au fost
la perfecționare și cind
unul cade la grad să con
teze cei puțin că a fost re
ciclat in baza faptului că
a urmat unele activități
comune" — o asemenea
viziune se cere depășită
printr-o mai acută sensi
bilizare față de exigențele
calității, f „In acest scop —
ne-a spus conf. univ. dr.
Ioan Bontaș, șef de cate
dră la Politehnica bucu
reșteană — ar fi bineveni
tă antrenarea tuturor cate
drelor de profil din invățămintul superior pentru
succesiva reîmprospătare a
programelor de perfecțio
nare. care să devină astfel
mai nuanțate, inclusiv sub
raport bibliografic, mai
bine adecvate obiectivelor
actuale și de perspectivă
ale școlii. Unele dintre aceste programe sînt acum
cam prea generale, profi
lul disciplinelor psiho-pedagogice, bunăoară, diferă
prea puțin in raport ie
etapa sau da obiectivul
concret al perfecționării,
ceea ce poate conduce la
faptul ca un profesor de
ținător al gradului II sau
al gradului I să urmeze
ulterior același curs de re
ciclare împreună cu cei ce
incă nu dețin aceste grade.
De aici, cred eu, derivă
incă unele aspecte formale
din perfecționarea cadre
lor didactice".
Cum este și firesc, ase
menea pertinente apre
cieri sint formulate frec
vent din perspectiva nece
sității ca acțiunile de per
fecționare să se îmbine or
ganic cu cele de autoperfecționare, iar exigența cu

Smaranda OȚEANU

autoexigență. Ceea ce 'pre
supune, intre altele, și con
sultarea largă a cursanților, învestirea lor cu cali
tatea de coautori ai pro
gramelor de perfecționare.
Nimeni nu poate ști mai
bine decit cursanțli și ni
meni nu poate decide in
locul lor ce șl cum să-Și
perfecționeze
pregătirea.
„Iar dacă uneori in desfă
șurarea acțiunilor de per
fecționare observăm că nu
toți cursanții au parcurs,
printr-un temeinic stu
diu individual, întreaga
bibliografie
recomandată
in programe, să nu tragem
concluzii pripite — este de
părere prof. univ. dr. Fe
licia Cornea de Ia Institu
tul politehnic din Bucu
rești. Să cercetăm mai intii cauza acestei stări de
lucruri. Vom descoperi ast
fel că nu pentru toate ca
drele didactice accesul la
informația de specialitate
este atit de simplu. Că bi
bliotecile școlare, îndeosebi
din unitățile sătești, dar
mai cu seamă cabinetele
metodice de pe lingă in
spectorate au incă multe
de făcut in privința difu
zării mai ample, mai sis
tematice a materialului bi
bliografic pină in cea mai
mică localitate. Un sistem
de multiplicare, bine pps
la punct in cuprinsul fie
cărui inspectorat școlar
județean, ar da rezultatele
scontate, cu sprijinul, fi
rește, și al consiliilor
populare, care sint datoare
să se preocupe In mal
mare măsură de facilitarea
accesului tuturor cadrelor
didactice la informația ști
ințifică de valoare".

Mihai IORDANESCU

CONSEMNĂRI

Sărbători
ale cărții
O finiră familie din Focșani, To
ma Nichițoiu, maistru la Întreprin
derea metalurgică din acest oraș,
împreună cu soția sa Aneta, mai
stru la Industria mixtă, și cu fetița
lor Andreea ne-au declarat ci
și-au programat concediul la în
ceputul toamnei, la Herculane. pen
tru că știau că aici există un sa
lon al cărții și „cum ne place foar
te mult să citim, am participat la
toate acțiunile organizate, am cum
părat peste 30 de cărți, multe cu
autografe, să ne completăm biblio
teca"
„De-a lungul celor 8 ediții ale
Salonului cărții, aproape toate edi
turile din țară au dat curs invita
ției noastre — ne preciza tovarășul
Titus Crisciu, instructor la comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Caraș Severin.
Răspunzind îndemnurilor adresate
de la inalta tribună a celui de-al
Ill-lea Congres al educației poli
tice și culturii socialiste de către
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ne vom
strădui să-i dăm acestei frumoase
tradiții un plus de penetrație in
rlndul publicului cititor care s-a
dovedit a fi avid de cărți, de cărți
bune, de confesiuni ale autorilor".
In fiecare din zilele consacrate
Salonului cărții, in foaierul ca
sei de cultură din localitate ' sau
in holul modernului complex de
odihnă și tratament al sindicate
lor, un mare număr de cititori de
toate virstele răsfoiesc cu aviditate
bogatele standuri cuprinzind re
colta editorială a ultimului an.
aleg și comentează noutățile. Apoi au loc intîlnirile cu editorii,
criticii. autorii, aceștia din urmă
emoționați ca in fața unui examen.
$i este un autentic examen acest
contact nemijlocit între scriitor și
beneficiarii operei sale. „Pentru
mine, astfel de intllniri rămin în
totdeauna experiențe vitale pen
tru munca mea de prozator" — ne
declara scriitorul Petru Vintilă cu
prilejul lansării celui de-al doilea
volum din ciclul „Muntele spe
ranței" — la editura „Militară". Ur
mează autografele. Un tînăr care
lucrează la întreprinderea Automa
tica din București, așteptind la
rind să primească un autograf pe
un nou volum, solicitat de repor
ter cu o opinie pe marginea sa
lonului, spunea : „Mi se pare un
lucru firesc, un lucru normal a
face cunoscute realizările editoria
le publicului cititor, deoarece con
știința scriitoricească participă la
dezvoltarea conștiinței socialiste".
Saloane, zile, decade, luni ale
cărții la sate sau in între prinderi,
in librării, ca și In așezăminte de
cultură, organizate pe tot parcursul
anului, in cadrul generos al Festivalului național „Cîntarea Româ
niei", se constituie in totalitate ca
sărbători ale cărții, firești intr-u
cultură dinamică, efervescentă. Iar
cei mai înzestrați dintre aceia care,
astăzi, ascultă, aplaudă, așteaptă cu
un teanc de cărți in bro(e «n pri
mească autografe pot deveni mii
ne, la rlndu-le. chiar autori de
cărți. Un exemplu intîlnit tot la
Băile Herculane in persoana mun
citorului Nicolae Irimia de la Com
binatul siderurgic din Reșița, mem
bru al cenaclului „SemAnicul", din
a cărui plachetă de versuri ..Albas
tru de ochii tăi", recent apărute la
editura „Facla", cităm in înche
ierea acestor rinduri : „Poet la
masa de scris... f Ca și cum os
spune Patrie / sub cel mai curat
Tricolor / Ochi car» se multiplică
prin noi luminlnd. / Timp prezent
care vede dinspre viitor".

Octavia TREISTAR

teatre
• Teatrul National
(14 71 71. sala
mare) : A douăsprezecea noapte —
18: (sala Amfiteatru) : „Miniaturi” —
Teatru modern chinez — 13
• Filarmonica
„George
Enescu"
(ÎS 68 75. sala
Studio) :
„Treptele
afirmării artistice". Florin Tudor —
riaut — 17,30
• Opera Română (1! 18 57) : Emani
- 13
• Teatrul de operetă (ts 63 48, bd.
N. Bălcescu nr. 2) : Examene, exa
mene — 18,30
• Teatrul „Lucie Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina
Icoanei,
11 93 44) :
Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) i Cerul în
stelat deasupra noastră — 18..iu
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Știutul Mitică Blajinii — 19
• Teatrul „c. 1. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Micul Intern — 18
• Teatrul Giulesti (sala Majestic.
14 72 34) : Regina balului — 19; (sala
Gluiești, 18 04 85) : Cursa de Vlena
- 18
• Teatru! satiric-muzlcal „C. Tănase“ (15 56 78, Bala Savoy) : Pompillu
de Pompadour — 19; (sala Victoria.
50 58 65) : Pe placul tuturor — 19
• Ansamblul
artistic
..Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe-un picior de
nial — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) :
Muzicanții veseli — 9; Pistruiatul
- 15
• Circul București (10 41 93) : A sosi)
circul I — 13.30; 1!)
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria. 13 23.77) : Mănușa — 13: (sala
Cosmonauțllor. 11 12 04) : Cartea cu
jucării — 11

cinema
• Figurant» : SCALA (11 03 72)
10: 13; 1«: 19. FAVORIT (45 31 70) —
9; 12; 16; 19
• Moromeț» ; FEROVIAR (50 51 10)
- I»; 12; 16; 19. MELODIA (’113 49)
- 9; 12: 16; 19, CULTURAL (83 50 13)
- 9; 12; 16; 19
• Colierul de turcoaze : TTMPUR’
NOT (156110) — 9; li: 13; 15; 17: 19
• Pădurea de fagi : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17: 19
• Trandafirul galben : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Nea Mărfii miliardar : ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Anotimpul Iubirii î PROGRESUL
(23 94 10) — 13; 17: 19
• Program special pentru eoni! și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15.15: 17,30; 19.30
• Pădurea de mesteceni : GRIVITA
(17 08 58) — 15: 17; 19
• Song Song nu renunță : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Al
șaptelea
cartuș :
PACEA
(71 30 85) — 9: 11; 13; 15: 17: 19
• Medalion Luchino Visconti : STU
DIO (50 53 15) — 0,30; 12,45; 16; 19,15
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC ÎNCHEIEREA VIZII» OFICIAU DE PRIETENIE a PRESEDINTEEUI CONSILIULUI
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
(Urmare din pag. I)
A fost subliniată însemnătatea problemelor dezbătute la
recenta ședință a sesiunii C.A.E.R., a măsurilor adoptate
privind perfecționarea mecanismului colaborării multilate
rale și a activității C.A.E.R., in vederea intensificării coo
perării și specializării in producție, creșterii contribuției
acestora la soluționarea problemelor importante ale dez
voltării economice a țărilor membre, in primul rind in
ceea ce privește asigurarea necesarului de combustibil,
energie, materii prime, echipamente și tehnologii moder
ne, precum și pentru folosirea deplină a capacităților de
producție existente.
Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, ministerelor,
celorlalte organe centrale să ia măsuri și să participe
activ la realizarea hotăririlor adoptate la ședința a 43-a
a sesiunii C.A.E.R., să acționeze, în continuare, pentru
convenirea de noi acțiuni de colaborare și cooperare in
domenii de interes comun care să ducă la sporirea și
diversificarea schimburilor economice ale României cu ce
lelalte țări membre ale C.A.E.R. și la creșterea eficienței
acestora.
Comitetul Politic Executiv a reafirmat hotărîrea parti
dului și statului nostru de a acționa, și in viitor, pentru
intărirea și perfecționarea activității C.A.E.R., astfel incit
acesta să-și aducă o contribuție sporită la dezvoltarea
dinamică și armonioasă a țărilor membre, la accelerarea
procesului egalizării relative a nivelului lor de dezvol
tare, la ridicarea pe un plan calitativ superior a conlu
crării in sfera producției materiale și lărgirea, pe această
bază, a comerțului recipro.c, la creșterea bunăstării și a
gradului de civilizație ale popoarelor noastre.
Comitetul Politic Executiv a analizat și aprobat PROIEC
TUL PROGRAMULUI-UNITAR PENTRU INTENSIFICAREA
ÎMPĂDURIRILOR în CINCINALUL 1986-1990, PROIECTUL
DE DECRET PRIVIND VOLUMUL DE MASĂ LEMNOASĂ
CE SE RECOLTEAZĂ IN ANUL 1988,' PRECUM Șl PROIEC
TUL DE LEGE PRIVIND CONSERVAREA SI PROTEJAREA
PĂDURILOR, PENTRU MENȚINEREA ECHILIBRULUI ECO
LOGIC.
Aceste pro.iecte de program și acte normative prevăd
mai buna gospodărire a fondului forestier - care repre
zintă una din cele mai însemnate bogății naturale ale
țării - cuprinzind, intr-o concepție unitară, norme precise
privind conservarea, exploatarea și protejarea pădurilor.
Noile reglementări au în vedere menținerea integrității
fondului forestier și valorificarea mai intensă a acestuia,
limitarea tăierilor de masă lemnoasă, promovarea în
cultură a speciilor autohtone valoroase, regenerarea tu
turor terenurilor neîmpădurite, punerea in valoare a unor
terenuri degradate, sporirea aportului cercetării științifice
la dezvoltarea activităților din silvicultură, creșterea ponde
rii pădurilor in unele zone cu climat mai puțin favorabil.
De asemenea, prevederile proiectului de lege asigură
apărarea și îmbunătățirea mediului înconjurător, care
constituie o problemă de interes național și o îndatorire
patriotică de cea mai mare importanță pentru toți cetă
țenii țării. In acest spirit, se prevăd intensificarea activi
tăților din silvicultură, participarea oamenilor muncii, a
întregii populații la conservarea si protejarea pădurilor
și, prin aceasta, Io menținerea echilibrului ecologic, la
îmbunătățirea climei și a mediului înconjurător.
Comitetul Politic Executiv a cerut Ministerului Silvicul
turii, Ministerului Agriculturii, consiliilor populare județene,
tuturor organelor cu atribuții in acest domeniu să ia mă
surile necesare pentru reolizarea obiectivelor înscrise în
aceste proiecte-program și acte normative.

Comitetul Politic Executiv c stabilit ca proiectul de Lege
privind conservarea și protejarea pădurilor, pentru men
ținerea echilibrului ecologic să fie supus spre dezbatere
și adoptare Marii Adunări Naționale.
In cadrul ședinței a fost făcută o INFORMARE CU
PRIVIRE LA VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE EFECTUATĂ
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENE
RAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, ÎMPREUNA CU TOVARÂSA ELENA CEAUSESCU, IN R.P. BULGARIA, IN PERI
OADA 7-9 OCTOMBRIE, LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI
TODOR JIVKOV, SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR, PREȘEDINȚELE CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII
POPULARE BULGARIA.
Comitetul Politic Executiv o dat o înalta apreciere re
zultatelor vizitei, ale convorbirilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, care au marcat un
nou și important moment in dezvoltarea bunelor relații
dintre cele două partide, țări și popoare, in interesul re
ciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii în
lume.
A fost relevat, șl de această dată, rolul determinant al
dialogului tradițional româno-bulgar la nivel înalt in dez
voltarea pe baze trainice a conlucrării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre România
și Bulgaria, in intărirea continuă n
prieteniei dintre
popoarele noastre. In acest sens, a fost reliefată impor
tanța măsurilor stabilite privind intensificarea și diversifi
carea in continuare a colaborării româno-bulgare pe plan
politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte sfere
de activitate. In mod deosebit, a fost subliniată insemnătatea înțelegerii convenite privind înființarea unei Co
misii speciale guvernamentale care să elaboreze un pro
gram de măsuri pentru dezvoltarea și mai puternică a
specializării și cooperării In producție, intr-o serie de do
menii importante pentru progresul economico-social al ce
lor două țări.
Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată, impor
tanța deosebită a schimbului de păreri dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov cu privire
la evoluția vieții internaționale, care a pus in evidență
hotărirea României și Bulgariei de a conlucra tot mai
strins pe arena mondială, de a-și aduce, împreună cu
celelalte țări socialiste, cu toate forțele progresiste de pre
tutindeni, contribuția activă la realizarea dezarmării, în
primul rind a celei nucleare, la instaurarea în Europa
și în lume a unui climat de destindere, securitate, încre
dere și cooperare. A fost apreciată in mod deosebit
hotărîrea comună a României și Bulgariei de a acționa
in continuare pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă
a bunei vecinătăți, a înțelegerii, colaborării și păcii, fără
arme nucleare și chimice, fără baze militare străine. In
acest scop, cei doi conducători de partid și de stat s-au
pronunțat pentru organizarea unei conferințe la nivel inalt
a șefilor de state și de guverne din țările balcanice.
Aprobind in unanimitate rezultatele vizitei, Comitetul
Politic Executiv a cerut guvernului, ministerelor, celorlalte
organe centrale să ia toate măsurile care se impun pen
tru înfăptuirea în cele mai bune condiții a înțelegerilor
convenite privind dezvoltarea și mai intensă a colaborării
și cooperării româno-bulgare.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea,
probleme curente ale activității de partid și de stat.

încheierea
convorbirilor
oficiale
(Urmare din pag. I)

poare, servește cauzei generale a
păcii și colaborării Internaționale.
A fost reafirmată, in același timp,
dorința României și Sudanului de a
conlucra tot mai strins pe arena
mondială, în cadrul O.N.U. șl al
altor organisme internaționale, pen
tru a contribui activ la soluționarea
problemelor complexe ale contem
poraneității, la afirmarea tot mai
puternică a politicii de destindere,
la înfăptuirea dezarmării, în primul
rind a dezarmării nucleare, la edi
ficarea unul climat de. pace și secu
ritate, de încredere și largă cola
borare In Europa; Africa și în în
treaga lume.
In legătură cu rezultatele vizitei,
ale convorbirilor oficiale desfășurate
cu acest prilej a fost adoptat un
Comunicat comun, care se dă pu
blicității.

Ceremonia
plecării oficiale
(Urmare din pag. I)

O gardă militară a prezentat
onorul. S-au intonat imnurile de stat
ale Republicii Sudan și Republicii
Socialiste România.
Președintele Consiliului Suprem
al Republicii Sudan și-a luat rămas
bun de la persoanele oficiale româ
ne prezente la ceremonie.
Un grup de pionieri a oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și El
Sayed Ahmed El Mirghani buchete
de flori.
La despărțire, cei doi președinți
și-au luat un călduros rămas bun,
și-au strins mîinile cu prietenie.
.Prin întreaga sa desfășurare, prin
rezultatele cu care s-a încheiat, vi
zita oficială de prietenie a șefului
statului sudanez In România se în
scrie ca un moment important în
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de prietenie și colaborare sta
tornicite între cele două țări și po
poare. în interesul reciproc, al cau
zei păcii, înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Președintele

sudanez

ASTAZI SE INAUGUREAZĂ

Tirgul international București -1987
Astăzi se Inaugurează cea de-a
XIII-a ediție a Tirgului interna
țional București. Manifestare eco
nomică internațională de mare am
ploare, tradiționalul tirg, ce va
funcționa intre 17—25 octombrie în
pavilionul expozițional din Piața
Scinteii, va oferi un nou prilej
de afirmare a produselor românești
pe plan internațional.
Ca în fiecare an, un mare nu
măr de întreprinderi românești
se prezintă din nou cu produse de
înaltă tehnicitate, oferind imagi
nea grăitoare a impresionantei
dezvoltări a Industriei românești,
devenită competitivă în comerțul
internațional. Așa după cum este
bine cunoscut, la Tirgul interna
țional București România prezin
tă partenerilor noștri produse di
verse, de *un înalt nivel calitativ.
Este deosebit de semnificativ fap
tul că la actuala ediție peste 700
de firme și întreprinderi românești
prezintă produse ale industriei
constructoare de mașini, industriei
electrotehnice și electronice, loco
motive electrice, vagoane de cale
ferată, echipament minier, produ
se chimice și petrochimice, auto
turisme, autobasculante și autobu
ze, elicoptere, aeronave, calcula
toare. produse care au o bună re
putație pe piața internațională.
România va expune produsele sale
pe o suprafață de aproape 28 000
mp în pavilioane și 31 800 mp pe
platforme in aer liber. Ca și în
edițiile precedente ale tirgului, va
fi organizat salonul internațional
al chimiei, unde vor fi expuse pro
duse de sinteză ale chimiei româ
nești, mărturie elocventă a gradu
lui de dezvoltare a acestei ramuri
de virf, cu deosebire în ultimele

două decenii. Chimia românească a
cunoscut o dezvoltare fără prece
dent, asigurînd o prezență activă
și eficientă în schimbul de valori
internaționale.
România, prin politica sa da

pace șl colaborare cu toate statele
îumii, întreține relații economice
cu peste 150 de țări de pe toate
meridianele lumii. Și la actuala
ediție a tirgului este edificator nu
mărul mare de firme participante,
de țări cu pavilioane oficiale. Tir
gul Internațional București, oferă
largi posibilități economiilor din

unele țări socialiste de a face do
vada progresului evident înre
gistrat în ultimul timp. Vor avea
pavilioane proprii Cuba, R.D,
Germană, China, R.S.F. Iugosla
via, Cehoslovacia, Bulgaria, Polo
nia, Ungaria și Uniunea Sovietică.
In rindul celor 37 de țări cu pa
vilioane oficiale, pentru prima
oară sînt prezente, în cadrul
Tirgului internațional București.
Suedia șt Argentina, parteneri de
comerț ai României.
în cele nouă zile de desfășurare
a tirgului, in afara numeroaselor
intîlniri de afaceri, se vor organi
za simpozioane, conferințe de
presă, zile ale țărilor participan
te, toate intr-un climat propriu
unei manifestări economice inter
naționale de o asemenea amploa
re. Pentru prima oară, in cadrul
tirgului au fost rezervate două
zile (19 și 22 octombrie) în exclu
sivitate pentru activitatea oameni
lor de afaceri și specialiștilor
români și străini. Aceste două zile,
in care publicul larg nu are acces
In cadrul expoziției, vor fi dedi
cate explicațiilor, demonstrațiilor
tehnice, discuțiilor, schimburilor
de idei și încheierii de tranzacții
comerciale.
Cea de a XIII-a ediție a Tirgu
lui internațional București va re
prezenta, cu siguranță, un nou
prilej de afirmare a vocației de
pace a poporului român, un prilej
pentru partenerii României de
comerț exterior de a cunoaște, în
Capitala țării, uriașul potențial
economic pe care l-a dobîndit țara
noastră în anii socialismului, forța
sa de a participa la schimbul
internațional de valori materiale.

Petre CRISTEI

oaspete al unor
obiective economice

și social-culturale

din Capitala
Președintele Consiliului Suprem
al Republicii Sudan. El Sayed Ah
med El Mirghani, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc au
făcut, vineri dimineața, o vizită în
Capitală.
Au fost vizitate o serie de obiec
tive social-edilitare, care. In ultimii
ani. au dus la o amplă înnoire urba
nistică a Bucureștiului. Vasta ame
najare complexă a rîului Dîmbovița,
marile cartiere de locuințe Drumul
Taberei șl Militari, noile complexe
rutiere, lacul Dîmbovița, metroul,
precum și ansamblurile viitorului
bulevard Victoria Socialismului au
oferit oaspeților imaginea unui oraș
aflat într-o continuă dezvoltare.
Șeful statului sudanez a apreciat
realizările deosebite ale oamenilor
muncii, eforturile lor de a conferi
capitalei României atributele unui
oraș modern, tot mai frumos și În
floritor.
în timpul vizitei la Muzeul de
Istorie al Republicii Socialiste Româ
nia, oaspeții sudanezi au luat cu
noștință de mărturii valoroase pri
vind Istoria și civilizația multimile
nară a poporului român.
Președintele Consiliului Suprem al
Republicii Sudan a semnat în cărți
le de onoare ale obiectivelor vizi
tate.
♦
I
(Agerpres)

ÂCIFUÂLIlirATEÂ
Administrația de Stat

Loto-Pronosport
informează :
A intrat In obișnuința participanților ca. periodic, să aibă
ocazia de a-și încerca șansele la
acele acțiuni care s-au dovedit
deosebit de avantajoase, impunîndu-se și prin formula lor atractivă. în acest context se în
scrie și noua TRAGERE LOTO
2 programată pentru ' duminică,
18 octombrie. Participînd cu bi
lete în valoare de numai 10 lei.
se pot. obține mari cîștiguri,
dintre care nu lipsesc autoturis
mele ..Dacia 1300“ și importante
sume de bani, de valori fixe si
variabile. De mare interes este
și faptul că se poate cîștiga și
cu 2 numere extrase. Ultima zi
de participare cu numerele fa
vorite este sîmbătă, 17 octom
brie.

BOX : Campionatele naționale și ale „Daciadei"
Campionatul republican de box și
al „Daciadei" a continuat vineri la
palatul sporturilor din Capitală cu
cea de-a doua gală a semifinalelor,
în cadrul căreia tinărul pugilist Oc
tavian Stoica de la Asociația Con
strucția București, a reușit să-l în
vingă la puncte pe campionul șl
favoritul categoriei pană, Ionel Panaite (Box Club Galați). In finală,
Octavian Stoica îl va întîlni pe dinamovistul Daniel Dumitrescu, ca
lificat prin neprezentarca colegului
său de club Nicolae Talpoș.
Rezultate de la alte categorii de
★

PENTATLON MODERN. Campio
natul european de pentatlon modern,
desfășurat în Berlinul occidental, a
fost cîștigat de echipa U.R.S.S. au
15 696 puncte, urmată de Ungaria
(15 586 p), Anglia (15 351 p), R.F.
Germania (15 312 p). Italia (15 095 p),
etc. La individual, pe primul loc s-a

greutate : categ. muscă : Adrian
Amzăr (Dinamo) b.p. H. Givan (Fa
rul Constanța), I. Ielceanu (C.S.M.
Cluj-Napoca) întrece prin abandon
pe V. Iordache (Brașov) ; categ.
ușoară : V. Mihăilă (Steaua) b.p.
C. Robu (Tîrgoviște) ; G. Gogol
(C.S.M. Iași) b.p. I. Stan (Dinamo) ;
categ. mijlocie mică : R. Obreja (Di
namo) învinge prin k.o. tehnic pe
R. Savu (Timișoara) ; C. Lihăceanu
(Galați) b.p. V. Gheorghe (Rapid).
Astăzi este zi de repaus, iar du
minică dimineața, de la ora 10, va
avea loc gala finală.

FOTBAL. • Intr-un meci contînd
pentru preliminariile campionatului
european de fotbal rezervat echipe
lor de juniori (jucători pină la 18
ani). Bulgaria — Albania 4—0 (1—0),
® La Cheb (Cehoslovacia) s-a dis
putat meciul de fotbal dintre selec
ționatele Cehoslovaciei și Islandei,
contînd pentru preliminariile cam
pionatului european rezervat echi
pelor de tineret (jucători pină la 21
de ani). Partida s-a încheiat cu un
surprinzător rezultat de egalitate :
4—4, după ce la pauză conduceau is
landezii cu 3—2.

clasat Jozef Demeter (Ungaria) cu
5 439 puncte, secundat dp Milan Kad
lec (Cehoslovacia) 5 396 puncte.

BASCHET. La Belgrad. în meci
contînd pentru competiția interna
țională de baschet masculin „Cupa
Koraci", echipa iugoslavă Steaua
Roșie a întrecut cu scorul de 104—80
(50—37) formația Besiktas Istanbul.

TENIS DE MASĂ. In cadrul „Superligii europene" la tenis de masă,
la Csegled (Ungaria), formația Po
loniei a învins cu scorul de 6—1 se
lecționata țării gazdă.

HANDBAL. Intr-un meci interna
țional amical de handbal masculin,
disputat la Drammen, echipa Norve
giei a întrecut cu scorul de 21—18
(10—8) formația Austriei.

★

COMUNICAT COMUN
La Invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului Suprem al Republicii Sudan,
El Sayed Ahmed El Mirghani, a efectuat, in fruntea unei delegații su
daneze, o vizită oficială de prietenie
in Republica Socialistă România, în
perioada 13—16 octombrie 1987.
Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Consiliului Suprem al Republicii Su
dan, El Sayed Ahmed El Mirghani,
au purtat convorbiri oficiale desfă
șurate într-o atmosferă de prietenie
și înțelegere reciprocă.
In cadrul convorbirilor, președin
tele Republicii Socialiste România
și președintele Consiliului Suprem
al Republicii Sudan s-au Informat
reciproc asupra preocupărilor ac
tuale privind dezvoltarea țărilor lor.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
prezentat acțiunile întreprinse pen
tru înfăptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a
României spre comunism, precum și
măsurile adoptate în vederea per
fecționării întregii activități politice,
economice și sociale. Președintele El
Sayed Ahmed EI Mirghani a infor
mat asupra transformărilor politice
și constituționale care au avut loc in
Republica Sudan după aprilie 1985.
S-a procedat, totodată, la o analiză
aprofundată a căilor și mijloacelor
de dezvoltare a relațiilor de priete
nie între cele două țări, precum și
la un schimb de opinii asupra prin
cipalelor probleme ale vieții inter
naționale.
I
Analizînd stadiul de dezvoltare a
relațiilor dintre Republica Socialistă
România și Republica Sudan, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl pre
ședintele El Sayed Ahmed El Mir
ghani și-au exprimat satisfacția pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele două
țări și au hotărît să fîe întărite tot
mai mult aceste raporturi, in toate
domeniile de interes comun, ceea ce
corespunde năzuințelor popoarelor
român și sudanez, cauzei generale a
păcii, înțelegerii și colaborării In
lume.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele El Sayed Ahmed El
Mirghani au apreciat pozitiv rezul
tatele obținute in dezvoltarea și di
versificarea schimburilor comerciale
și a cooperării economice dintre cele
două țări materializată în importan
tele obiective realizate în comun de
specialiști români și sudanezi, mai
ales rețeaua de depozite petroliere
din Port Sudan, Haiya și Shagara,
filatura de bumbac din Khartum, sis
tematizarea exploatărilor minereuri
lor de, crom din zona Ingessana Hills
precum și in domeniul construcțiilor
civile , rod al voinței comune de
cooperate și conlucrare pe baza avantajului reciproc.
Rclevînd importanța deosebită a
relațiilor economice pentru dezvolta
rea de ansamblu a raporturilor româno-sudaneze, s-a subliniat că cele
două țări dispun de un potențial în
semnat și de ample posibilități pentru
o creștere mai puternică a colabo
rării și cooperării în domeniul eco
nomic și tehnico-științific. In vede
rea transpunerii în viață a acestor
posibilități, conducătorii României
și Sudanului au convenit să fie lua
te toate măsurile pentru înfăptuirea
într-un ritm susținut a proiectelor
in curs de execuție și finalizarea ne
gocierilor privind noi proiecte de
cooperare, ținînd seama de posibili
tățile constatate și de programele de
dezvoltare economică și socială ale
celor două țări.
Pornind de la experiența pozitivă
și rezultatele bune obținute pină In
prezent, în conlucrarea pe linie eco
nomică, conducătorii celor două sta
te au convenit să se continue șl să
se amplifice prospectarea posibili
tăților existpnte, prin negocieri In
tre ministerele și Instituțiile de re
sort și firmele economice de profil,
în vederea identificării șl realizării
de noi obiective îndeosebi In dome
niile construcțiilor civile, Infrastruc
turii. minier și geologic, al aviației,
formării cadrelor și In alte sectoare
de interes comun.
S-a reliefat, totodată, necesitatea
și interesul ambelor părți de a In
tensifica și diversifica schimbul
reciproc de mărfuri pe baza unor
acorduri de lungă durată care să
confere acestor schimburi stabilitate
și perspectivă.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Consiliului
Suprem al Republicii Sudan, subli
niind contribuția pozitivă adusă de
Comisia mixtă guvernamentală de
cooperare economică șl tehnică In
întărirea colaborării economice din
tre cele două țări, au afirmat
hotărîrea de a perfecționa în conti
nuare activitatea acesteia, pentru o
și mai puternică dezvoltare a ra
porturilor
economice
bilaterale,
pentru identificarea de noi posibili
tăți de lărgire a conlucrării fructuoa
se statornicite intre România și
Sudan.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele El Sayed Ahmed El
Mirghani au hotărit să fie lărgite
legăturile și Intîlnirile bilaterale la
nivel guvernamental și parlamen
tar, intre organele și instituțiile cen
trale din domeniile economic, al învățămîntului, științei, culturii și In
formațiilor, pentru intărirea prie
teniei și apropierii dintre cele două
țări printr-o mai bună cunoaștere
a istoriei, civilizației și realizărilor
obținute de poporul român și
poporul sudanez. S-a reliefat,
totodată, utilitatea realizării unor
consultări periodice tntre ministere
le afacerilor externe din cele două
țări.

II
Examinînd situația politică și
economică internațională, președin
tele Republicii Socialiste România
și președintele Consiliului Suprem
al Republicii Sudan au constatat cu
satisfacție similitudinea sau marea

apropiere a punctelor de vedere asu
pra principalelor probleme cu care
se confruntă omenirea.
Conducătorii celor două state au
exprimat profunda lor preocupare
față de menținerea unei situații
grave șl complexe în lume ca urma
re a continuării cursei înarmărilor,
în special nucleare, a persistenței și
chiar amplificării unor conflicte în
diferite zone ale planetei noastre, a
înrăutățirii situației economice mon
diale, îndeosebi a situației țărilor in
curs de dezvoltare, a continuării po
liticii de forță și de amenințare cu
forța, de amestec în treburile in
terne și de Încălcare a indepen
denței și libertății unor state.
Relevînd amenințarea gravă pe
care cursa nestăvilită a înarmărilor,
îndeosebi nucleare, o reprezintă
pentru pacea și securitatea lumii,
pentru Însăși viața pe planeta noas
tră, președintele Republicii Socialiste
România și președintele Consiliului
Suprem ai Republicii Sudan au
apreciat că problema fundamentală
a epocii contemporane este aceea a
opririi cursei înarmărilor, a trecerii
hotărîte la dezarmare, și în primul
rind la dezarmarea nucleară, asigu
rarea dreptului vital al fiecărei na
țiuni, al întregii omeniri la existen
ță. la libertate și independență.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Consiliului
Suprem al Republicii Sudan se pro
nunță cu toată fermitatea pentru
eliminarea totală a armelor nucleare
și consideră că este necesar ca toate
popoarele lumii să acționeze in
direcția realizării acestui obiectiv,
de care depinde însuși
viitorul
lor și al întregii omeniri. A fost
salutată înțelegerea
de princi
piu dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii cu privi
re Ia semnarea unui Acord' privind
eliminarea rachetelor cu rază medie
de acțiune și a celor operativ-tactice din Europa și de pe alte conti
nente. exprimindu-se dorința ca acest acord să fie semnat în cel mai
scurt timp. S-a subliniat necesita
tea ca toate țările din Europa și de
pe celelalte continente să sprijine
realizarea acestui acord încă in
cursul acestui an.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Consiliului
Suprem al Republicii Sudan s-au
pronunțat pentru elaborarea, în ca
drul O.N.U., și înfăptuirea in practi
că a unui Program complex de
dezarmare, în centrul căruia să se
afle eliminarea pe etape a tuturor
armelor nucleare și care să cuprin
dă, totodată, reducerea substanția
lă a armamentelor convenționale, a
efectivelor și cheltuielilor militare,
urmînd ca acesta să fie prezentat,
spre adoptare, la cea de-a III-a se
siune specială a Adunării Generale
a O.N.U.. consacrată dezarmării,
preconizată să aibă loc în anul 1988.
Președintele El Sayed Ahmed El
Mirghani a daț o înaltă aprecie
re inițiativei
președintelui
Nicolae Ceaușescu privind reducerea
In mod unilateral de către România
cu 5 Ia sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare și a
subliniat că această măsură repre
zintă un exemplu semnificativ în eforturile întreprinse pentru trecerea
efectivă la realizarea de pași concreți pe calea dezarmării.
Conducătorii celor două state au
subliniat necesitatea încetării expe
riențelor cu arme nucleare, a ori
căror activități menite să ducă la
dezvoltarea și perfecționarea acesto
ra. șl au salutat înțelegerea la care
s-a ajuns între U.R.S.S. și S.U.A.
pentru începerea de negocieri In ve
derea încheierii unul acord Interna
țional în acest sens. S-au pronunțat,
totodată, pentru folosirea spațiului
cosmic numai în scopuri pașnice de
către toate statele lumii, ca bun al
întregit omeniri, pentru realizarea
Unui acord privind interzicerea mi
litarizării Cosmosului.
Președintele Republicii Socialiste
România șl președintele Consiliului
Suprem al Republicii Sudan și-au
exprimat speranța că Ia Conferința
general-europeană de la Vlena pen
tru securitate și cooperare șe vor
realiza acorduri și înțelegeri care să
ducă la îmbunătățirea relațiilor și
colaborării între țările europene, la
progrese pe calea înfăptuirii dezar
mării șl întăririi încrederii, a cauzei
generale a colaborării între toate
statele participante.
Analizînd situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Consiliului Su
prem al Republicii Sudan au evi
dențiat realizările obținute de po
poarele africane în lupta lor pen
tru libertate și independență națio
nală, pentru dezvoltare economică și
socială, pentru lărgirea cooperării
dintre ele și tntărirea unității lor de
acțiune politică pe plan african și
mondial, precum și rolul important
ce revine Organizației Unității Afri
cane în Întărirea conlucrării Intre
țările continentului și au exprimat
îngrijorarea față de continuarea amestecului străin In treburile inter
ne ale țărilor africane.
Reaflrmlnd solidaritatea popoare
lor lor cu lupta popoarelor africane
pentru lichidarea totală a colonialis
mului, pentru consolidarea indepen
dentei naționale, pentru dezvoltarea
economică și socială de sine stătă
toare. președintele Republicii Socia
liste România și președintele Consi
liului Suprem al Republicii Sudan
au condamnat cu fermitate actele
agresive ale Africii de Sud împotri
va statelor independente vecine,
precum șl politica rasistă, de apart
heid și măsurile represive ale auto
rităților de la Pretoria împotriva
populației majoritare din această
tară.
Exprimînd sprijinul activ el ță
rilor lor fată de lupta dreaptă a
poporului namibian sub conducerea
S.W.A.P.O., unicul său reprezentant
legitim, pentru dobîndirea indepen
denței naționale, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele El
Sayed Ahmed El Mirghani s-au pro
nunțat pentru intensificarea efortu
rilor pe plan internațional în ve
derea accesului neîntîrziat la inde
pendență al Namibiei, pe baza apli
cării rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate al O.N.U.

Manifestîndu-șl preocuparea fată
da menținerea focarelor de tensiune
In lume, România și Sudanul s-au
pronunțat cu hotărîre pentru regle
mentarea tuturor » problemelor liti
gioase dintre state exclusiv prin
mijloace pașnice. Cele două tari
cheamă Organizația Națiunilor Uni
te să adreseze un apel general către
toate statele aflate in conflict pen
tru încetarea operațiunilor militare,
precum și îndemnul de a trece la
solutionarea litigiilor și diferendelor
dintre ele pe calea tratativelor.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Consiliului
Suprem al Republicii Sudan consi
deră că o pace globală, justă si du
rabilă în Orientul Mijlociu trebuia
să se bazeze pe retragerea Israelului
din toate teritoriile arabe ocupate,
recunoașterea dreptului inalienabil
al poporului palestinian la autode
terminare și la crearea unui stat,
palestinian independent, pe asigu
rarea integrității, suveranității șl
securității tuturor statelor din zonă.
Apreciind că In prezent există pre
mise favorabile de a se ajunge prin
negocieri la o pace trainică și justă
în Orientul Mijlociu, conducătorii
celor două state s-au pronunțat pen
tru intensificarea eforturilor privind
organizarea unei conferințe interna
ționale. sub auspiciile O.N.U., la
care să participe toate părțile inte
resate în conflictul din zonă. Inclu
siv Organizația pentru Eliberarea
Palestinei — ca reprezentant unic și
legitim al poporului palestinian —
precum și membrii permanenți ai
Consiliului de Securitate al O.N.U.
Exprimînd îngrijorarea față de
evoluția periculoasă a evenimente
lor In războiul dintre Iran șl Irak,
președintele Nicolae Ceaușescu st
președintele El Sayed Ahmed El
Mirghani fac apel la cele două țări
să dea curs rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. pri
vind Încetarea imediată a ostilități
lor șl soluționarea problemelor din
tre ele pe cale pașnică, prin tratati
ve. S-a cerut, totodată. încetarea
oricăror acțiuni militare șl asigura
rea navigației libere in regiunea
Golfului, ca de altfel pe toate ocea
nele $! mările lumii.
Președintele României șl președin
tele Consiliului Suprem al Sudanu
lui consideră că soluționarea proble
melor economice internaționale, li
chidarea subdezvoltării și edificarea
unei noi ordini economice mondiale
constituie cerințe imperative pentru
pacea șl securitatea popoarelor.
România șl Sudanul sa pronunță
pentru convocarea unei conferința
speciale, în cadrul O.N.U., la care
să participe. în condiții de egalitate,
atît țările in curs de dezvoltare, cit
și țările dezvoltate. în vederea solu
ționării globale a problemelor sub
dezvoltării, inclusiv a problemelor
datoriilor externe.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele El Sayed Ahmed El
Mirghani consideră necesar ca Adu
narea Generală a O.N.U. să adre
seze un apel tuturor guvernelor ță
rilor dezvoltate creditoare, băncilor
și instituțiilor financiare internațio
nale de a acționa și adopta măsuri
concrete de natură să ducă Ia regle
mentarea justă și echitabilă a pro
blemelor economico-financiare. a
politicii de credite și dobinzl, la so
luționarea problemelor privind li
chidarea datoriilor externe care îm
povărează tot mai mult țările în
curs de dezvoltare.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele El Sayed Ahmed El
Mirghani consideră că problemele
complexe care confruntă omenirea
Impun participarea activă, egală, la
viața internațională a tuturor state
lor, fără deosebire de mărime și
orînduire socială, precum și întă
rirea rolului Organizației Națiunilor
Unite, al altor organisme internațio
nale. Președintele Republicii So
cialiste România și președintele
Consiliului Suprem al Republicii
Sudan au apreciat importanța miș
cării țărilor nealiniate in rezolvarea
problemelor contemporane, precum
și semnificația hotăririlor adoptate
la Conferința de la Harare a șefilor
de stat sau de guvern din țările
nealiniate.
Președintele Nicolae Ceaușescu șî
președintele El Sayed Ahmed El
Mirghani au exprimat hotărîrea celor
două țări de a Intensifica colabo
rarea dintre ele pe arena interna
țională, in cadrul O.N.U. șl al Insti
tuțiilor sale specializate, al „Grupu
lui celor 77“ și al mișcării țărilor
nealiniate.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Consiliului
Suprem al Republicii Sudan și-au ex
primat deplina lor satisfacție pentru
întîlnlrea la nivel înalt româno-sudaneză, pentru înțelegerile la cara
s-a ajuns, încredințați că acestea re
prezintă o valoroasă contribuție la
aprofundarea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre cele două
țări, în interesul popoarelor român și
sudanez, al cauzei păcii, progresului
și cooperării internaționale.
Tn timpul vizitei, înaltul oaspeta
sudanez și persoanele care l-au în
soțit au vizitat obiectiva economica
și social-culturale din municipiul
București, sectorul agricol Ilfov și
județul Brașov.
Președintele Consiliului Suprem
al Republicii Sudan, El Sayed Ah
med El Mirghani, a exprimat calde
mulțumiri președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, precum'\ri
poporului român prieten pentru
ospitalitatea și primirea deosebită de
care s-a bucurat în timpul vizitei.
Președintele Consiliului Suprem al
Republicii Sudan, El Sayed Ahmed
El Mirghani, a adresat președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu Invitația de
a efectua o vizită oficială de prie
tenie în Republica Sudan. Invitația
a fost acceptată cu plăcere, data vi
zitei urmlnd a fi convenită pe cale
diplomatică.
București, 16 octombrie 1967.
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Tovarășa Elena Ceaușescu
a primit pe A. M. Prohorov
Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprimministru al guvernului, președintele
Consiliului Național al Științei și
Invățămîntului, a primit, vineri, pe
academician A.M. Prohorov, laureat
al Premiului Nobel, director al In
stitutului de fizică generală „P.N.
Lebedev" al Academiei de Științe a
U.R.S.S., care efectuează o vizită ih
tara noastră.
Cu acest prilej, tovarășei Elena
Ceaușescu i-au fost transmise, din
partea oamenilor de știință sovietici,
un cald salut și cele mai bune urări.
Oaspetele a exprimat, totodată, înal
ta apreciere și deosebita considera
ție față de ampla activitate desfă
șurată de tovarășa - Elena Ceaușescu
pe plan politic, social și științific și
pentru contribuția sa la dezvoltarea
colaborării româno-sovietice în do
meniile științei și tehnologiei.
Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit și a transmis oamenilor de
știință sovietici un salut călduros si
cele mai bune urări de succes în
activitatea consacrată progresului și
prosperității țării lor.
în timpul întrevederii, a fost evi
dențiat cursul ascendent al conlu
crării dintre oamenii de știință ro
mâni și sovietici, conlucrare ce se
înscrie în ansamblul bunelor rapor
turi de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre partidele, țările și
popoarele noastre. S-a apreciat că

potențialul
tehnico-științific
al
României și Uniunii Sovietice, ex
periența acumulată creează noi po
sibilități pentru amplificarea coope
rării bilaterale. în vederea dezvol
tării unor ramuri prioritare ale eco
nomiilor naționale, accelerării pro
gresului tehnic în toate sectoarele
de activitate.
Tovarășa Elena Ceaușescu a re
levat că, în actualele împrejurări
internaționale, oamenilor de știință
de pretutindeni le revine un rol im
portant, de mare răspundere, in asi
gurarea utilizării celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii în sluj
ba progresului economico-social al
fiecărei țări. în protejarea mediului
înconjurător, în sporirea nivelului
de trai. în creșterea bunăstării și
prosperității tuturor popoarelor. în
același timp, s-a subliniat necesita
tea unirii eforturilor oamenilor de
știință din lumea întreagă în lupta
pentru oprirea cursei înarmărilor,
îndeosebi a celor nucleare, pentru
afirmarea politicii de destindere,
securitate, pace. înțelegere și largă
colaborare Internațională.
La primire a participat tovarășul
Ion Ursu. prim-vicepreședinte al Co
mitetului Național pentru Știință si
Tehnologie.
A fost prezent E.M. Tiajelnikov.
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.

Cronica zilei
Vineri, tovarășul Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit pe N. V. Lemaev, mi
nistrul industriei de prelucrare a
țițeiului și petrochimice al U.R.S.S.,
aflat în vizită în țara noastră.
Cu acest prilej au fost examina
te aspecte concrete ale colaborării economice româno-sovietice, îndeosebi
în domeniile industriei chimice și pe
trochimice.
La primire a luat parte E. M.
Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii
Sovietice la București.
*
în zilele de 12—16 octombrie, o
delegație de activiști ai Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, condusă
de tovarășul Witold Stasinski, ad
junct al șefului Secției agrare a
C.C. al P.M.U.P., a efectuat, la in
vitația C.C. al P.C.R., o vizită pen
tru schimb de experiență în țara
noastră.
Oaspeții au avut convorbiri la C.C.
al P.C.R., Comitetul județean Argeș
al P.C.R., la conducerile unor insti
tuții centrale, au vizitat unități eco
nomice și de cercetare, precum și
obiective social-culturale din Capi
tală și din județul Argeș.
La încheierea vizitei, membrii de
legației au fost primiți de tovarășul
Vasîle Bărbulescu, secretar al C.C. al
P.C.R.
★
Președintele Adunării Parlamenta
re a Consiliului Europei, Louis Jung,
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, a făcut o vizită in țara
noastră, s-a întîlnit, vineri, cu re
prezentanți ai ziarelor centrale,
Radioteleviziunii și Agenției Române
de Presă „Agerpres".
Refe^indu-se la întrevederea acor
dată de președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,
oaspetele a spus : „Am fost foarte
fericit de a fi fost primit de domnia-sa. Mărturisesc că omul pe care
l-am întilnit mi-a stîrnit o mare ad
mirație".
Făcînd o sinteză a convorbirii avu
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei a arătat că au
fost abordate problemele care se pun
în fața tuturor țărilor europene,
precum și posibilitățile de colabo
rare între parlamentul român și or
ganismul pe care-1 reprezintă și a
reliefat că este bucuros să constate
dorința de pace și colaborare a
României, a președintelui său. El a
subliniat, de asemenea, că hotărîrea
României de a reduce unilateral, cu
5 la sută, cheltuielile militare și a
le aloca dezvoltării civile poate
avea o puternică rezonanță în toate
țările europene și, dacă ele vor urma
acest exemplu, va fi numai în be
neficiul popoarelor lor.
Precizînd că este prima sa vizită
In România și, totodată, prima a
unui președinte al Adunării Parla
mentare a Consiliului Europei, Louis
Jung a arătat : „Sînt foarte im
presionat de evoluția României, de
trecutul său istoric și, în mod deose
bit, de construcțiile extraordinare pe
care le-am văzut în București. Am
călătorit în întreaga lume și n-am
găsit nicăieri un șantier atît de vast
ca acela din capitala României ;
sînt realizări cu adevărat exem
plare". In continuare, el a elogiat
grija statului român de a crea con
diții de viață cît mai bune tuturor

cetățenilor țării, subliniind că „această preocupare este o misiune
măreață, un obiectiv foarte pozitiv,
pe care nu l-am găsit în alte țări
europene".
în încheiere, președintele Adună
rii Parlamentare a Consiliului Eu
ropei a declarat : „Sînt foarte fe
ricit de a fi descoperit România.
Am cunoscut o țară diferită de cea
pe care presa franceză o prezintă
uneori. La înapoiere în Franța nu
voi pierde prilejul să exprim exact
ceea ce am văzut și am simțit aici.
Sînt convins că în următorii ani aici
în România se vor culege roadele
eforturilor pe care le depune în
prezent poporul român".

în aceeași zi, oaspetele a părăsit
Capitala.
★
într-o telegramă adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul
județean Bihor al P.C.R. raportea
ză că la 15 octombrie a.c. a fost cu
plat la Sistemul energetic național
unul din cele două hidroagregate de
29 MW fiecare, de la hidrocentra
la Munteni, din cadrul amenajării
hidroenergetice Drăgan — Munteni.
Acționînd cu maximă responsabi
litate, energeticienii bihoreni depun
eforturi susținute pentru a pune in
funcțiune și cel de-al doilea hidroagregat pină la sfîrșitul acestei luni.
Succesul înregistrat reprezintă răs
punsul lor de a înfăptui toate pre
vederile ce le revin din programul
de asigurare a bazei energetice a
țării. Totodată, colectivele de oameni
ai muncii din județul Bihor se an
gajează să acționeze du toate for
țele pentru îndeplinirea exemplară a
planului în profil teritorial, avînd
convingerea că în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului fap
tele de muncă spornică sint cel mai
ales omagia pe care îl pot aduce
partidului, secretarului său general,
scumpei noastre patrii, Republica
Socialistă România.
★
La Teatrul Național din Bucu
rești a avut loc. vineri, spectacolul
„Miniaturi", prezentat de un grup
de' actori din Republica Populară
Chineză. Turneul artiștilor oaspeți
se înscrie în cadrul schimburilor cul
turale existente între cele două țări
și va mai cuprinde alte trei repre
zentații în Capitală.
La spectacolul de gală au luat
parte membri al conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
Asociației de prietenie româno-chineză, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, oameni de artă
și cultură, un numeros public.
A fost prezent Wang Jinging, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.
★
La Palatul culturii din Iași s-a
deschis expoziția de fotografii „Ar
hitectura americană contemporană",
manifestare înscrisă in cadrul rela
țiilor culturale dintre România și
S.U.A. La vernisaj au participat re
prezentanți ai organelor locale de
stat, specialiști în domeniu. Au fost
de față membri ai Ambasadei S.U.A.
la București.
Aceeași expoziție a fost prezen
tată anterior publicului din orașele
Suceava și Botoșani.
(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Turciei
La Ambasada Turciei din București
a avut loc, vineri, prezentarea de
condoleanțe în legătură cu încetarea
djn viață a lui Fahri S. Koruttirk,
fost președinte al Republicii Turcia.
Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de
Stat și guvernului, a prezentat con
doleanțe o delegație formată din to
varășii Manea Mănescu, vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, Ion M.
Nicolae, ministrul industriei chimice
și petrochimice, Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe. Au fost transmi
se, de asemenea, sentimente de
adîncă compasiune familiei fostului
președinte Fahri S. Koruttirk.
Membrii delegației au păstrat un
moment de reculegere în fața por
tretului îndoliat al celui dispărut și
au semnat în cartea de condoleanțe.
Săptămtna politică
închiderea programului
Telejurnal
Teleenciclopedia (color)
Romanțe, melodii de neuitat, me
lodii Îndrăgite (color)
20,35 Film artistic (color). „în arșița
nopții"
22.20 Telejurnal
14,45
15,00
19.00
19.20
19,50

tv
13.00 Telex
13,05 La sflrșlt de săptămlnă (parțial
color)

Avantajele economisirii pe obligațiuni C.E.C.
Economisirea la C.E.C. constituie
o modalitate practică și eficientă
de păstrare a economiilor bănești
personale. Casa de Economii și
Consemnațiuni oferă permanent
diferite instrumente de economisi
re destinate să satisfacă preferin
țele tuturor cetățenilor adepți ai
chibzuinței și spiritului de econo
mie.
De o largă solicitare In rfndurile
populației se bucură alături de ce
lelalte instrumente de economisi
re și obligațiunile C.E.C.
Obligațiunile C.E.C. se vînd și se
cumpără de către unitățile C.E.C.
proprii și de către unitățile poșta
le autorizate.

La depunerile pe obligațiuni
C.E.C. care sînt instrumente de
economisire „la purtător" se acor
dă o dobîndă de 1.8 la sută pe an
sub forma de cîștiguri în numerar,
prin trageri la sorți lunare.
Este important de reținut că în
luna octombrie a.c. cu prilejul
„Săptămînii economiei" obligațiu
nile C.E.C. se pot procura la va
loarea lor nominală, fără diferență
de preț.
Pe lîngă avantajele specifice, po
sesorii de obligațiuni C.E.C. bene
ficiază și de avantajele și dreptu
rile generale acordate de Casa de
Economii și Consemnațiuni.

România se pronunță pentru elaborarea
unui program complex de dezarmare
nucleară și convențională
Cuvîntul reprezentantului țării noastre la Conferința Uniunii
Interparlamentare
BANGKOK 16 (Agerpres). — La
spațiului extraatmosferic numai în
Bangkok au continuat lucrările celei
scopuri pașnice, adoptarea de mă
de-a 78-a Conferințe ' a Uniunii
suri în domeniul dezarmării con
Interparlamentare.
venționale, reducerii efectivelor și
România — a subliniat reprezen
cheltuielilor militare. Grupul român
tantul român prin cuvîntul rostit în
adresează chemarea de a se conveni
cadrul dezbaterilor generale — con
elaborarea și definitivarea unui
sideră că problema fundamentală a
program complex de dezarmare nu
lumii contemporane o constituie
cleară șl convențională, care să fie
oprirea cursei înarmărilor, în primul
supus spre aprobare celei de-a
rînd a celor nucleare, trecerea la
IlI-a sesiuni speciale a Adunării
măsuri hotărîte de dezarmare,
Generale a O.N.U., consacrată dezar
apărarea dreptului suprem al po
mării, preconizată să aibă loc în
poarelor, al oamenilor la viață, la
1988.
pace, la existență liberă și demnă,
România — a continuat vorbitorul
Referindu-se la inițiativele, propu
— acționează în mod consecvent
nerile concrete privind căile de
pentru transformarea Balcanilor în
soluționare a problemelor majore ale
tr-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii
vieții internaționale avansate de
și colaborării, fără arme nucleare și
țara noastră, vorbitorul a evocat
chimice, fără trupe militare străine,
documentul intitulat „Consideren
sprijină crearea de asemenea zone
tele și propunerile României, ale
în nordul și centrul Europei și pe
președintelui
Nicolae Ceaușescu
alte continente.
privind problemele majore ale vieții
Reprezentantul țării noastre a
internaționale aflate pe ordinea de
prezentat poziția României.i a pre
zi a celei de-a 42-a sesiuni a
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind
Adunării Generale a O.N.U.", pre
necesitatea înlăturării focarelor de
zentat în ajunul actualei sesiuni Ia
tensiune din diferite regiuni ale lu
Națiunile Unite.
mii, reglementarea tuturor proble
melor litigioase și a diferendelor
Propunerile românești vizează,
dintre state pe cale pașnică, prin
totodată, încetarea experiențelor nu
tratative, soluționarea problemelor
cleare șl a oricăror activități meni
acute din economia și relațiile eco
te să ducă la dezvoltarea și perfec
nomice internaționale. lichidarea
ționarea armelor nucleare, oprirea
subdezvoltării și edificarea noii
militarizării Cosmosului și folosirea
ordini economice internaționale.

ÎNCHEIEREA VIZITEI LUI ERICH HONECKER IN BELGIA
BRUXELLES 16 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la încheierea
vizitei oficiale in Belgia, Erich Ho
necker, președintele Consiliului de
Stat al R. D. Germane, a relevat că
în cadrul convorbirilor oficiale s-a
constatat o identitate de vederi în
tr-o serie de probleme fundamentale
privind consolidarea destinderii și
asigurarea păcii. Deși în unele do
menii au fost exprimate păreri di
ferite, care decurg din apartenența
celor două state la alianțe militare
diferite, s-a apreciat, de comun
acord, că eliminarea rachetelor cu
rază medie de acțiune trebuie să

fie urmată de alte măsuri concrete
de dezarmare, cum ar fi reducerea
cu 50 la sută a armelor strategice
ofensive și măsuri în domeniul ar
mamentelor convenționale — a spus
Erich Honecker.
Pe de altă parte, E. Honecker a
precizat că, prin semnarea progra
mului pe termen lung de dezvoltare
a colaborării economice, industriale
și tehnologice dintre R.D.G. si Bel
gia, precum și prin măsurile con
venite pentru lărgirea relațiilor co
merciale și economice, au fost create
noi condiții favorabile pentru dez
voltarea cooperării economice bila
terale.

Reuniune consacrată problemei datoriei externe
HAVANA 16 (Agerpres). — La Ha
vana au început lucrările unei re
uniuni sindicale internaționale con
sacrate problemei datoriei externe,
la care participă reprezentanți din
"țări ale Americii Latine, zonei Ca
raibilor, Asiei și Africii. Vorbitorii
au evidențiat că actuala criză a da
toriei externe afectează profund pro
gramele naționale social-economice,
situația fiind agravată de exigențele
formulate de organismele financiare
internaționale. Ei au relevat, totoda
tă, că perspectivele indică o apro
fundare a dificultăților ca urmare a
nivelului ridicat al dobînzilor și a
măsurilor protecționiste, restrictive
adoptate de statele occidentale in

dustrializate la adresa produselor de
export ale țărilor in curs de dez
voltare din aceste regiuni.

CARACAS 16 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul la Caracas, unde întreprin
de o vizită oficială, președintele
Braziliei, Jose Sarney, a adresat ță
rilor Americii Latine chemarea de a
coopera pentru rezolvarea probleme
lor economice cu care sînt confrun
tate. El a arătat că problema da
toriilor externe ale țărilor latinoamericane constituie „un pericol la
adresa dezvoltării economico-sociale
a regiunii și poate avea urmări gra
ve pentru stabilitatea politică din
zonă".

Evoluția situației din regiunea Golfului
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— în conformitate cu mandatul care
i-a fost conferit de Consiliul de
Securitate, secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
avut întrevederi cu reprezentanții
permanenți la Națiunile Unite ai
Iranului șl Irakului. După cum a
precizat un purtător de cuvint al
O.N.U., cu acest prilej Cuellar le-a
înmînat acestora o ' scrisoare care
prezintă un plan detaliat de aplica
re a rezoluției 598 a Consiliului de
Securitate in vederea încetării con
flictului iraniano-irakian.
Totodată, secretarul general al
O.N.U. a adresat o scrisoare preșe
dintelui în exercițiu al Consiliului
de Securitate, în care cele 15 state
membre ale acestui organism sint
chemate să ceară Iranului și Ira
kului să se abțină de la orice ac
țiuni de natură să înrăutățească
atmosfera în timpul desfășurării ne
gocierilor.
Secretarul general al O.N.U. aș
teaptă, după cum s-a precizat, răs
punsurile guvernelor celor două țări
la propunerile sale, pînă la sfîrșitul
lunii în curs,
KUWEIT 16 (Agerpres). — Vineri
dimineața, un tanc petrolier kuweitian, sub pavilion american, a fost
lovit de o rachetă în apele teritoria
le ale Kuweitului — informează agenția KUNA. în timpul exploziei

au fost răniți 18 marinari și s-a de
clanșat un incendiu, care a fost pus
sub control.
Se precizează că petrolierul, cu un
deplasament de 81 283 tone, neîncăr
cat, se afla ancorat la 15 km de por
tul Shuwaiba, aproape în același loc
unde a fost lovit un superpetrolier
liberian cu o zi înainte.
Cabinetul kuweitian s-a întrunit
într-o reuniune de urgență pentru a
examina măsurile ce se impun în si
tuația dată, relevă agenția KUNA.
TEHERAN 16 (Agerpres). — Agen
ția I.R.N.A. a anunțat că președin
tele Iranului, Aii Khamenei, referindu-se la incidentul cu petrolierul
kuweitian aflat sub pavilion ameri
can, a afirmat că nu se cunoaște
cine a lansat racheta, adăugind că
„nimeni nu a revendicat încă atacul
respectiv". Prezența americană în
Golf — a mai spus Khamenei —
agravează încordarea.

KUWEIT 16 (Agerpres). — Țările
membre ale Consiliului de Coope
rare al Golfului — Arabia Saudită,
Bahrein, Emiratele Arabe Unite,
Kuweit, Oman și Qatar — doresc
să dialogheze cu Iranul și să men
țină relațiile de bună vecinătate cu
această țară, a declarat secretarul
general adjunct al C.C.G., Saif Bin
Hashel Al Askary.

r
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ÎNTÎLNIRE. La Moscova a avut
loc vineri o întilnire între Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., și Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al
R.P. Bulgaria, care a efectuat o
scurtă vizită de lucru în capitala
sovietică. în cadrul convorbirilor
— relatează agenția T.A.S.S. — s-a
procedat la un schimb de informa
ții cu privire la stadiul procesului
de restructurare din cele două țări,
au fost examinate probleme ale
dezvoltării în continuare a colabo
rării sovieto-bulgare.
VIZITA. La Budapesta a fost dat
publicității un comunicat de presă
privind vizita pe care Jânos Kădăr,
secretar general al P.M.S.U., a
efectuat-o în R.P. Chineză. Con
ducătorii P.M.S.U. și ai P.C. Chinez
— se spune în document — au
reafirmat atașamentul țărilor lor
față de cauza păcii și securității
internaționale, au constatat exis
tența unei poziții comune într-o
serie de probleme importante ale
vieții internaționale — relatează
agenția M.T.I. Au fost discutate

probleme ale colaborării bilatera
le. precum și dezvoltarea multi
laterală a relațiilor ungaro-chineze.
ELIBERARE. După cum infor
mează agenția A.C.T.C., R.P.D. Co
reeană a permis reîntoarcerea în
Japonia a două vase de pescuit ja
poneze, împreună cu echipajele lor,
care fuseseră reținute deoarece pă
trunseseră, ilegal, la 23 septembrie,
în zona economică maritimă a
R.P.D.C. O declarație a departa
mentului de resort al R.P.D.C. sub
liniază că eliberarea vaselor de
pescuit nipone reprezintă un gest
de bunăvoință, menit să contribuie
la dezvoltarea relațiilor de bună
vecinătate dintre popoarele coreean
și japonez.

ACORD. La Tokio a fost semnat
un acord sovieto-nipon privind ex
tinderea colaborării dintre cele
două țări în domeniul transportu
rilor reriene.

PRIMUL TÎRG NAȚIONAL DE
CARTE DIN TURCIA a fost inau
gurat la 16 octombrie la Istanbul.
La prestigioasa manifestare cultu-

PENTRU CONSOLIDAREA PROCESULUI DE SOLUȚIONARE
PRIN TRATATIVE A PROBLEMELOR LITIGIOASE

Necesitatea promovării
unor schimburi
economice echitabile

Intervenția reprezentantului român în Comisia Juridică
subliniată in cadrul Consiliului
a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
Internaționalei Socialiste
operațiunilor militare, la stingerea
— Gh. Cercelescu transmite : în
tuturor conflictelor, Ia reglementa
Comisia Juridică a Adunării Gene
DAKAR 16 (Agerpres). — Luînd
rea lor negociată. Totodată, a fost
rale se examinează problematica Re
cuvîntul in cadrul Consiliului Inter
subliniată necesitatea intensificării
glementării pașnice a diferendelor
naționalei Socialiste, ale cărui lu
eforturilor pentru transpunerea in
dintre state, pe baza hotărîrii foru
crări se desfășoară în capitala Se
tegrală în practică a Declarației pri
lui plenar al Națiunilor Unite, anegalului. președintele Internaționa
vind reglementarea pașnică a dife
doptată anul trecut, la propunerea
lei, Willy Brandt, a subliniat impor
rendelor internaționale, document
României. în cadrul acestei teme
tanța unor măsuri concrete în dome
inițiat de România și adoptat, prin
este analizată inițiativa țării noas
niul dezarmării. Vorbitorul a decla
consens, de Adunarea Generală. în
tre privind recurgerea la o comisie
rat că U.R.S.S. și S.U.A. trebuie să
acest context, reprezentantul român
de bune oficii, mediere sau conci
continue procesul pe care l-au în
a arătat că se impune continuarea
liere pentru soluționarea pașnică a
ceput. prin trecerea la negocieri și
susținută a activității de codificare
litigiilor și conflictelor internaționa
la categoria armelor nucleare stra
și dezvoltare a dreptului internațio
le. Reprezentanții statelor care au
nal.
tegice și interzicerea totală a arme
luat cuvintul pînă acum au subliniat
lor chimice,
însemnătatea propunerii românești
înfățișând situația economică grea
în eforturile pentru promovarea re
Alegerea de membri
a multor țări din „lumea a treia",
glementării pe cale pașnică, prin
între care și cele din Africa. împo
tratative, a tuturor problemelor li
nepermanenți
vărate de datorii externe și de ser
tigioase dintre state, pentru întări
viciile acestei datorii. Willy Brandt
rea mecanismelor Națiunilor Unite în
ai Consiliului de Securitate
a cerut ca F.M.I. și B.I.R.D. să spri
acest domeniu.
jine eforturile țărilor, debitoare.
Reprezentantul țării noastre a aNAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
La rîndul său. șeful statului senerătat că activitatea din acest an a
pres). — Delegații la cea de-a 42-a
galez, vicepreședinte al I. S. Abdou
Comitetului special pentru Carta
sesiune a Adunării Generale a O.N.U.
Diouf,
a spus că actuala criză eco
O.N.U. și creșterea rolului organi
au ales ca membri nepermanenți ai
nomică a Africii se înscrie în criza
zației a realizat un progres real în
Consiliului de Securitate al O.N.U.
generală a lumii. în acest sens, el a
promovarea și analizarea concretă,
pentru o perioadă de doi ani, înceafirmat că situația de criză a conti
detaliată, a propunerii României pri
pînd de la 1 ianuarie 1988, pe repre
nentului implică importul inflației
vind recurgerea la o comisie de bune
zentanții Algeriei, Braziliei, Iugo
prin actualul sistem de schimburi In
oficii, mediere sau conciliere pentru
slaviei, Nepalului și Senegalului.
ternationale, la care se adaugă dato
reglementarea pașnică a diferende
Mandatul de membri nepermanenți
ria externă. Se impun noi forme de
lor în cadrul O.N.U;
ai Consiliului de Securitate al re
Propunerea, a spus vorbitorul, este
relații și schimburi economice care
prezentanților Bulgariei, Republicii
inspirată din preocuparea constantă
Congo, Ghanei, Emiratelor Arabe
să asigure țărilor în curs de dezvol
șl principială a României, a pre
Unite și Venezuelei expiră Ia finele
tare o mai bună valorificare a re
ședintelui Nicolae Ceaușescu. pentru
acestui an.
zultatelor muncii.
consolidarea procesului de soluționa
re numai și numai pe cale pașnică,
prin tratative, a tuturor probleme
lor litigioase, oricît de dificile ar fi
acestea, de întărire a rolului, și con
tribuției O.N.U. în eliminarea forței
BEIJING 16 (Agerpres). — Deng
legerea de principiu sovieto-ameriși a amenințării cu forța in rela
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
cană cu privire la încheierea unui
țiile internaționale.
trale Consultative a P.C. Chinez, s-a
acord asupra eliminării rachetelor
Au fost evidențiate./^ de asemenea,
întîlnit cu Franz Josef Strauss, mi
nucleare cu rază medie st operativtactice,
adăugind că aceasta repre
propunerile și inițiativele României
nistru președinte al landului vestgerman Bavaria, președintele Uniu
menite să ducă la încetarea tuturor
zintă doar un început, care trebuie
nii Creștin-Sociale din R.F.G.. aflat
să fie urmat de alti pași — relatea
într-o vizită la Beijing. Deng Xiao
ză agenția China Nouă. Pacea poa
ping a vorbit despre unele dintre
te fi ciștigată — a mai spus Deng
obiectivele apropiatului Congres al
Xiaoping — dar mai rămin încă
P.C. Chinez, despre realizările ob
multe de făcut, nu numai pină la
ținute pină acum în dezvoltarea eco
sfirșitul acestui secol, ci și în se
nomică a Chinei. Totodată, el a de
WASHINGTON 16 (Agerpres). —
clarat că R.P. Chineză salută înțe
colul următor.
La Washington s-a încheiat o nouă
rundă de convorbiri americano-japoneze consacrate problemelor econo
mice, care a trecut în revistă perspec
„S.U.A. consideră Tibetul ca parte a Chinei"
tivele dezvoltării economiei S.U.A. și
Japoniei și a economiei mondiale.
Declarații ale unui reprezentant
După cum relevă agențiile de pre
al Departamentului de Stat american
să, între cele două părți se mențin
divergențe serioase. Reprezentanții
WASHINGTON 16 (Agerpres). —
arătat că Guvernul Statelor Unite nu
S.U.A. la negocieri au cerut din nou
în cursul audierilor dintr-un subco
poate sprijini „programul politic in
Japoniei să anuleze restricțiile impu
mitet al Camerei Reprezentanților,
cinci puncte" pentru un Tibet inde
se importurilor de produse agricole
Stapleton Roy, adjunct al asistentu
pendent. avansat de Dalai Lama.
americane și să faciliteze accesul
lui secretarului de stat, a declarat
După ce menționează și declara
companiilor americane pe piața ni
că nici Statele Unite și nici un alt
țiile făcute în cursul audierilor de
ponă. Partea niponă reclamă, la rtncițiva membri ai Congresului pri
stat
membru
al
Națiunilor
Unite
nu
dul ei, anularea măsurilor de majo
recunosc și nu au recunoscut vreo
vind „independenta Tibetului", arare a taxelor vamale la o serie de
dată Tibetul ca stat suveran, inde
genția China Nouă arată : Guvernul
produse.
pendent de China. Agenția China
chinez și-a exprimat puternica in
Nouă arată că audierile au fost or
dignare și protestul față de ameste
ganizate in urma vizitei efectuate
cul S.U.A. in treburile interne ale
recent de Dalai Lama în Statqle
Chinei și a reamintit celor cițiva
Evenimentele
Unite, în cursul căreia el a prezentat
congresmani că problemele interne
în Congresul S.U.A. un „program
ale Chinei nu suportă amestec djn
din Burkina Faso
politic în cinci puncte", iar mai
partea altor țări.
tîrziu Senatul a adoptat un amenda
Puterea politică a fost
ment asupra a ceea ce a numit „vio
BEIJING 16 (Agerpres). — Biroul
preluată de Frontul Popular
lări ale dreptului omului" în Tibet,
general al Consiliului de Stat al
prorocind
proteste
din
partea
gu

R.
P. Chineze a dat publicității, vi
OUAGADOUGOU 16 (Agerpres).
vernului chinez. Reprezentantul De
neri, o circulară, prin care guver
— Postul de radio Ouagadougou, ci
partamentului de Stat a menționat
nul chinez stabilește că toți compa
tat de agențiile T.A.S.S., Taniug,
că Dalai Lama a obținut viza ame
triot» chinezi din Taiwan, care vin
China Nouă, a anunțat că în statul
ricană exclusiv în calitatea sa de
în patria-mamă pentru vizitarea
Burkina Faso puterea politică a fost
lider religios, îhtrucît Guvernul Sta
rudelor
sau ca turiști, vor putea
preluată de Frontul Popular. Agen
telor Unite consideră Tibetul ca o
beneficia de libertate de deplasare ‘
ția T.A.S.S., citind o relatare A.F.P.
parte a Chinei și nu recunoaște gu
și tratament egal cu ceilalți turiști
din Ouagadougou, informează că
vernul tibetan în exil, pe care Dalai
și vizitatori — relatează agenția
președintele Consiliului Național al
Lama pretinde că îl conduce. El a
China Nouă.
Revoluției, fostul președinte al tării,
căpitanul Thomas Sankara, a fost
ucis în cursul schimburilor de
focuri. într-o primă declarație a
noului organism de conducere —
semnată de căpitanul Blaise Compaore, care a deținut în guvern func
țiile de ministru delegat pe lingă
președinție și ministru al justiției —
s-â anunțat că au fost dizolvate
Consiliul Național al Revoluției, gu
vernul și organizațiile militare și
revoluționare.
Potrivit declarației. Frontul Popu
„O decizie menită să facă să torpilare a. acordului încheiat. In
lar năzuiește să continue cauza re
avanseze procesul de pace în Ame aceste condiții, acordarea Premiu
voluției din august 1983. va respec
rica Centrală'1 : cuvintele de felici lui Nobel pentru pace echivalează
ta angajamentele asumate fată de
tare adresate proaspătului laureat cu un gir politic de o incontesta
alte state și fată de organizațiile In
al Premiului Nobel pentru pace, bilă forță morală in sprijinul acor
ternaționale. Frontul cheamă popu
Oscar Arias Sanchez, președintele dului celor cinci state centroamelația să participe activ „la procesul
Republicii Costa Rica. de către se ricane, constituind, indirect, in ace
de înnoire declanșat".
cretarul general al O.N.U., Javier lași timp, o puternică dezavuare a
Postul de radio a anunțat vineri
Perez de Cuellar, iși găsesc su tentativelor de subminare a acestui
că în tară au fost instituite restric
portul in realităfile înregistrate în acord.
ții de circulație, iar frontiera de stat
ultimul timp in această parte a
„O recunoaștere a valabilității
a fost închisă.
lumii. Decernată pină acum, cu măsurilor în direcția pacificării și
începere
din
1901,
de
66
de
ori
(de
democratizării
în zonă" (Jose AzBurkina Faso, fostă rfolta Superi
19 ori nu a fost decernată, dato cona, președintele Hondurasului) ;
oară pină în 1984. este situată pe
rită unor împrejurări speciale, mai „o puternică încurajare față de toți
coasta de vest a Africii, învednînales in perioada celor două răz cei ce sprijină acordul de la Esqui
du-se cu Mali, Cfite d’Ivoire, Ghana,
boaie mondiale), această distincție poulas" (Daniel Ortega, președin
Togo, Benin și Nigeria. La 5 august
a stîrnit nu o dată controverse, tele Nicaragueî); „un stimulent for
1960. această țară și-a obtinut inde
critici și obiecții in legătură cu midabil pentru înțelegerea de pace"
pendența. La. 4 august 1983 a avut
persoana căreia i-a fost acordată, ,Arturo Rivera y Damas, arhiepis
loc o lovitură de stat, puterea fiind
pentru că nu" o dată preferințele copul Salvadorului) — salutind
preluată de Consiliul Național al Re
s-au orientat după criterii stranii, știrea decernării Premiului Nobel,
voluției, condus de Thomas Sankara.
ajungindu-se chiar ca acest pre astfel de declarații sînt, în același
miu să fie acordat după merite timp, tot atitea indicii ale opro
in... războiul rece.
briului la care se expun cei ce
Nu acesta este cazul acum, noul caută să se împotrivească soluți
laureat fiind inițiatorul planului de ilor negociate, singurele reale, prerală participă aproximativ 100 de
pace în America Centrală, concre ferindu-le, in continuare, pe cele
edituri din întreaga țară, prezentizat in acordul semnat cu două false, prin recurgerea la arme.
tînd lucrări de beletristică ale cla
luni in urmă 'in mica localitate
sicilor literaturii naționale și uniCăci in fond Premiul Nobel acor
guatemaleză Esquipoulas de către dat in acest an vine să încununeze
versale, alături de lucrările unor
președinții a cinci state din zonă — nu numai contribuția și strădaniile
scriitori contemporani.
Nicaragua, Salvador, Guatemala, in direcția păcii ale unei persoane,
Honduras, Costa Rica. După cum ci. totodată, să elogieze o concepție
DECIZIE. Departamentul de Stat
se vede, este vorba de aprecierea și o metodă de acțiune care iși fac
al S.U.A. a anunțat că a hotărit să
dată
unor eforturi de natură să loc tot mai mult in viața interna
extindă pină la 1 decembrie a.c.
asigure pacea și stabilitatea unei țională. O concepție care pledează
perioada în care Biroul de infor
întregi zone geografice.
pentru un nou mod de gindire po
mații palestinian din Washington
Spre dezamăgirea scepticilor, ne litică, considerind soluționarea paș
urmează să fie închis — relatea
încrezătorilor și pescuitorilor in nică. primatul tratativelor, intr-un
ză Buletinul de știri al Casei Albe,
ape tulburi, acordul prevăzind în cuvint, dialogul, ca unică alterna
citat de agențiile de presă. Purtă
cetarea focului intre părțile aflate tivă rațională posibilă; O dovedesc
torul de cuvint al Departamentu
in conflict, sistarea oricărei inter asemenea realități cum ar fi rezo
lui de Stat, Charles Redman, a re
venții străine, inclusiv renunțarea luția recentă a Consiliului de Se
amintit că dispoziția inițială pre
la sprijinirea din afară a grupări curitate in privința încetării grab
vedea ca Biroul de informații pa
lor antiguvernamentale, precum și nice a conflictului singeros dintre
lestinian să fie închis pe o perio
serie de măsuri îndreptate spre Iran ți Irak, consensul larg ce se
oadă de 30 de zile, începînd de la
democratizarea vieții politice în ță cristalizează în legătură cu necesi
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rile din regiune, și-a dovedit de
tatea unei conferințe de pace in
plina viabilitate. In statele vizate Orientul Mijlociu, progresele pe
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poligonul din zona Semipalatinsk
forțele ce se înfruntă, s-au creat fără îndoială, in eforturile pentru
din Uniunea Sovietică a fost efec
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de
reconciliere
națională,
stingerea
acestor „puncte fierbinți"
tuată o explozie nucleară subtera
procesul de pacificare înregistrind și a altor „vulcani" in erupție cîți
nă cu puterea de pînă la 20 kipași efectivi înainte.
mal există pe glob consacrarea pe
lotone. Experiența a avut ca scop
Cu atit mai contrastant apare, care o dobindește, și pe această
perfecționarea tehnicii militare —
în
asemenea
împrejurări,
refuzul
cale, acordul menit să aducă pacea
precizează agenția T.A.S.S.
deschis, bine cunoscut, al unor celor 25 de milioane de centroamecercuri politice din S.U.A. de a-și ricani se constituie intr-o subli
CONTROL. Guvernul Ecuadoru
înceta amestecul in treburile re niere a meritelor oricărei contri
lui a anunțat introducerea, înce
giunii, respectiv de a sista ajuto buții constructive la instaurarea
pînd de Ia 19 octombrie, a unor
rul acordat elementelor „contras", climatului de pace ți înțelegere
măsuri stricte de control al opera
adică
forțelor antiguvernamentale dorit de popoare.
țiunilor financiare ale băncilor
din Nicaragua. Or, aceasta nu în
străine din țară.
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R. CAP1ESCU

Convorbiri chino - vest-germane

Contenciosul economic
americano-japonez

Elogiu dialogului

n

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Setnteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si dlfuzorll din Întreprinderi șl Instltutll. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA1
Sectorul export-import presă P.O. Box 13—301. telex 10376 prefir București, Calea Grlvlțel nr. 64-66. Tiparul: Combinatul pollgraJlo CASA SClNTEII
«0 360

