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ÎNCHEIEREA convorbirilor oficiale
DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE SAN YU

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
luni., pe tovarășul Hoang Giăng Yap,
secretar al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, care a efectuat o vizită
in țara noastră, la invitația C.C. al
P.C.R.
Cu acest prilej, au fost transmise
tovarășului Nicolae Ceaușescu
un
salut cordial, și cele mai bune urări
din partea tovarășului Kim Ir Sen,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului. Muncii din Coreea,
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, și a tovarășului
Kim Giăng II, membru al Prezidiu
lui Biroului Politic, secretar al C.C.
al P.M.C.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
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mulțumit și a transmis un salut căl
duros tovarășului Kim Ir Sen și to
varășului Kim Giăng Ti, împreună
cu urări de sănătate și succes in
întreaga activitate.
In timpul . întrevederii au. fost evocate legăturile de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Muncii din Co
reea. dintre
Republica Socialistă
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, dintre popoarele
celor două țâri, subliniindu-se rolul
hotărîtor al întîlnirilor și convorbi
rilor la nivel inalt în dezvoltarea
multilaterală a acestor raporturi.
în acest cadru, oaspetele a rele
vat înalta apreciere de care se bucu
ră în R.P.D. Coreeană poziția con
secventă a României, solidaritatea și
sprijinul activ fată de lupta dreap
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tă a poporului coreean pentru rcunificarea patriei, fără nici un amestec
din afară.
S-a reliefat că dezvoltarea pe
multiple planuri a colaborării dintre
partidele, țările și popoarele noas
tre este în interesul reciproc.
al
cauzei generale a socialismului șl
păcii, al înțelegerii și cooperării în
tre națiuni.
în cursul convorbirii au fost abordate, de asemenea, o serie de
aspecte actuale ale vieții
politice
internaționale.
La primire a participat tovarășul
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
A fost prezent Zo Iăng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

CONFERINȚEI

PARTIDULUI

Sarcinile economiceindeplinite exemplar!
Sînt cunoscute măsurile adoptate
de Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. în ședința din 29 septem
brie a.c. în vederea
îmbunătățirii
întregii activități din sectorul ener
getic, domeniu de maximă impor
tanță pentru economia națională. Aceste măsuri au fost luate cu scopul
de a se asigura o organizare și răs
pundere
exemplare.
desfășurarea
ireproșabilă a muncii într-un sector
de însemnătate
primordială, de a
cărui activitate depinde realizarea în
cele mai bune condiții a sarcinilor
de plan.
Cu atît mai mult în această pe
rioadă. așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară
a C.C. al P.C.R.,
se impun înfăp
tuirea cu toată
hotărirea a pro
gramului stabilit,
lichidarea cit mai
rapidă a lipsuri
lor ce s-au ma
nifestat în acest
domeniu, asigu
rarea pe deplin a
energiei necesare
pentru desfășu
rarea normală, in
cit mai bune con
diții a întregii
activități economico-socialc. In
acest sens, o con
diție
do
bază
pentru realizarea
producției
pre
văzute de ener
gie electrică o
constituie
fina
lizarea grabnică
a lucrărilor de reparații și moder
nizări ale instalațiilor din centralele
electrice. în scopul creșterii puterii
efectiv utilizabile a centralelor elec
trice și pregătirii lor pentru func
ționarea la parametri superiori de
siguranță în perioada vîrfului de iar
nă, pe baza normativelor în vigoare
și a constatărilor tehnice s-a întoc
mit un program de reparații a agre
gatelor și echipamentelor energetice.
Pentru acest an a fost prevăzută
repararea unor grupuri energetice
insumind 1 500 MW putere instalată.
Un volum important de lucrări și
un efort financiar apreciabil. De
sigur, acest program, care cuprinde
întregul sistem energetic național,
a fost întocmit pe baze realiste și nu
este necesar să insistăm în nici un
fel asupra importanței sau obliga
ției îndeplinirii lui punct cu punct,
la termenele stabilite. Așa cum este
și firesc, pînă la această dată cele
mai multe lucrări de reparații și
modernizări au fost finalizate. Tre
buie spus însă că planul total de
reparații pe 9 luni nu a fost înde
plinit decit in proporție de 84 la sută,
inregistrîndu-se serioase nerealizări
în centralele pe bază de cărbune.
Cauzele restanțelor acumulate diferă

de la o centrală la alta, însă se pot
desprinde o serie de aspecte de or
din mai general.
Pentru satisfacerea consumului de
energie, pe fiecare decadă și lună,
se întocmesc grafice de puteri ce
trebuie realizate de către
fiecare
centrală electrică. Dacă în general
termocentralele pe hidrocarburi se
încadrează în nivelurile planificate,
nu același lucru se intîmplă cu cele
pe bază de cărbune. Marile centrale
Turceni și Rovinari funcționează la
capacitate redusă și
înregistrează
o inconstanță permanentă în exploa
tarea grupurilor. Acest fapt deter
mină serioase neajunsuri,
întrucît
pentru echilibrarea balanței energe

au fost' respectate, iar
termenele
mereu aminate. Iată de ce se im
pune cu acuitate adoptarea unor
măsuri hotărite din partea furnizo
rilor de echipamente pentru solu
ționarea grabnică a problemelor de
care depinde realizarea integrală a
reparațiilor planificate.
După cum este cunoscut, pe par
cursul ultimilor ani au fost adoptate
o serie de măsuri tehnico-organizatorice menite să ducă la creșterea
răspunderii furnizorilor de piese de
schimb, a executanților acestor lu
crări și a beneficiarilor pentru reali
zarea la termen și de bună calitate
a reparațiilor capitale, curente
și
reviziilor tehnice programate.
Re
parațiile capitale
se execută de
către unități spe
cializate aparținind Ministeru
lui Industriei de
Utilaj Greu, care
este și principa
lul furnizor de
echipamente
ener getice. Este o
formă organiza
torică ce are în
vedere ridicarea
nivelului calita
tiv al lucrărilor
de reparații, con
comitent cu creș
terea
responsa
bilității unități
lor furnizoare de
piese de schimb
și
subansamble.
în șcelași scop,
în cadrul Minis
terului Energiei
Electrice au fost create între
prinderi care au în competență exe
cuția reparațiilor curente.
Firesc,
prin aceste, măsuri s-a scontat pe o
îmbunătățire substanțială a cali
tății lucrărilor de reparații. în prac
tică se constată însă că durata de
funcționare a multor utilaje repa
rate este redusă,
inregistrîndu-se
numeroase opriri accidentale, care
necesită ■ din nou alte
intervenții.
Grupurile de 330 MW nr. 1 și 6 de
la Turceni și, respectiv, Rovinari, de
pildă, care s-au aflat în reparație și
modernizări mai bine de un an, au
funcționat după repornire o scurtă
perioadă de timp la întreaga
ca
pacitate, după care au apărut o se
rie de deficiențe ce au condus la
scoaterea din exploatare a acestor
două agregate energetice. Din aceas
tă cauză sistemul energetic înregis
trează o reducere de putere de
peste 600 MW, care cu greu poate
fi suplinită.
Iată de ce se impune cu acuitate
efectuarea unor lucrări de calitate,
creșterea răspunderii lucrătorilor din
sectorul de reparații. Munca lor tre
buie apreciată numai și numai după

Capacitățile
energetice.
-exploatate
rațional, eficient!

Luni după-amiază s-au încheiat
convorbirile oficiale dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia; și președintele Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, San
Yu.
în aceeași atmosferă prieteneas
că, de stimă și înțelegere recipro
că, cei doi președinți au continuat,
în cadrul ultimei runde de con
vorbiri, schimbul de păreri pri
vind dezvoltarea colaborării bila
terale, precum și unele probleme
actuale ale vieții politice interna
ționale.
' ,
’’
Președinții Nicolae Ceaușescu și
San Yu au fost informați,. în acest

cadru, în legătură cu concluziile
desprinse în cursul întîlnirilor de
lucru dintre membrii celor două
delegații, cu măsurile concrete sta
bilite în ceea ce privește căile și
modalitățile de extindere a cola
borării româno-birmane, identifi
carea unor n'oi domenii de coope
rare de interes comun, sporirea șî
diversificarea schimburilor de
mărfuri, în spiritul înțelegerilor
convenite la ’ nivel înalt.
Cei doi șefi de stat șl-au expri
mat satisfacția față de rezultatele
vizitei, de convorbirile; purtate cu
acest prilej, subliniind rolul hotă
rîtor al acestora în întărirea con
lucrării pe multiple planuri dintre

România și Birmania. S-a apreciat
că transpunerea în viață a hotăririlor stabilite va contribui la dez
voltarea în continuare a iegăturilor.de prietenie și cooperare româ
no-birmane pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural
și în alte domenii de activitate.
Președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele San Yu au hotărît
să continue dialogul româno-birman la nivelul cel mai înalt, apre
ciind că acesta este în interesul
dezvoltării relațiilor dintre cele
două țări și popoare, servește
cauzei generale a păcii și colaboră
rii internaționale. ’
în cursul convorbirilor a fost

Toate lucrările agricole

- în timpul cel mai scurt!
în'.aceste zile, inclusiv în ziua de
duminică — „Ziua recoltei" — ac
tivitatea din agricultură poate fi
caracterizată printr-o participare
amplă'.a oamenilor muncii de pe
ogoare,\a tuturor locuitorilor de. la
sate pentru încheierea grabnică a
lucrărilor agricole de toamnă. Această puternică mobilizare a for
țelor din agricultură este justifi
cată de faptul că pentru perioada
înaintată de timp în care ne. aflăm
a mai rămas de efectuat un mare
•volum de lucrări. La această dată,
in linii generale, recoltarea cultu
rilor de toamnă poate fi conside
rată încheiată, cu excepția sfeclei
de zahăr, unde culesul s-a. efec
tuat pe 79 la sută din suprafața
cultivată, lucrarea executindu-se
pe baza graficelor stabilite. Recol
tarea porumbului, soiei, cartofilor
și a orezului de pe ultimele supra
fețe, printr-o puternică concentra
re de forțe, poate și trebuie să se
încheie in cel mai scurt timp. Pe
ricolul înrăutățirii vremii — tem
peraturi scăzute, brumele și chiar
înghețul — obligă ca in grădini și
livezi să se asigure forțele nece
sare pentru a se aduna și valo
rifica întreaga producție ce a mai
rămas.
Pentru etapa actuală sînt o se
rie de lucrări care au căpătat ca
racter de urgență, la. executarea lor
trebuind să fie concentrate forțe
sporite spre a fi încheiate în cel
mai scurt timp. între acestea, un
loc aparte îl ocupă strîn'gerea și
depozitarea unor cantități cît mai

mari de furaje pentru a se asigu
ra hrană îndestulătoare animalelor
piuă la noua recoltă. Desigur, re
sursa cea mai importantă o repre
zintă cocenii, care trebuie adunați
in totalitate și conservați după teh
nologiile: cunoscute, sub formă de
siloz sau ca atare. Vorbind des
pre activitatea din zootehnie, tre
buie subliniată cerința majoră pri
vind finalizarea cit mai grabnică
a tuturor pregătirilor pentru iernarea animalelor în bune condiții.
O acțiune de cea mai mare în
semnătate pentru realizarea de
producții superioare în anul viitor
este executarea în ritm, și mai
intens a arăturilor
adinei de
toamnă, astfel incit, la venirea ier
nii, ele să fie efectuate pe toate
suprafețele planificate. Pentru în
făptuirea acestui obiectiv două
probleme se impun cu acuitate. în
primul rind, este nevoie ca în
toate unitățile agricole să Se asi
gure un număr sporit de oameni
și să se utilizeze cu randament ma
xim mijloacele mecanice specifice
pentru a se grăbi eliberarea tere
nurilor de resturile vegetale și mai
ales de coceni. De aceasta depin
de crearea unui front larg de lu
cru la arat. în al doilea rind, in
scopul realizării unor viteze mari
la arat, la această lucrare trebuie
concentrate acum toate tractoare
le disponibile din stațiunile de me
canizare. De asemenea, așa cum
s-a procedat cu bune rezultate și
în anii anteriori, pentru grăbirea a

răturilor și încheierea lor in cel
mai scurt timp, in , fiecare unita
te trebuie să se organizeze acti
vitatea la arat in schimburi pre
lungite sau în două schimburi. Toți
cooperatorii sau alte cadre care
știu să conducă tractorul trebuie
să lucreze acum la arat. Pentru
.ca arăturile adinei de. toamnă să
aibă un efect cit mai mare pen
tru sporirea producției, este ne
voie ca, in conformitate cu pro
gramele stabilite, in fiecare uni
tate agricolă să continue cu forțe
sporite transportul ți împrăștierea
îngrășămintelor organice pe supra
fețe cit mai mari, știută fiind im
portanța pe care o are încorpo
rarea lor sub brazdă o dată cu arătura.
Acționînd în spiritul sarcinilor și
indicațiilor trasate de conducerea
partidului, organele și organizații
le de partid de la sate, organele
agricole, consiliile populare și con
ducerile unităților agricole au da
toria de a mobiliza la munca in
cîmp toate forțele disponibile, de
a organiza, îndruma și controla
desfășurarea întregii activități pe
baza unor programe de muncă con
crete, astfel îneît să se asigure pre
tutindeni încheierea în cel mai
scurt timp și de bună calitate a tu
turor lucrărilor agricole. Numai
astfel se poate asigura finalizarea
cu succes a strădaniilor muncii de
un an și crea premise favorabile
pentru o producție și mai bună în
anul' viitor.

reliefată dorința României și Birmaniei de a conlucra tot mai strîns
pe arena mondială, în cadrul
O.N.U. și al altor organisme in
ternaționale, pentru a contribui
activ la soluționarea, în interesul
popoarelor, a problemelor com
plexe ale lumii de azi, la înfăp
tuirea dezarmării, în primul rînd a
dezarmării nucleare, la edificarea
unui climat de pace și securitate,
pe încredere și largă colaborare
între toate națiunile.
în legătură cu rezultatele vizitei,
ale convorbirilor oficiale desfășu
rate cu acest prilej, a fost adoptat
un Comunicat comun, care se va
da publicității.

tice trebuie menținute în funcțiune
o serie de1 grupuri care sînt planifi
cate a intra în reparații. Se ajunge
implicit la decalări față' de , progra
mele stabilite, cu
efecte
directe
asupra fiabilității agregatelor și si
guranței în funcționare.
Pe de altă parte, datorită
unei
slabe activități de pregătire a repa
rațiilor și prelungirii timpului
de
executare a lucrărilor,
perioadele
aprobate sînt depășite. Nu întotdea
una se acordă atenția cuvenită sta
bilirii cu cit mai mare exactitate,
înainte de intrarea utilajului în re
parații, a elementelor care trebuie
schimbate. Și nu în ultimul rînd nerealizarea planului de reparații este
determinată de întîfzierea în livra
rea unor subansamble și piese de
schimb. La grupurile de 330 MW nr.
4 și 5 Rovinari se înregistrează întîrzieri la montaj datorită neasigurăr'ii la timp a unor echipamente
de' către întreprinderea „Vulcan"
București. Au fost luni de zile in
care lucrările au stagnat,, timp în
care importante capacități energetice
au fost indisponibile. Ministerul In
dustriei de Utilaj Greu a întocmit
o serie de grafice de livrare a fur
niturii, dar care în mare parte nu

(Continuare în pag. a Il-a)

LA 15 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPDTAȚI ÎN CONSILIILE POPULARE

ÎNTÎLNIRILE ÎNTRE ALEGATORI Șl CANDIDAȚI
- prilej de profunde dezbateri democratice, de amplă angajare cetățenească
Au început in întreaga țară întilnirile intre alegători și candidați, intîlniri care marchează trecerea la o
nouă etapă în desfășurarea actualei
campanii electorale. După desemna
rea celor aproape 120 000 de candi
dați ai Frontului Democrației și Unității Socialiste, propuși in cele

circa 58 000 de circumscripții ale con
siliilor populare comunale, orășeneștl. municipale și ale sectoarelor
Capitalei, acum alegătorii și candidații analizează împreună. într-un
spirit deschis, de exigență și respon
sabilitate civică — trăsături speci
fica democrației noastre socialiste —

ÎN PAGINA A ll-A : relatări ale corespondenților „Scînteii"
din județele Constanța, Satu Mare, Suceava și Ialomița
BrSIta - 1987

bilanțul legislaturii care se încheie,
precum și măsurile necesare pentru
perioada următoare în vederea asi
gurării progresului multilateral al
fiecărei localități, transpunerii în
viață a hotărîrilor Congresului al
XIII-lea al partidului, a orientări
lor și indicațiilor tovarășului

Nicolae Ceaușescu privind accentua
rea dezvoltării intensive a economiei
naționale —■ temelia trainică a creș
terii continue a calității vieții în
tregului popor.
Intilnirjle dintre alegători și can
didați, ca, de altfel, întreaga cam
panie electorală din acest an se des
fășoară in perioada premergătoare
Conferinței Naționale a partidului și
a celei de-a 40-a aniversări a pro
clamării Republicii ; aceasta formea
ză un strălucit cadru politic, stimu
lator pentru mobilizarea și mai sus
ținută a tuturor oamenilor muncii
de la orașe și sate, a tuturor forțe
lor creatoare ale națiunii in vederea
obținerii de rezultate superioare în
noua etapă pe care o parcurge țara
noastră pe calea edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Prin tematica aflată pe ordinea de
zi, prin caracterul dezbaterilor, int.ilnirile electorale care au început sînt
chemate să se desfășoare — așa cum
a indicat secretarul general al parti
dului la plenara C.C. al P.C.R. —
in strîiisă legătură cu afirmarea și
creșterea răspunderii organelor loca
le ale puterii de stat pentru dezvol
tarea eConomico-socială a țării, in
centrul atenției trebuind să se afle
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, a programelor de
dezvoltare economico-socialc ale fie
cărei localități.
Prin acest unghi de vedere, ale
gătorii și candidați! trebuie să aibă
în vedere, deopotrivă, aspectele de
perspectivă, în strînsă și nemijlocită
legătură cu sarcinile curente, „la

(Continuare în pag. a Il-a)
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TERMINAREA TUTUROR LUCRĂRILOR
CAPACITĂȚILE ENERGETICE EXPLOATATE RAȚIONAL, EFICIENT! AGRICOLE - IN TIMPUL CEL MAI SCURT I
(Urmare din pag. I)
modul cum
funcționează
fiecare
agregat la care ei au lucrat. Nivelul
de retribuire să fie in strinsă con
cordanță cu nivelul producției
de
energie electrică realizată.
Acesta
trebuie să constituie principalul cri
teriu de apreciere a activității des
fășurate. Totodată, este necesar să
se întărească asistența tehnică și să
se controleze riguros calitatea lu
crărilor, pentru a se elimina o serie
de neajunsuri înregistrate la unele
centrale electrice. Specialiștii din
cadrul Ministerului Energiei Elec
trice, al Centralei industriale de
producere a energiei electrice și ter
mice, din institutele de cercetare și
proiectare de profil, de la unitățile
furnizoare de echipamente trebuie
să acorde un sprijn direct și opera

tiv pentru soluționarea problemelor
care condiționează calitatea și ter
menele de execuție ale
lucrărilor
de reparații.
Pentru creșterea fiabilității echi
pamentelor de bază și
auxiliare
există un program amplu de mo
dernizări care cuprinde numeroase
măsiiri tehnico'-organizatorice. Rea
lizarea fiecărei acțiuni in parte, ca
de altfel a întregului program, este
de maximă importanță pentru creș
terea producției de energie electrică
— îndeosebi in centralele pe bază
de cărbune. Ca atare, lucrările de
reparații și
modernizări
trebuie
grabnic încheiate, astfel încît toate
capacitățile energetice să fie pregă
tite corespunzător pentru
sezonul
rece.

Ion LAZÂR

C.E. T, DOICEȘTI ?

v

Un cadru organizatoric adecvat

este de reținut că, în ultimul timp,
întreprinderea electrocentrale Doi
cești obține 6 producție de energie
electrică mai mare, cheltuielile cu
reviziile tehnice, reparațiile curente
și accidentale fiind cu 2—4 milioane
lei pe lună mai mici.
— Considerăm că este un început
bun — conchide inginerul-șef al în
treprinderii Ion Ștefan. Sîntem conștienți că pentru a realiza acest de
ziderat trebuie să acționăm mai ferm
pentru întărirea disciplinei, în pri
mul rînd a celei tehnologice, a ordi
nii și răspunderii în muncă. Pentru
că, din acest punct de vedere, avem
încă neajunsuri. Ne străduim să
obținem o simbioză intre activitatea
de producere a energiei electrice și
cea de reparații, pe seama căreia să
aibă de ciștigat, bineințeles, pro
ducția. Cerințele de bază pe care le
avem permanent in vedere sint cali
tatea și operativitatea. Este îmbucu
rător că după reparația capitală în
cheiată in luna iulie și după unele
operații de retușare executate ulte
rior, grupul nr. 8 realizează în pre
zent, în mod constant, o putere
medie de circa 140 MW’. Succesul

nostru va fi deplin însă numai dacă
și unitățile miniere ne vor ajuta,
livrindu-ne cărbune de calitate mai
bună. în primul rînd, cărbune fără
steril (ce se poate separa) și fără
corpuri străine, deoarece este o mare
pierdere pentru noi să transportăm
sute de mii de tone de asemenea
steril anual, care, pe lingă faptul că
consumă energie și reduce puterea
termocentralei, are un pronunțat
efect coroziv asupra utilajelor. Iar
acest lucru diminuează efectele re
parațiilor, oricit de bine și repede
le-am realiza. Mi-aș permite să
avansez și propunerea ca unitățile
miniere să livreze cărbunele coneasat și nu in bucăți de dimensiuni
mari, cu mult peste prevederi, așa
cum se întîmplă în mod curent. Din
cauza corpurilor metalice, noi avem
in permanență 1—2 concasoare de
fecte, din cele 4 de care dispunem.
Dacă s-ar
confrunta cu astfel de
dificultăți, mjnerii ar manifesta,
cred, mai multă grijă în acest sens.

Gheorghe MANEA
corespondentul

„Scînteii"

pentru activitatea de reparații
O experiență de ani de zile, o sea
mă de rezultate și fapte Concrete
înregistrate la termocentrala din
Doicești in domeniul reparațiilor
i-au determinat pe muncitorii și spe
cialiștii de aici să facă o serie de
observații critice cu privire la mo
dul in care este organizată această
activitate. Argumentele pe care le
aduc sint greu de combătut. Le re
dăm pe scurt : preluarea spre exe
cuție a lucrărilor de revizii tehnice,
reparații curente și accidentale de
către întreprinderea antrepriză de
construcții-montaj și reparații uzine
electrice (I.A.C.M.R.U.E.) și, o dată
cu aceasta, prin transfer, și a mun
citorilor și specialiștilor din compar
timentul propriu de reparații al ter
mocentralei a avut efecte negative
evidente, îndeosebi asupra calității
lucrărilor. Explicația este cit se poa
te de simplă. Unitatea specializată
în astfel de reparații are ca indica
tor principal nu asigurarea unui
grad ridicat de disponibilitate a agre
gatelor și instalațiilor energetice, nu
producția de energie electrică, ci vo
lumul de reparații efectuate expri
mat in tone. Se înțelege că în ase
menea împrejurări interesul lucră
torilor din acest sector s*a îndreptat
cu precădere spre repararea utila
jelor grele și mai puțin spre cele
mărunte, dar la fel de importante
pentru producție, neglijîndu-se oare
cum operațiile de reglare și ’ finisaj
care asigură buna funcționare a in
stalațiilor și siguranța in exploatare.
Aceasta a devenit o practică păgu
bitoare oce determină un grad redus
de disponibilitate a-agregatelor care
mai mult stau și nu produc energie
electrică. Ar.fi- multe" de spus" fh
această.. privință. ...cazuistica fiind
deosebit- de bogată, îtisă untrfaph-tre--.i
buie reținut, și anume că in acest
fel s-a ajuns la situația paradoxală
și oneroasă ca unitatea de re
parații (I.A.C.M.R.U.E.) să obțină
rezultate economice bune, iar termo
centralele să se prezinte cu mari
restanțe la
producția de energie
electrică și să-și, depășească cu mult
cheltuielile de producție planificate.
Pe de altă parte, un muncitor cu
calificare medie de la unitatea de
reparații ciștigă chiar de două ori
mai mult decit cel mai bun munci
tor energetician.
Fapt pozitiv este că demersurile
făcute de conducerea termocentralei
la ministerul de resort și alte organe
centrale pentru a se analiza și
regindi cadrul organizatoric existent
în domeniul reparațiilor nu au ră
mas fără ecou. Un pas inainle l-a
eonstituit înființarea la Doicești a

unei brigăzi complexe de revizii teh
nice, reparații entente și accidentale,
prin
„recuperarea"
personalului
tfansferat la I.A.C.M.R.U.E. în total
— 470 de muncitori și cadre tehnice,
care au de acum 3 luni de experien
ță în noua
formulă, o experiență
scurtă, desigur, dar suficientă pentru
a oferi date concludente ce pun in
lumină temeinicia acestei măsuri.
întîmplarea a făcut ca primul loc
de muncă unde ne-am oprit să fie
atelierul de bobinaj. iar primul om
pe care l-am cunoscut — maistrul
principal Dumitru Comănescu.
-- Vedeți motorul acesta ? — în
treabă maistrul. Are 4 200 kW și este
destinat pompelor de alimentare a
grupurilor de 200 MW. E mare
nevoie de el acolo. Pare nou nouț,
nu ? Și chiar așa este. Dar soarta
lui trebuia să fie alta. Datorită unor
deficiențe de construcție nu rezista
Ia șocurile de pornire, iar o comisie
formată din specialiști de la Trustul
„Energoconstrucția" și Institutul de
cercetări șl modernizări energetice,
din care am făcut și
eu parte, a
hotărit ori să fie rebobinat, fără
recuperarea conductorilor de cupru
și reducindu-i-se puterea cu 30 la
sută, ori să fie casat. Am fost sin
gurul care m-am opus pentru că nu
puteam să accept să pierdem așa,
printr-o simplă semnătură, un utilaj
care costă atîția bani. A fost căutată
intre timp o unitate specializată
care să-l rebobineze, dar nici una
n-a acceptat lucrarea. Acum, prin
reînființarea activității de reparații
Ln cadrul /termocentralei, s-a creat
posibilitatea să facem noi lucrarea.
Și nu așa. cum gra sțabiliț atunci. „in
mod greșit după părerea mea. ci recuperînd cele 1 600 kg conductori de
t cupru și fără a-i dimifiUS puterea.
Rebobinarea a durat doar o săptămină. La noapte il punem în func
țiune, iar după asta urmează să pu
nem la punct un motor identic aflat
în aceeași situație.
Este un aspect, dintre multe altele,
pe care l-am constatat, ce atestă că
acest nucleu de reparatori, oameni
ai termocentralei Ia ora actuală,
producători de energie electrică, in
fond, au adoptat o nouă optică in
activitatea lor. Atenția acestora nu
se mai îndreaptă spre anvergura și
greutatea utilajelor, ci spre acele
operații care asigură efectiv crește
rea puterii disponibile a termocen
tralei. Aceleași lucrări se execută,
cu aceiași oameni, intr-un timp cu
30—40 la sută mai scurt. Un alt
ciștig foarte important : operativita
tea în cazul reparațiilor accidentale
este de 2—3 ori mai mare. în sfîrșit,

Angajamentul va fi respectat
Răspunzînd comandamentelor ma
jore formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, privind necesitatea
creșterii producției de energie elec
trică, energeticienii de la termocen
trala Mintia-Deva și colectivul de
muncă ăl Antreprizei de construcțiimontaj și reparații uzine electrice
Deva acționează cu forțe sporite pen
tru efectuarea reparațiilor la timp și
de bună calitate la grupul energetic
nr. 3.
Aveam să constatăm că la toate
părțile componente ale agregatului se
lucrează in ritm susținut. într-un cli
mat angajant de muncă,, spirit de
ordine și disciplină, „Din prima zi a
intrării in reparații a grupului avem
organizată temeinic întreaga activi
tate — ne preciza ing. Icfri Trine,
șeful brigăzii de la turbine. Din timp
a fost stabilit graficul de lucru cu
desfășurător pentru fiecare formație
în parte, s-a asigurat în cea mai
mare măsură aprovizionarea cu piese
de schimb și subansamble. Putem
afirma cu toată certitudinea că da
torită înfăptuirii punct cu punct a
măsurilor stabilite ne aflăm cu toate
lucrările realizate, exact după gra
ficul nostru de lucru, în condițiile
respectării stricte a normelor de ca
litate".
Toate fazele de operații se exe
cută sUb îndrumarea permanentă a
celor mai buni specialiști. După cum
ne declara ing. Ieronim Rusan, di
rectorul. întreprinderii ele<;trftc,epțrșle Deva, atit din partea beneficia
rului, cit și a constructorului există
stabilite cadre lehnico-inginerești
care recepționează fiecare lucrare
oricît de măruntă ar fi. Munca fie
cărei formații de lucru a fost rigu
ros organizată, începînd de la exe
cutarea operațiilor de demontare a
părților componente ale grupului
energetic. O comisie tehnică a An
treprizei și beneficiarului a făcut ex
pertiza fiecărei piese și subansamblu,
stabilind cu precizie ce anume se re
condiționează sau se înlocuiește. Pa
ralel cu această amănunțită verifi
care s-au început operațiile de mon
taj. ciștigîndu-se timp prețios.
Toate lucrările de reparații și
montaj se execută numai de forma
ții specializate, cu o bogată expe
riență. Echipa condusă de maistrul
principal specialist Gheorghe Anghel
lucra cu întreg efectivul la recondiționarea diafragmelor de la turbi
nă și efectua măsurătorile de veri
ficare a liniei de arbore; echipa de
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întilnirile între alegători și candidați
zi", cum au fost formulate recent de
conducerea de partid. Astfel. în intilnirile din centrele și zonele indus
triale. accentul se cere pus pe dez
baterea măsurilor care să asigure
îndeplinirea la timp și in condiții de
cea mai bună calitate a șarcinilorde
export și a prevederilor privind pro
ducția fizică. înfăptuirea programe
lor de creștere a productivității
muncii și de reducere a cheltuielilor
materiale, de înnoire și modernizare
a producției. La rindul lor, se im
pune ca dialogurile electorale de la
sate să se axeze pe acțiunile ce tre
buie întreprinse pentru încheierea
cît mai grabnică a recoltării produ
selor toamnei și pentru pregătirea
optimă a viitoarei recolte, pentru
sporirea efectivelor și a producțiilor
zootehnice, inclusiv analiza modului
în care se desfășoară livrarea pro
duselor la fondul de stat, schimbul
de mărfuri cu orașul.
Din consultarea activă, înalt res
ponsabilă a cetățenilor urmează . să
se cristalizeze concluzii de ordin
practic, căi de acțiune și soluții con
crete, cit mai eficiente, pentru îmbu
nătățirea activității in toate sectoa
rele, lichidarea neajunsurilor și rămînerilor in urmă Care mai există,
pentru mobilizarea tuturor oameni
lor muncii în vederea înfăptuirii obiectivelor de interes general, cit și
în profil teritorial. în cadrul intilnirilor, cetățenii sînt in drept să cea
ră candidaților propuși să-și înfăți
șeze propria activitate, să arate cum
contribuie personal la bunul mers al
producției in unitatea in care lu
crează și, deopotrivă, cum se inte
grează în activitatea obștească. Cu
alte cuvinte să-și prezinte in fața
alegătorilor propria muncă, propria
activitate socială, încît alegătorii să
poată opta in deplină cunoștință de
cauză la 15 noiembrie, atunci cind
vor decide — prin votul lor — asu
pra candidatului care să-i reprezin
te ca deputat în organul local al
puterii de stat.
Punind in centrul atenției proble
mele dezvoltării economice, întilni
rile dintre alegători șl candidați sint

chemate să analizeze, totodată, in spi
rit critic și autocritic, realizările, ca
și cerințele din sfera preocupărilor
sociale, legate nemijlocit de activi
tatea consiliilor populare. Pentru că,
multe, foarte multe din asemenea
probleme iși găsesc soluționarea co
respunzătoare atunci cind organele
locale ale puterii de stat iși exerci
tă eficient atribuțiile — fie că este
vorba de aspecte edilitare, de trans
port în comun, comerț, prestări de

servicii, asistență medicală, sistema
tizare locuințe, gospodărie comuna
lă etc. Prin combaterea fenomenelor
de pasivitate, a mentalității de a se
aștepta ca alții — îndeosebi „de sus",
„de la centru" — să cunoască și să
rezolve problemele întilnirile can
didaților cu alegătorii pot și trebuie
să se constituie in puternici factori
ai unei adevărate efervescențe a
spiritului civic, de angajare plenară
a tuturor forțelor locale pentru so
luționarea pe Plan local a proble
melor locale — în spiritul principii
lor autoconducerii și autogospodăririi.
Principiul autoconducerii este — și
trebuie să devină — o realitate con
cretă, care să se manifeste in viața
de zi cu zi. Autoconducerea, ca ex
presie concludentă și directă a demo
cratismului nostru consecvent, tre
buie să asigure participarea reală și
conștientă, mereu mai intensă a tu
turor oamenilor muncii, cetățeni și
deputați, la conducerea societății, ca

materializare a tezei potrivit căreia
„socialismul
este opera maselor
populare, care se construiește cu po
porul și pentru popor".
în acest spirit, la întilnirile can
didaților cu alegătorii să se asigure
îmbinarea judicioasă a problemelor
și sarcinilor de ordin general cu
cele de interes local, să se aibă in
vedere ca problemele de ordin local
să se încadreze în contextul posibi
lităților actuale și de ordin general,
al condițiilor existente în acest
stadiu. Astfel, ocupîndu-se de pro
blematica
autoaprovizionării
și
autofinanțării, participanții la întil
nirile dintre alegători și candidați
să dezbată căile prin care este posi
bilă creșterea producției agroalimentare in unitățile de stat și coopera
tiste. ca și in gospodăriile popu
lației, să facă propuneri și să for
muleze sugestii privind valorificarea
superioară a resurselor locale, dez
voltarea micii industrii și a celor
lalte activități productive aducătoa
re de venituri în bugetele primării
lor.
Asemenea probleme, care privesc
nemijlocit viața și activitatea oa
menilor muncii din fiecare locali
tate,
trebuie
discutate
deschis,
aprofundat, cu
spirit de autentici
gospodari ai treburilor proprii, in
tr-un climat de răspundere, excluzindu-se orice manifestare de for
malism. întilnirile au loc nu pentru
a fi „consemnată" o activitate, ci
pentru a prilejui dezbateri eficiente,
pentru a reliefa soluții la diverse
probleme ale mersului înainte ai so
cietății noastre. Rodnicia adunărilor
cetățenești va fi dată de amploarea
buchetului de inițiative, propuneri
și recomandări pe care le vor pri
lejui, de exprimarea hotărîrii fer
me comune a candidaților și alegă
torilor de a conlucra P" viitor cu
forțe unite la materializarea pro
punerilor. la înfăptuirea programe
lor de măsuri stabilite, printr-o lar
gă participare a maselor, in condi
țiile afirmării mereu mai puternice
a răspunderii patriotice a fiecărui
'cetățean.

Mihai IONESCU

electricieni a maistrului ■ principal
Ilie Minecan realiza proba de etan
șate a rotorului de la generator și
împreună cu specialiști de la labo
ratorul de verificări executa contro
lul defectoscopic al capelor de rotor.
Maistrul principal Mircea Marc, cu
oamenii săi au început lucrările de
la sistemul sub presiune ă celor
două cazane, iar Ia înlocuirea ro
toarelor de la ventilatoarele de gaze
arse ciștigaseră un bun avans lucră
torii din echipa maistrului principal
specialist Viorel Adam. Și la electrofiltre munca era in toi. Sub condu
cerea subinginerului Ladișlau Ghergheli se înlocuiau o parte din elec
trozii deformați și unii elemenți de
la sistemul de scuturare.
La toate aceste locuri de muncă
și in alte puncte fierbinți de lucru
ale antreprizei i-am găsit și pe spe
cialiștii din cadrul termocentralei,
care împreună cu
constructorii și
montorii se consultă, stabilesc opera
tiv intervențiile ce trebuie executate
și mai ales participă la recepționarea cu cea mai mare exigență a ca
lității lucrărilor efectuate. Inginerii
Cornel Costina, Francisc Egyed,
maiștrii principali specialiști Mircea
Firtat, Stelian Ene. Ion Jula. loan
Damian ș.a. sint tot timpul Ia da
torie.
La sfîrșitul documentării noastre
am întrebat pe mai mulți factori de
decizie dacă se va respecta terme
nul de punere în funcțiune a grupu
lui energetic, care este 31 octombrie
a.c. Redăm răspunsul tovarășului
Adrian Rovinaru, directorul Antre
prizei de construcții-montaj, repara
ții uzine electrice Deva : „Sîntem
antrenați cu forțe sporite pentru a
realiza lucrarea de reparare a grupu
lui nr. 3 la termenul prevăzut, în
condițiile executării unor lucrări de
cea mai bună calitate. Simțim în
treaga răspundere ce ne revine și ne
străduim să executăm chiar inainte
de termen această importantă lu
crare. Dar trebuie să fie urgentată
primirea rotorului de joasă presiune
al turbinei de Ia întreprinderea de
mașini grele București. Orice întirziere îngreunează mult activitatea și
va pune in pericol respectarea terme
nului fixat". Revenind la termocen
trală, am aflat că rotorul a sosit și
termenul de repunere în funcțiune
a agregatului va fi respectat.

Recoltarea porumbului

și orezului de pe ultimele suprafețe
în urma măsurilor stabilite de
comandamentul
județean
pentru
agricultură, simbătă și duminică
ogoarele unităților din județul Con
stanța au cunoscut o puternică mo
bilizare de forțe mecanice și ma
nuale pentru încheierea grabnică a
recoltării culturilor de toamnă. Ast
fel, locuitorii tuturor așezărilor ru
rale, organizați in formații de lu
cru, au participat de dimineața pină
seara la încărcarea și transportul
porumbului, legumelor, sfeclei de za
hăr și furajelor din cimp, in spriji
nul lor aflîndu-se și peste 11000 de
oameni ai muncii veniți din orașe.
De asemenea, mijloacele de trans
port au fost suplimentate cu 505
autocamioane din dotarea unităților
de construcții. în urma acestor ac
țiuni, s-au încărcat și transportat la
bazele de recepție 28 000 tone de
porumb. 566 tone de legume in de
pozitele și fabricile de conserve, 105
tone de sfeclă la fabrica de zahăr.
De asemenea, a continuat recoltarea
culturilor de toamnă pe ultimele
suprafețe care se mai află în cimp,
îțltre care 1 020 hectare porumb, s-a
eliberat terenul de coceni pe 980

satu
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constanța:

hectare, iar la I.A.S. Hirșova și
C.A.P. Ciobanu combinele au treie
rat orezul de pe incă 20 hectare,
astfel incit in prezent și recoltarea
acestei culturi a intrat în faza fi
nală.
La bilanțul muncii desfășurate pe
toate fronturile se mai adaugă, in
aceste zile, insilozarea a 7 000 tone
furaje, coceni in amestec cu colete
de sfeclă și resturi vegetale din
grădinile de legume și efectuarea
arăturilor de toamnă pe 7 000 hec
tare. După rezultatele înregistrate,
cele mai bune realizări în aceste
zile au fost obținute in unitățile
agricole din consiliile agroindus
triale 23 August, Valu lui Traian,
Castelu și Topraisar, care au înche
iat sau sînt pe terminate cu recol
tarea principalelor culturi. După
cum ne spune tovarășul Gheorghe
Anghel, director al direcției agri
cole județene, aceste rezultate și
măsurile organizatorice stabilite vor
asigura încheierea recoltării și trans
portului produselor din cimp in ur
mătoarele două zile. (George Mihăescu, corespondentul „Scînteii").

MARE: Ample acțiuni
în horticultura

Expresie a hotărîrii lor ferme de
a înfăptui obiectivele noii revoluții
agrare, lucrătorii ogoarelor sătmă
rene au cinstit așa cum se cuvine
— prin muncă intensă, avîntată —
„Ziua recoltei". Eforturi susținute
pe tot frontul muncilor agricole au
continuat și în cursul zilei de luni,
deși lucrările au fost stînjenite
intr-o oarecare măsură din cauza
ploilor căzute
duminică
dupăamiază.
Ca urmare a eforturilor depuse,
la recoltarea și transportul porum
bului — în care s-au evidențiat
unitățile din consiliile unice Păulești. Livada, Ardtld, care au înche
iat această lucrare — acțiunea se va
finaliza pe ansamblul județului in
cursul zilei de marți, pe toate cele
aproape 50 000 hectare. Și la sfecla
de zahăr, recoltarea și transportul
au cunoscut ritmuri intense, bună
oară, duminică transportindu-se din
cimp peste 3 000 tone, astfel că pînă
la sfîrșitul lunii va fi încheiată în
întregime livrarea producției de pe
cele 4 020 hectare. De asemenea, au
fost recoltate și însilozate mari
cantități de sfeclă furajeră
(peste
20 000 tone), evidențiindu-se unită
țile din consiliile Ardud, Odoreu,

Șantău. O dată cu extinderea supra
fețelor eliberate de coceni și de alte
produse vegetale, duminică și luni
s-a lucrat pe front larg, inclusiv
prin organizarea de schimburi de
noapte, la
efectuarea
arăturilor
adinei de toamnă pe circa 7 600 hec
tare, astfel că această lucrare se va
finaliza pînă la 15 noiembrie.
în horticultură, sector care și-a
făcut simțită din plin prezența in
piețele orașelor, de „Ziua recoltei"
fiind puse în vînzare pentru popu
lație peste 500 tone produse, s-a executat, de asemenea, un mare vo
lum de lucrări. Astfel, duminică au
fost recoltate peste 50 tone mere, 560
tone legume, 30 tone struguri și s-a
trecut masiv la depozitarea rădădinoaselor și verzei, pentru aprovi
zionarea de iarnă. Totodată, s-au
efectuat primele arături de toamnă
pentru horticultură, s-au efectuat
fertilizări pentru culturile de pri
măvară. precum și udări de apro
vizionare și răsărire pe suprafețele
însămînțate cu culturi anticipate. O
contribuție substanțială la recoltat
își aduc zilnic mii de oameni ai
muncii din unitățile socialiste de la
orașe, precum și un efectiv de 40 000
elevi din școli. (Octav Grumeza, co
respondentul „Scînteii").

Sabin CERBU
■

corespondentul „Scînteii"

SUCEAVA:

Prioritate
transportului
recoltei
Duminică, pe ogoarele sucevene
s-a inregistrat o mare participare
la muncă. Alături de cooperatori, la
stringerea roadelor toamnei au ve
nit mii de elevi și oameni ai muncii
din unități economice de la orașe.
Astfel, ritmul lucrărilor a ciinoscut
o puternică intensificare. După cum
ne spunea tovarășul Mihai Cozmanciuc, director cu producția ve
getală la direcția agricolă a jude
țului, a fost recoltată sfecla de za
hăr de pe importante suprafețe și
s-a depănușat porumbul de pe 1 325
hectare. De asemenea, prin folosirea
tuturor atelajelor din sate, precum
și cu ajutorul a aproape lSO de că
ruțe ven te in sprijin din zona de
munte a județului, au fost elibe
rate de coceni mari suprafețe de
teren. Totodată, prin mai buna fo
losire a mijloacelor auto și •. tractoa
relor cu remorci s-au transportat și
livrat la fondul de stat 3 426 tone
sfeclă de zahăr, peste 1 000 tone
porumb știuleți, 869 tone cartofi.
Realizări ihai bune atît la recol
tare, cît și la strinsul cocenilor, la
transportul producției la bazele de
recepție au obținut lucrătorii de la
cooperativele agricole Emil Bodnăraș, Liteni-Moara, Dolhasca. Pă-’
trăuți, Șcheia. Moara, Bosanci. Ar
bore. Fînțînele. Botoșani, Dornești,
Adîncata etc. Deși duminică noap
tea a plouat, luni, imediat ce
ploaia a stat, s-a trecut la strinsul
și transportatul recoltei. (Sava Bejinariu, corespondentul „Scînteii").

IALOMIȚA:
—;---------------- f

Rezultatele muncii,
pe măsura
hărniciei
Ziua recoltei a fost sărbătorită de
lucrătorii ogoarelor din județul Ia
lomița prin muncă și eforturi sus
ținute pentru încheierea grabnică a
stringerii roadelor toamnei. De la
primele ore ale dimineții, peste
20 000 cooperatori și lucrători
din
I.A.S. au muncit la culesul porum
bului și zeliberarea suprafețelor de
coceni, la transportul producției la
bazele de recepție și livrarea can
tităților, contractate la fondul
de
stat. Demn de remarcat este faptul
că numai manual s-a cules porum
bul de pe o suprafață de
peste
700 ha. iar mecanic s-au recoltat 420
hectare. De altfel, duminică, unită
ților din consiliul agroindustrial Urziceni, care au încheiat recoltarea
porumbului, Ji s-au alăturat cele din
Munteni—Buzău, Căzănești, Maia,
Grivița, Giurgeni, Sălcioara.
Ro
șiori, Țăndărei și Bucu. Pină în
prezent, în județul Ialomița, porum
bul a'fost strins de pe aproape 95
la sută „din suprafață și s-au creat
condiții ca, prin măsurile luate de
comandamentul județean pentru agricultură, lucrarea să se finalizeze
în următoarele două zile. O atenție
deosebită
se acordă organizării
transportului producției la bazele de
recepție. Alături de mijloacele pro
prii ale unităților agricole, și cele
închiriate, duminică au venit in
sprijin importante capacități și din
alte sectoare de activitate.
S-a muncit cu spor la culesul și
livrarea sfeclei de zahăr, la recol
tarea orezului. Goncomitent cu strin
gerea recoltei, importante forțe au
fost mobilizate la eliberarea supra
fețelor de coceni și crearea frontului
de lucru pentru executarea ogoarelor
adinei de toamnă- (Mihai Vișoiu,
corespondentul „Scînteii").

STIMULAREA CREAȚIEI TEHNICE ORIGINALE
obiectiv important al muncii organizatorice și politico-educative
Un afiș mare, colorat și atrăgător,
ieșea in calea trecătorilor la col
țuri de stradă, in parcuri, pe culoa
rele instituți.lor publice, în pitoreștile vaduri comerciale ale frumosu
lui municipiu Oradea. Ne-a atras și
nouă privirile. Ne-am oprit și am
citit : „Comitetul județean Bihor al
P.C.R. și Consiliul județean al sindi
catelor, in colaborare cu C.N.Ș.T. și
O.S.I.M., organizează între 7 și 12
octombrie 1987 consfătuirea privind
aplicarea, generalizarea și valorifi
carea creației științifice și tehnice
originale in județul Bihor". Evident,
acțiunea ne-a interesat și pe noi și,
în consecință, am căutat să aflăm
amănunte. Unde 1 Unde altundeva
decit chiar la consfătuire.
Peste 500 de inventatori și inovatori
din toate, județele țării au fost in
vitați în orașul bihorean de pe Criș
să-și prezinte soluțiile tehnice (circa
1 100), prin a căror cunoaștere, apli
care și generalizare să se promoveze
progresul tehnic — ca factor primor
dial și dinamizator al modernizării
proceselor de producție, al ridicării
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. Timp de șase zile, schimbu
rile de informații, opinii și idei s-au
făcut prin : referate in plen (la casa
de .cultură a sindicatelor); discuții
în cadrul expoziției speciale amena
jate cu acest prilej (expoziția cuprinzind o bună parte din cele 1 100
soluții tehnice comunicate) ; comu
nicări și dezbateri în 6 secțiuni ;
mese rotunde organizate în unități
economice orădene. La consfătuire
au participat cadre cu munci de
răspundere și specialiști din 20 de
ministere și organe centrale, ca și
din peste 150 unități economice, in
stitute de cercetare și institute de
învățămînt superior. Prin caracterul
său de lucru, consfătuirea a prilejuit
utile schimburi de experiență între
participanți ; bihorenii, spre exem
plu, ne spuneau că au avut posibili
tatea să cunoască și să preia — în
vederea aplicării in producție —
peste 200 de soluții tehnice.
Vorbind despre această utilă și
reușită consfătuire interjudețeană.

trebuie menționat că ea nu este și
nu va rămîne o manifestare singu
lară. ci se integrează într-un ansam
blu de acțiuni politice și organiza
torice inițiate sistematic de că:re Co
mitetul județean de partid Bihor, de
către cele alte organe de partid din
județ — în colaborare cu factori de
răspundere din economie, cu organi
zațiile de masă șl obștești — pentru
stimularea creativității tehnice și
modernizării producției.
De altfel. în acest județ — ca și
în celelalte — programele de perfec
ționare a organizării și de moder

VIAȚA DE PARTID
nizare a proceselor de producție se
află de pe acum in etapa a doua de
aplicare. Pe parcursul primei etape,
transpunerea lor in fapt a avut în
județul Bihor o eficiență echivalentă
cu un spor de aproape 1,7 miliarde lei
Ia producția-marfă, costurile de pro
ducție fiind diminuate cu mai bine
de 580 milioane lei — din care mai
mult de jumătate reprezintă chel
tuieli materiale. Iar numai în pri
mele trei luni din etapa a doua a
acțiunii de modernizare (iulie-septembrie) au fost aplicate in județ
317 măsuri vizind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii,
reducerea
consumurilor
materia
le și energetice, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor
— ceea ce a însemnat un spor de
producție-marfă în valoare de 471
milioane lei. din care 97.4 milioane
pentru export.
Dintre acțiunile organizațiilor de
partid in acest domeniu s-au impus
atenției, îndeosebi, consfătuirea cu
intelectualitatea tehnică din județ
(in luna iulie), schimburile de expe
riență , organizate in unitățile economice-etalon („înfrățirea", „Metali
ca", Trustul antrepriză generală de
construcții industriale. Combinatul

de prelucrarea lemnului și între
prinderea de confecț i din Oradea),
ca și expozițiile privind realizarea
programelor de modernizare (ame
najate pe grupe de întreprinderi).
Comitetele de partid din Întreprin
deri se ocupă stăruitor, fără excep
ție, de buna îndrumare a comisiilor
inginerilor și tehnicienilor, de cercu
rile inventatorilor și inovatorilor,
sprijinindu-le în creșterea aportului
lor la introducerea în producție a
tuturor soluțiilor tehnice eficiente și
aplicabile pe care le elaborează. în
plus, din inițiativa organizațiilor de

în județul Bihor
partid, in unele întreprinderi —
„Metalica" Oradea, de exemplu —
ființează pentru cercetare echipe
mixte
(alcătuite din specialiști și
muncitori), fiecare inginer sau cadru
cu studii superioare conducind și
cite o grupă de 10—15 oameni ai
muncii pe care 11 ajută în perfec
ționarea
profesională — după un
program adecvat locului de muncă
și cerințelor producției. Totodată,
un șir întreg de obiective cuprinse
în planurile de muncă ale organiza
țiilor de partid sint consacrate pro
movării largi a progresului tehnic,
modernizării producției, ridicării ni
velului calitativ al produselor, per
fecționării pregătirii profesionale și
stimulării creației științifico-tehnice.
Bineințeles, nu s-a făcut chiar tot
ce se putea face în acest domeniu,
organizațiilor de partid răminindu-le
încă multe sarcini in continuare. în
acest sens, tovarășul Dumitru Berinde. secretar cu probleme economice
al comitetului județean de partid,
ne-a spus :
în spiritul indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la plena
ra Comitetului Central al partidului
de la începutul lunii octombrie, se
impune o ridicare continuă a nivelu

lui general de cunoștințe al ingine
rilor și tehnicienilor. De aitfel, tu
turor oamenilor muncii li se cere
să-și îmbogățească continuu orizon
tul de cunoștințe tehnico-profesionale, să dea dovadă de mai multă
cutezanță in găsirea și aplicarea
unor soluții productive moderne,
tot mai eficiente. Organizarea supe
rioară și modernizarea proceselor de
producție constituie o
importantă
sarcină de partid și, în acest sens,
ne revin îndatoriri din ce in ce mai
mari. De aceea, pe lîngă permanen
tizarea acțiunilor bune de pînă
acum, vom întocmi programe con
crete pe ramuri, menite să contribuie
la cunoașterea largă, la aplicarea și
generalizarea invențiilor și inovații
lor prezentate la consfătuirea inter
județeană și la expoziția prilejuită
de aceasta. De asemenea, în conti
nuare
vom
organiza
sistematic
schimburi de experiență in unitățileetalon Totodată, vom lua măsuri ca
organizațiile de partid să determine
comisiile
inginerilor și tehnicie
nilor să se implice mai hotărit în
Îmbunătățirea activității de docu
mentare tehnică. în același timp,
ne propunem să constituim brevetoteci în cadrul fiecărei unități econo
mice. în general, folosind o gamă
diversă de mijloace ale muncii poli
tico-educative. ne vom strădui să
milităm pentru formarea și dezvol
tarea gîndirii economice a oameni
lor muncii, pentru perfecționarea
pregătirii profesionale și stimularea
creației tehnico-știintifice. fără a
pierde din vedere că eficiența și ca
litatea unei tehnologii noi, a unei so
luții tehnice moderne pot fi aprecia
te inainte de toate în funcțid de
creșterea gradului de valorificare a
resurselor materiale, deci de propor
ția in care cantitatea de materii pri
me și materiale introdusă în fabri
cație se regăsește în produsul finit,
realizat, desigur, la un nivel calita
tiv superior.

Gheorghe MITROl
Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"
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Strălucitul succes al gimnasticii românești vie expresie a talentului și largilor posibilități
de afirmare create tinerei generații
TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de Biroul Comitetului Executiv al Consiliului
Național pentru Educație Fizică și Sport

■. .... ......................■■■■■■

Tovarășului OLIVER R. TAMBO

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI

Președintele Congresului Național African din Africa, de Sud

>
V.

J

Președintele Republicii Socialiste a
Uniunii Birmane. San Yu. împreună
cu persoanele oficiale care il însoțesc au fost. luni, oaspeți ai unor
puternice colective muncitorești din
județul Prahova.
Șeful statului birmanez a fost în
soțit de Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului.
Vizita a început la întreprinderea
„1 Mai“ Ploiești, unde inalții oaspeți
birmanezi au fost salutați de Virgil
Cazacu,
președintele
Consiliului
popular județean Prahova.
Gazdele au prezentat date referi
toare la etapele de dezvoltare a în
treprinderii. la performanțele celor
peste 190 de produse noi sau mo
dernizate realizate în prezent și au
subliniat că, prin grija partidului si
statului nostru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. întreprin
derea beneficiază, de un mare volum
de investiții, astfel incit, la sfîrșitul
actualului cincinal, să devină o uni
tate etalon, care să producă instalații
și utilaje la cel mai înalt nivel teh
nic și calitativ.
La încheierea vizitei, oaspeții au
asistat la o demonstrație de ridicare
și punere în poziție de lucru a unei
instalații de foraj de medie , adîncime.
La Combinatul petrochimic Brazi,
una din cele mai mari întreprinderi
cu acest profil din țară, care reali
zează peste. 100 de produse petrochimice, acoperind o largă arie de ,cerințe ale economiei noastre naționale, o bună parte dintre acestea
fiind curioscute și solicitate în mai
multe țări ale lumii, șeful statului
birmanez a fost informat despre ac
tivitatea și preocupările colectivului
întreprinderii în direcția optimizării
și diversificării producției.
Semnind in cărțile de onoare ale
unităților vizitate, președintele Re
publicii Socialiste a Uniunii Birma- ■
ne a mulțumit pentru prilejul ce i
s-a oferit de a cunoaște îndeaproape
aceste adevărate citadele ale indus•

Tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
secretar general, că. pentru prima
secretar general al Partidului Comu
oară in istoria acestei competiții
nist Român, președintele Republicii
sportive
mondiale,
o
sportivă
Socialiste România, i-a fost adresată
româncă a cucerit titlul suprem la
individual compus în întrecerea fe
— cu prilejul excepționalului succes
repurtat de echipa de gimnastică a
minină, o performanță excepțională,
țării noastre care a cucerit titlul de
căreia i s-a adăugat prezența pe
campioană a lumii — o telegramă
podiumul de premiere a încă trei
semnată de Biroul Comitetului Exe
reprezentante ale echipei noastre.
cutiv al Consiliului Național pentru
Aceste succese ale gimnasticii
Educație Fizică și Sport, în care se
noastre — continuă telegrama — se
spune :
datoresc, in primul rind, condițiilor
deosebite asigurate de conducerea
însuflețit de cele mai fierbinți
de partid și de stat sportivilor
sentimente de înaltă' prețuire, de
noștri, grijii și preocupării neconte
dragoste
nețărmurită, cu cel mai
nite
pe
care
dumneavoastră,
profund respect și aleasă recunoș
mult stimate și iubite tovarășe
tință față de dumneavoastră — cel
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena
mai iubit fiu al poporului nostru,
Ceaușescu le acordați formării omu
genial Conducător și ctitor al Româ
lui nou și educării tinerei generații
niei socialiste modeme —, Biroul
in
spiritul înaltelor idei ale uma
Comitetului Executiv al Consiliului
nismului socialist.
Național pentru Educație Fizică și
Profund recunoscători pentru mi
Sport vă raportează, cu legiti
nunatele condiții de muncă și viață
mă satisfacție și mindrie patrio
create de deceniile de aur ale „Epocii
tică, acum ia încheierea celei
Nicolae Ceaușescu", participanții la
de-a 24-a ediții a Campionatelor
cea de-a 24-a ediție a Campionatelor
mondiale de gimnastică sportivă,
mondiale de gimnastică, tinerele
realizarea unor performanțe excep
sportive dedică succesele lor aproționale,
cucerirea de către echipa
noastră feminină a titlului suprem , piatei Conferințe Naționale a Parti
dului Comunist Român și celei de-a
de „Campioană a lumii". Acest re
40-a aniversări a Republicii, angazultat se adaugă la bilanțul meda
jindu-se
împreună cu toți sportivii
liilor obținute de sportivii români
români, tehnicienii, activul mișcării
care, in acest an, au cucerit la Cam
sportive să acționeze in continuare
pionatele mondiale si Campionatele
cu și mai mare hotărire pentru afir
europene 141 medalii, dintre care 36
marea plenară a sportului românesc
medalii de aur, performanțe care
in
arena mondială.
sporesc în mod strălucit prestigiul
Biroul Comitetului Executiv al
sportiv al scumpei noastre patrii —
Consiliului Național pentru Educa
Republica Socialistă România.
ție Fizică și Sport, întregul ac
Actuala ediție a Campionatelor
tiv al mișcării sportive se anga
mondiale de gimnastică a confirmat
jează solemn in fața dumneavoastră,
valoroasele tradiții ale școlii româ
mult stimate și iubite tovarășe
nești. aflată permanent în lupta
Nicolae Ceaușescu, să nu precupe
pentru supremația mondială. în
țească nici, un efort pentru realizarea
disputa cu reprezentanții a 43 de na
de noi performanțe sportive de pres
țiuni — cifră record de participare
tigiu pe plan mondial, contribuind
la o întrecere de gimnastică —
totodată la promovarea cauzei păcii
sportivii români au obținut un bilanț
în întreaga lume, spre gloria și înal- . 20,00 Telejurnal
20,20 T.I.B. ’87 (color). Export, calitate,
fără precedent : 5 medalii de aur, 1
tul prestigiu de care se bucură pe
eficientă
medalie de argint și 4 medalii de
toate meridianele "globului scumpa
, 20,35 Teatru TV (color). ..Darul cel
bronz. De asemenea, vă raportăm,
noastră patrie ■— Republica Socia
mare", de Iile Tănăsache. In dis
listă România.
tribuție : Dorina
Lazăr,
Virgil
mult stimate și iubite tovarășe

tv

triei românești, a felicitat colecti
vele de muncă pentru calitatea pro
duselor lor .și le-a urat succese tot
mai mari în îndeplinirea obiective
lor propuse.
★

Luni după-amiază, doamna San Yu
și persoanele
oficiale
birmane.ze
care .o însoțesc au vizitat Muzeul,
colecțiilor de artă din Capitală.
La sosire, oaspeții au fost salutați
de Suzana Gâdea. președintele Con
siliului .Culturii și Educației Socia
liste.
Parcurgînd principalele săli ce
adăpostesc prețioase lucrări de pic
.din ceramică,
tură, sculptură, piese
i
obiecte de artă decorativă, oaspeții
și-au exprimat admirația față de
elogiind inițiativa
operele expuse,
de a se aduna lai un loc acest tezaur
de artă și de a-1 pune Ia dispoziția
publicului larg.
Doamna San Yu a semnat in car
tea de onoare a muzeului.
★

Duminică dimineața, președintele
Republicii Socialiste a Uniunii Bir
mane, San Yu, Împreună cu doam
na San Yu și persoanele oficiale
care îl însoțesc au vizitat obiective
social-edilitare și culturale din Ca
pitală.
Vizita a început la noua linie a
metroului bucureștean, dată in ex
ploatare în ziua precedentă. Ea a
fost continuată în cartierul Crîngași,
unde oaspetelui i-au fost prezen]
tate . aspecte și. date privindI amenajarea complexă a rîului DîmbOr
i
vița și lacul de acumulare — părți
integrante ale programului de modernizare a Bucureșt.iului.
Au fost parcurse apoi principalele
artere ale unuia din cele mai fru
moase cartiere bucureștene — Dru
mul Taberei.
Președintele
San
Yu,
ceilalți
oaspeți au vizitat, in
continuare.

Andriescu, Petre Moraru, Traian
Stăneseu, Marioara sterian; Gheor
ghe Cozorlcl, Mihal Mereuță, Rodica
Popescu-Bltănescu,
Eugen
Mazilu,_Jean Ionescu. Emil Sasu,
Emil Bîrlădeanu, Răzvan Popa,
Violeta Berbiuc. Dumitru Chesa.
Aurel Napu. Regla artistică : Constantin Diniâchiotu •
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

DIN NOU PE PRIMUL LOC ÎN LUME
Suportul
permanenței
Se spune — și pe bună dreptate
— că strălucirea unei performanțe
in sport o dă nu atit atingerea ei,
cit confirmarea el, știut fiind că e
mult mai greu să te menții in virf
decit a fost să ajungi acolo. Gim
nastica feminină românească de
monstrează acest adevăr de mai
bine de 12 ani neintrerupți.
Spunem astfel intrucit nu numai
pentru specialistul in gimnastică,
dar și in general pentru amatorul
de sport obișnuit se impune aten
ției faptul concludent că — intre
momentul „Skien 1975“, cind apărea
in arene generația Nadiei Comăneci, și momentul ..Rotterdam 1987“,
cind iată se afirmă o nouă gene
rație, a Aureliei Dobre — deșt, is
toricește vorbind, răstimpul a fost
scurt, au strălucit pe plan mondial
prin înalte performanțe mereu alte
șl alte stele ale gimnasticii noastre ;
Emilia Eberle, Melita Riihn, Simo
na Păucă, Ecaterina Szabo, Daniela
Silivaș, plus multe fetițe cu fundițe,
care, chiar dacă nu au obținut
titlurile cele mai mari, au ținut sus
ștacheta performanțelor europene,
mondiale și olimpice, asigurind
preluarea ștafetei succeselor din ge
nerație in generație.
La fiecare din competițiile con
tinentale derulate intre timp (rezer
vate senioarelor sau junioarelor), la
Mondialele de la Fort Worth 1979,
Moscova 1981, Budapesta 1983 Și
Montreal 1985, ca și la Olimpiadele
de la Montreal 1976. Moscova 1980
și Los Angeles 1984, gimnastica
noastră feminină a fost reprezen'tată acolo, sus, pe podiumul de
onoare, pe țoale treptele.
Ca un corolar, acum la a 24-a
ediție a Campionatelor mondiale,
de la Rotterdam, succesul românesc
a fost mat autoritar și mai convin
gător ca niciodată. La ora aceasta
toată lumea sportului, și nu numai
ea, cunoaște rezultatele. Aurelia
Dobre, Daniela Silivaș, Eugenia Go
lea, Camelia Voinea, Ecatering
Szabo, Celestina Popa s-au impus
categoric in cinci din cele șase pro
be, cucerind atit titlul suprem pe
echipe (pentru a doua Oară, după
Fort Worth 1979) șl titlul la indivi
dual compus (în premieră pentru
tara noastră, prin debutanta Aure
lia Dobre de la Dinamo București),
cit și trei medalii de aur in finalele
pe aparate, numai o singură probă
(săriturile) avind campioană mon
dială o gimnastă din altă țară de
cit România. 10 medalii din 18 po
sibile, cinci titluri mondiale din
șase posibile reprezintă un nou,
categoric și răsunător succes de
prestigiu pentru care adresăm și de
data aceasta cuvenitele cuvinte de
laudă, mulțumire și felicitări atit
celor șase destoinice gimnaste, cit
și profesorilor Adrian Goreac. Ma
ria Cosma, Octavian Belu și Adrian
Stan care le-au pregătit cu rivnă și
măiestrie.
Aceste strălucite victorii româ
nești, care exprimă o superioritate
covirșițoare, s-au obținut — să re
ținem acest fapt important — intr-o întrecere mondială (au parti
cipat 40 de țări), pe fondul unui
nivel de concurs foarte ridicat.
Cum bine observa agenția A.D.N.
din R.D.G., în cadrul concursului
pe echipe a fost stabilit un nou
record prin acordarea de 11 ori a
notei zece — ceea ce spune totul
despre valoarea tehnică și competițională a întrecerii, in care, ală
turi de stelele României, au fost
prezente și alte stele ale gimnasticii
mondiale de azi și de miine, cum
sint Elena Șușunova și Svetlana
~'o-i-ska‘a (din Uniunea Sovietică),
Dorothe Thiimmler (din R.D. Ger
mană) și alte sportive (din R.P.
Chineză. Bulgaria ori S.U.A.),
Să învingi pe linie (și nu ori-

■

Bulevardul Victoria . Socialismului,
unde se află în construcție
Casa
Republicii, alte, mari ansambluri și
obiective edilitare.
Șeful statului birmanez a expri
mat admirație față de obiectivele
vizitate și a dat o înaltă apreciere
atenției pe care partidul și statul
nostru o manifestă pentru creșterea
continuă a nivelului de trai și a
gradului de civilizație al locuitorilor
capitalei României.
în aceeași zi, președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane
a vizitat Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.
La sosire, distinsul oaspete a fost
salutat de Suzana Gâdea, președin
tele Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.
A fost vizitată expoziția „Dovezi
ale . dragostei,
înaltei
stime și
profundei prețuiri de care se bucură
președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, ale am
plelor relații ,de prietenie și, cola
borare dintre poporul român și po
poarele altor
țări".
Președintele
Birmaniei a urmărit cu viu interes
multitudinea de exponate te relevă
vasta
activitate
desfășurată de
secretarul general al
partidului,
președintele
Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvolta
rea multilaterală a patriei, înălțarea
ei pe noi trepte de civilizație
și
progres, amplificarea continuă a
relațiilor externe ale României so
cialiste, instaurarea unui climat da
pace, înțelegere și largă cooperare
între toate popoarele lumii.
în sălile ce adăpostesc neprețuite
mărturii ale locuirii neîntrerupte din
cele, mai vechi timpuri a poporului
nostru in vatra strămoșească, șeful
statului birmanez s-a oprit cu inte
res în fața exponatelor din diferite
epoci ce redau evoluția îndeletnici
rilor și culturii românești.
Gazdele au prezentat renumitele
tezaure de la Pietroasa, Apahidâ,
Cucuteni-Băiceni, Hinova, piese de
o valoare artistică și documentară
unică.
La încheierea vizitei, președintele
San Yu a semnat în cartea de onoa
re a muzeului.
(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 27 octombrie
ora 20 — 30 octombrie, ora 20. In
țară : Vremea va fi in general rece,
iar cerul variabil, mal mult noros In
regiunile estice șl sud-esttce, unde pe
alocuri la începutul intervalului vor
cădea ploi șl burniță cu
caracter ..
izolat. In zona de munte, precum și
In nord-estul extrem, izolat și cu to
tul trecător, precipitațiile vor fi șl șuti
formă de lapoviță și ninsoare. Vinuri
va sufla slab pină la moderat cu Unele
intensificări in regiunile estice șl sudestlce cu 35—50 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime. vor fi cuprinse. In
tre minus 5 și plus 3 grade în nordvest și in centrul tării, izolat mâi
coborite in depresiuni, și intre 2 șl' 8
grade in rest, iar cele maxime intre
4 și 14 grade, mai ridicate? izolat: în
regiunile• «ud-veștice. Se ya pijidttde ,,
brumă local' In' nord-vestiil șl centrul
țării și Izolat Îngheț' la sol,' Condiții
de ceată cu caracter Izolat. La Bucu
rești i Vremea va fi in generai rece,
cu cerul
temporar noros, favorabil
ploii slabe. Vintul va sufla moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
intre 4 și 7 grade, iar cele maxime în
tre 10 șl 13 grade. Dimineața ceață
slabă.

îmi este deosebit de plăcut' să vă' adresez, cu prilejul împlinirii vîrstei de
70 de ani. cele mai calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și succes
- în lupta și activitatea pe care o desfășurați pentru triumful aspirațiilor le
gitime ,de libertate și independență, eliminarea .politicii de apartheid și
discriminare rasială din Africa de Sud, pentru pace și colaborare inter
națională.
Reafirm convingerea că relațiile de colaborare și solidaritate dintre
Partidul Comunist, Român. și
. Congresul
____ .. Național African se vor dezvolta
continuu în interesul reciproc al cauzej păcii și progresului în lume.

?. j.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
. al Partidului Comunist Român

Solemnitatea depunerii jnintulm militar

în școlile militare ale
într-o . atmosferă înălțătoare,
în
școlile militare de. ofițeri
,__ _________
și subofițeri aparținînd Ministerului de Interne .a avut loc festivitatea depu
nerii jurămîntului de credință față
de patrie, partid și popor de către
elevii anului întîi.
Cu acest emoționant prilej,
cadrele didactice și elevii au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
telegrame în care își exprimă cele
mai alese gînduri și sentimente de
recunoștință, de nemărginită dra
goste, stimă și prețuire față de
secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandan
tul suprem al forțelor armate, pen
tru minunatele condiții de. muncă,
viață șl învățătură de care benefi
ciază, pentru atenția deosebită pe
care o acordă .dezvoltării și perfbcționării
“—i_,:
invățămîntului românesc,
pregătirii multilaterale a tinetei
generații și educării sale în spirit
patriotic, revoluționar, ca cetățeni
și viitori constructori devotați
ai
socialismului și comunismului
în
România.
In același timp, se aduce un
cald și respectuos omagiu tova->
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminent om po
litic,. savant de largă recunoaștere
internațională, pentru exemplara ac
tivitate dedicată cu devotament înăl
țării, patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație, înfloririi continue
a științei, invățămîntului și cultu-

rii românești, îmbogățirii patrimo*
niului științific universal.
.
Cadrele
didactice, tinerii elevi
s-au angajat, sub faldurile drape
, lului de luptă, să acționeze cu fer
mitate și înaltă responsabilitate pen
tru ridicarea la un nivel calitativ
superior a întregului proces inst.rucțiv-educativ, in spiritul hotărîrilor
Congresului al XIII-lea ăl partidu
lui, Directivei comandantului su
prem și Doctrinei militare naționale,
spre a întimpina cu tot mai bune
rezultate in activitatea practică și
. la învățătură Conferința Națională
a partidului și cea de-a 40-a ani
versare a Republicii, spre a se for
ma ca buni specialiști, cu o temeini
că și multilaterală pregătire, cu ale
se calități morale și
profesionale,
gata oricînd să apere cu bărbăție și
devotament.' împreună cu întregul
popor, valorile fundamentale ale
scumpei noastrp pairii — Republica
' Socialistă România.
La solemnitate au luat parte tova
rășul Tudor Postelnicu. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
de interne, membri ăi Consiliului
de conducere și ai Consiliului poli
tic ale Ministerului de Interne, acti
viști de partid și de' stat, generali
și ofițeri din aparatul central, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai for
mațiunilor de pregătire a tineretului
pentru apărarea 1 patriei, »pionieri,
părinți ai elevilor.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, viceprimministru al guvernului, a primit, luni
dimineața, pe Mohammad Khan ,Talallar, ministrul comerțului din Re
publica Democratică Afganistan, care
se află intr-o vizită in țara noastră.
în timpul întrevederii s-a efectuat
un schimb de păreri privind stadiul
actual, al relațiilor economica româno-afgane, posibilitățile și căile de
dezvoltare a colaborării bilaterale in
domenii de interes comun, de lărgire
și diversificare a schimburilor reci
proce de mărfuri.
La întrevedere a participat Ilie

Văduvâ, rriinistrul ■ comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
★

Cu ocăzia Zilei naționale ■ a AuStriei, ambasadorul acestei țări la
București, Andreas Berlakovich, a
oferit, luni, o recepție.
Au luat parte miniștri, membri ai
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale, oameni de cultură.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră.
(Agerpres)

ZILELE ACADEMICE IEȘENE ”
La Iași s-a-desfășurat cea-de-a
IILa ediție a Zilelor academice
ieșâne, in organizarea filialei Iași
a Academiei Republicii Socialiste
România. Dedicate Conferinței Na
ționale a partidului și celei de-a
40-a aniversări a Republicii, ma
nifestările sint reunite sub generi
cul Știința și tehnica in slujba dez
voltării e.conomic.o-sociale a ...țării.
Acestea se desfășoară pe grupe de

-domenii de activitate, . cum
.
sint".
„Inventica. ieșeanălL „Istoria științei. istoria omului". . .Știință, tehni
că. valori politice", „Dimensiuni
actuale și de perspectivă in chimia
macromoleculară". .. Contribuții la
studiul limbii române — George
Ivănescu", „Arta și progresul știinMieo.-tehpic.contempar.an“ si.altele.
(Manole Coreaci).
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Importantă contribuție la lărgirea
cooperării economice internaționale
cum, ci totalizirid nu
puțin
decit 12 note de zece in cele trei
concursuri — pe echipe, individual
compus, pe aparate), intr-o aseme
nea companie de elită, este o per
formanță cu atit mai strălucitoare
și dătătoare de noi nădejdi in con
tinuarea succeselor cu cit in repre
zentativa noastră (ca și in celelalte
reprezentative) au apărut gimnaste
noi, patru din ele luind abia acum
contact cu marile întreceri de se
nioare.
Ce probează acest fapt ? Probează
că luuta pentru performanța de cel
mal bun nivel mondial, pentru su
premația absolută se dă in însăși
școala românească de gimnastică —
unde, practic, e mai greu să te
impui chiar decit in întrecerile in
ternaționale. Aceasta demonstrează
că izvoarele de talente ale gimnas
ticii noastre sint nesecate, demon
strează totodată perenitatea înaltei
valori a acestui îndrăgit sport, in
România.
Dar ca să ajungi intr-o aseme
nea situație de invidiat trebuie să
ai un suport solid, de cel mai înalt
nivel. O bază de masă și de per
formanță așezată pe temeiuri or
ganizatorice și metodologice știin
țifice. condusă de tehnicieni de
prima mină, avlnd asigurate tot
odată condiții organizatorice, teh
nice și materiale pe măsura cerin
țelor impuse de marea performan
ță. pe măsura talentelor deosebite
de care beneficiezi și a aspirații
lor supreme pe care le nutrești Și
le cultivi.
Școala românească de gimnastică
feminină dispune de un astfel de
suport care-i asigură nu numai
permanența, dar și strălucirea in
arenele cele mai distinse ale lumii.
Aceasta este reconfortanta conclu
zie pe care o impune admirabila
comportare și înalt prestigiosul
bilanț al gimnastelor din România
la recenta ediție a Mondialelor de
la Rotterdam. Iar cea mai impor
tantă și mai importantă concluzie
este aceea privind necesitatea con
tinuării și intensificării eforturilor,
muncii neobosite, pentru ca școala
românească de gimnastică să spo
rească mereu in amploare și pu
tere. dovedindu-se capabili să
realizeze alte și alte performanțe,
strălucitoare. Primul mare prilej va
fi in anul viitor, la Jocurile Olim
pice...

Gheorgbc M1TRO1
I

Revenirea în Capitală a campioanelor mondiale
Luni seara a revenit in Capitală
delegația sportivă a României care
a participat la cea de-a 24-a ediție
a Campionatelor mondiale de gim
nastică desfășurate la Rotterdam.
La această importantă competiție
internațională, gimnastele românce
au obținut un strălucit succes, cuce
rind cinci medalii de aur, una de

argint și patru de bronz, titlul mon
dial pe echipe și titlul mondial in
dividual, prin Aurelia Dobre.
La sosire, girphastele noastre au
fost intimpinate cu multă căldură de
numeroși iubitori ai sportului din
Capitală, de reprezentanți ai mișcării
sportive. ’
(Agerpres)

ELOGII ALE PRESEI INTERNATIONALE
Cum era firesc și de așteptat, vic
toria categorică a gimnastelor român
ce la Mondialele de la Rotterdam
este semnalată, comentată și elogia
tă pe larg de presa internațională.
Spicuim azi cîteva din aceste apre
cieri, cu convingerea că în zilele ur
mătoare vom mai auzi, desigur, șt
de altele :
Agenția T.A.S.S. (U.R.S.S.) : „Re
prezentativa română n-a fost nicio
dată atit de puternică" — a decla
rat, in cadrul unei conferințe de
presă, antrenorul principal al echi
pei sovietice Andrei Rodionenko.
„Victoria ei este incontestabilă și o
felicităm".
în corespondența agenției China
Nouă se scriej „Campionatele mon
Rotterdam au lansat o
diale de la
‘ nouă stea a „gimnasticii mondiale,
Aurelia Dobre din România, care a
cucerit medalia de aur la individual
compus, singura ce lipsea dintre
succesele românești in această disci
plină. Aurelia Dobre este a doua
gimnastă (după cehoslovaca Vera
Ceaslavska — in 1966) care întreru
pe șirul victoriilor gimnastelor so
vietice, cîștigătoare la 22 de ediții a
titlului mondial absolut".

te. și profitînd în același timp de
cele 49,075 puncte obținute de sovietice la birnă.
Punctajul total înaintea ultimei
evoluții era de 345,675 pentru Româ
nia, care mai avea de efectuat pro
bele de sărituri, și de 345,500 pentru
Uniunea Sovietică, care se afla înain
tea probelor la
sol. Deținătoarele
titlului au devenit îhsă brusc agita
te, obținînd numai 49,450 de puncte
din cele 50 posibile, în timp ce ro
mâncele au arătat încă o dată tot
ce pot la sărituri, obținind 49,725
de puncte.
Agenția A.D.N. (R.D.G.) : Aure
lia Dobre (România), în virstă de 15
ani, a evoluat la fel de minunat de
trei ori (birnă, paralele, sărituri), dar
publicul a aplaudat furtunos și evo
luțiile colegelor ei de echipă Danie
la Silivaș (paralele și sol). Camelia
Voinea (sol) și Eugenia Golea (să
rituri), precum și pe campioana so
vietică Elena Șușunova (sol).

La rindul său, agenția spaniolă EFE
relatează : „Echipa feminină de gim
nastică a României și-a adjudecat
în mod surprinzător, dar pe deplin
meritat, medalia de aur la cea de-a
24-a ediție a Campionatelor mondiale
Agenția D.P.A. (R.F.G.) : Șansele
de la Rotterdam. A fost o zi istori
păreau să fie de partea echipei so
că pentru gimnastica feminină, dat
vietice (de nouă ori campioană mon
fiind că arbitrii s-au văzut obligați
dială) cind diferența de punctaj a
să acorde nu mai puțin de 11 note
urcat de la 0,1 la 0.45. Tocmai Da
de 10 celor mai bune gimnaste. Cele
niela Silivaș. de patru ori campioa
mai multe note maxime — șapte —
nă europeană, a fost cea care a adus
au fost obținute de gimnastele ro
această „scădere" prin cele trei ușoa
mânce, dintre care trei la exercițiile
re dezechilibrări Ia
birnă, pentru . la sol. Marea revelație a competiției
care a obținut numai 9.575 puncte.
a fost sportiva româncă Aurelia Do
Româncele au plîns, dar nu s-au re
bre, cîștigătoarea medaliei de aut la
semnat. Dimpotrivă, la sol au strîns
individual compus, care a obținut
mult visatele note de zece — Da
trei note' de 10 : la sol, paralele șf
niela Silivaș, Camelia Voinea șt Au
relia Dobre — insumind 49,700 puncsărituri".
.................. .

Tirgul internațional
București,
ajuns la cea de-a XIII-a ediție,
prestigioasă manifestare economică
internațională, a oferit, între 17—25
octombrie a.c., imaginea amplului
tablou al puternicei dezvoltări a
economiei românești și a dat, tot
odată, posibilitatea să se inițieze
noi acțiuni care să ducă la extin
derea relațiilor economice externe
ale țării noastre. Prin oferta deo
sebit de bogată și diversă, de un
înalt, nivel calitativ, industria ro
mânească a dovedit că poate să
satisfacă cele mai exigente cerințe
ale partenerilor de peste hotare.
De altfel, acest fapt au țihut, să-l
sublinieze mulți dintre oaspeții
străini prezenți în Capitală cu
prilejul actualei ediții a tîrgului.
Competitivitatea produselor românești, nivelul tehnic inalt. fiabili
tatea și calitatea -exponatelor au
atras nu numai aprecierile parte
nerilor, ci au oferit și posibilitatea
unor ample tratative și a Încheierii
unor contracte importante. De un
mare succes s-au bucurat standu
rile cu echipamente si tehnică de
calcul, cu produse din domeniul
electronicii și electrotehnicii, mașinile-unelte realizate cu comandă
numerică și program electronic, ce
lulele flexibile, roboții industriali,
mobila si multe altele.
Una din principalele caracteris
tici ale tîrgului a reprezentat-o ac-

cinema
Figuranțli : LUMINA (14 74 16) «; 12; 15; 18, GLORIA <47 46 75) —
9; 12,15; 16; 19
• Moromeții : MIORIȚA .(14 27 14) —
9; 12; 16; 19, COSMOS (27 54 95) —
9; 12; 15; 18,15
• Anotimpul iubirii : DRUMUL SARII..............
(31 28 13) -- .15; 17; 19
• Nea Mărin,. miliârdar :
FERENTARI (80 49 85) -■ 15; 17; 19. PROGREȘUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Colierul de turcoaze : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Pădurea de fagi: PACEA (71 30 85)
— 17; 19
• Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11,15;
13; 17,15; 19,30
• Visul unei actrițe : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oaspeți neașteptați s VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Mart regizori, mari actori I SCA-

tivitațea de negocieri și tranzacți
ile de export-import și de coope
rare încheiate cu cei mai diverși
parteneri de peste hotare. Cu oca
zia tîrgului, întreprinderile de co
merț exterior au perfectat o serie
de contracte care lărgesc aria par
tenerilor noștri externi ; aceștia
s-au arătat deosebit de interesați de
mărea gamă a ofertei românești
prezentate in acest an la T.I.B. Un
fapt deosebit de semnificativ este,
și acela că un număr de peste 500
de firme străine au fost prezente
ih sfăriaurile țîrguîuîr îâF 26 dm-'
tre țările cu care România are
relații comerciale au deschis pavi
lioane oficiale, .tocmai în ideea. in
tensificării și diversificării comer
țului cu țara noastră.
în cele~notrâ -zite-almTirguim' x-a ■
realizat un număr însemnat de con
tracte avantajoase și s-au inițiat
acțiuni care vor fi finalizate în aceste zile cu privire la exportul de
mijloace ale tehnicii de calcul,
componente electronice, radiorecep
toare, televizoare alb-negru, utilaje
tehnologice pentru chimie, prelu
crarea țițeiului, fabricarea celulo
zei. utilaje tehnologice pentru me
talurgie, armături industriale din
oțel și din fontă, confecții metalice
pentru construcții industriale, ma-.
șini-uneite pentru prelucrarea me
talelor, mașini textile, numeroase ,

LA (11 03 72)
17,15; 20

produse chimice, tricotaje și con
fecții, incăițâmihțe și multe altele.
De un succes deosebit s-au bucurat,
în cadrul relațiilor cu partenerii •
străini, autoturismele „Dacia" și
„Oltcit", achiziționate de numeroși
parteneri. Autoturismele de teren
„ARO" au fost primite cu un deo
sebit interes pe pfața americană,
astfel că partenerul de afaceri și-a
exprimat convingerea că vinzarea
unui număr cit mai mare de astfel
de autoturisme este pe deplin posi
bilă și depinde numai de capacita
tea uzinei românești de a produce
in pas cu .cererea cumpărătorilor
americani. S-au realizat, in aceiași
timp, 'o serie de contracte de im
port atit de materii prime de bază,
cit și de alte produse necesare dez- ■
voltării economiei noastre națio
nale.
Fără îndoială că prin, numărul
mare al contractelor încheiate atit
pentru export, cit și pentru import,
prin valoarea acestora, prin înțe
legerile stabilite pentru specializare
și cooperare. în mod deosebit cu o
serie de parteneri din țările socia
liste. prin largul schimb de infor
mații tehnice și .științifice, T.I.B. '87
a adus, o nouă contribuție la extin
derea relațiilor, a colaborărilor
economice ale României cu cele
lalte țări.

Petre CRISTEA

• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Pentru ce am murit — 19
<» Teatrul de comedie (16 64 60) :
Sfîntul Mitică Blajinu
(premieră)
1 — 19
0 Teatrul „C. I. Nottara"
_____
_______
(59
31 03,
sala Magheru) : Micul infern' — 18;
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18.33
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic.
• Teatrul Național (14 71 71,
14 72 34) : Să nu-țl faci prăvălie cu
mare) i Marea — 17; (sala Amfitea
scară
— 19
tru) : Parada modei — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna• Filarmonica
„George
Enescu"
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : pomplllu
(15 68 75, sala Studio) : Recital <le
de Pompadoiir — 19; (sala Victoria,
flaut Maxim Mihai, La pian. Alexan
50 58 65) : Astă-seară nu se improvi
drina Zorleanu — 17,30; (Ateneul Ro
zează — 19
mân) : „Studioul tlnărului muzician"
e Ansamblul
artistic
„Rapsodia
(XXIX). Corul de cameră „PRELU
română" (13 13 00) ; Pe sub cetini ia
DIU". Dirijor : Voicu Enăcliescu
izvoare — 18
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Carmen
e Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
— 18
Toate pinzele sus — 9:
9; Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 15
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd.
N. Bălcescu nr. 2) ; Liliacul — 18,30 , 0 Circul București
(10 41 85):: «A
sosit circul !“ — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina Icoanei,
11 95 44) : ■ •. Țgatțul „Țăndărică" (15 23 77. sala
Dialoguri — 19
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Badc
• Teatrul Mie (14 70 81) : Coriolan.
10; 15;
(sala
Cosmormuților.
— 18,30
11 12 04): Anotimpurile minzuiui —15
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Acțiuni și luări de poziție pentru

Intervenția reprezentantului țării noastre în Comitetul
pentru probleme economice ți financiare al Adunării
Generale a O.N.U.

încetarea cursei înarmărilor
Marșuri și demonstrații pentru pace
WASHINGTON. — In cadrul
„Săptămînii mondiale a dezarmării“, marcată in Întreaga lume la
inițiativa O.N.U., în Statele Unite
au avut loc diferite manifestări în
favoarea opririi cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace. Astfel, la inițiativa unor organizații
obștești, în fața bazei militare de
ia Cape Canaveral, statul Florida,
s-a desfășurat o demonstrație îm
potriva
experiențelqr
nucleare,
pentru înfăptuirea unor măsuri
practice de dezarmare nucleară și
de preîntîmpinare a militarizării
spațiului cosmic.
In diferite localități din Califor
nia au fost organizate, de aseme
nea, marșuri și demonstrații în
favoarea dezarmării și păcii. La
San Jose a avut loc un mare mi
ting pientru pace, organizat de
Centrul! pentru pace din această
localitate. Participanții s-au pro
nunțat pentru diminuarea cheltu
ielilor militare și pentru adopta
rea neîntîrziată a unor măsuri de
reducere a arsenalelor militare.

Pentru accesul neîngrădit al tuturor statelor
la cuceririle stiintei
si» tehnicii
•
•

STOCKHOLM. — Pe principale *
le artere ale orașului Stockholm a
avut loc o mare manifestație pen- ,
tru pace cu prilejui „Săptămînii )
mondiale a dezarmării". La mitin
gul desfășurat la încheierea aces
tei acțiuni, vorbitorii au cerut să
se pună capăt cursei înarmărilor,
să fie eliminate armele nucleare
din Europa și din întreaga lume.
De asemenea, ei s-au pronunțat
pentru transformarea nordului Eu
ropei într-o zonă a păcii, liberă
de arme nucleare.

A
A
A
A
A
*
A
*
ROMA. — Din inițiativa P.C. Ita A
*
lian. duminică s-a desfășurat A
marșul pentru pace între orașele
Peruggia și Assisi. Desfășurat sub A
deviza „înainte pe calea dezar A
mării !“. marșul a reunit delegații
sosite din toate regiunile Italiei. A
După parcurgerea distanței din
tre cele două orașe, coloanele de A
demonstranți s-au reunit intr-un A
*
mare miting la Assisi, în cursul că
ruia a luat
cuvîntul Alessandro A
Natta, secretar general al P.C.
A
I
Italian.
A
A
A
Cereri de lichidare a bazelor militare străine
A MADRID. — Sub devizele „Nu denuclearizate în Europa, De- AA
militare americanei", „Pen
monstrații pentru pace s-au mai
A bazelor
desfășurat
duminică și în alte A
tru o lume fără arme nucleare !“,
bulevardele centrale ale capi
orașe spaniole.
A pe
A
spaniole s-a desfășurat dumi
A talei
TOKIO. — Aproximativ 3 000 de A
nică un marș pentru pace în ca.
‘
'
a
„Săptămînii
mondiale
persoane au participat la o de
A drul
monstrație în vecinătatea bazei A
dezarmării". La mitingul ce a ur
militare americane Iwakuni, de pe
A mat
s-a subliniat necesitatea li
insula Honshu. Formînd un ade A
bazelor militare america
A chidării
vărat „lanț viu" în jurul bazei, de A
ne amplasate pe pămintul Spa
monstranții au scandat lozinci ceVorbitorii s-au pronunțat
A niei.
retragerea forțelor america A
pentru pași concreți în doipeniul
A dezarmării, pentru crearea de zone rînd
ne de pe pămînt nipon.
A
A
A
A Propunere de denuclearizare a Orientului Mijlociu A
luție elaborat de Egipt, toate sta
CAIRO. — Egiptul a adresat Co
A mitetului
tele din regiune sînt chemate să A
politic special al Adună
renunțe la orice acțiuni vlzînd fo
Generale a O.N.U. propunerea
A rii
losirea energiei nucleare în sco A
a se transforma Orientul Mij
A de
puri militare, pentru a se asigu A
lociu într-o zonă denuclearizată.
ra stabilitatea și securitatea tutu
cum relatează ziarul „Al
Aț- După
A
ror țărilor din zonă.
Ahram", intr-un proiect de rezoA
In sprijinul înfăptuirii dezarmării
A
A
A LISABONA. — La Lisabona au mocratice, întărirea sectorului pu A
blic al economiei, combaterea șo
sfîrșit lucrările reuniunii re
A luat
majului și apărarea intereselor ce A
prezentanților sindicatelor din ca
lor ce muncesc în fața marelui ca
Portugaliei și Spaniei, des
A pitalele
pital. A fost subliniată, totodată, A
sub deviza „Pentru mun
A fășurată
necesitatea intensificării eforturi A
că și pace în Peninsula Iberică“.
lor sindicatelor pentru înfăptuirea
Participanții au efectuat un schimb
A de
și întărirea păcii, pen A
vederi asupra situației econo
tru transformarea Peninsulei Ibe A
A mice și sociale din cele două țări dezarmării
rice într-o zonă liberă de arme nu
pronunțat pentru continua
A șireas-au
cleare.
proceselor de transformări deA
A
A
Hpsl la încetarea amplasării
A
A
rachetelor americane în R.F.G
A
A
parea acestora,
înainte ide sem
— Fracțiunea parlamenta
A răBONN.
narea unui acord între U.R.S.S. și A
a Partidului Ecolqgist din R.F.G.
A a adresat
S.U.A. privind eliminarea rache A
un apel guvernului de a
telor cu rază medie de acțiune și
amplasarea rachetelor ame
A înceta
operativ-tactice
din Europa, trans A
ricane pe teritoriul țării și desfă
lșurarea de manevre cu partici- mite agenția T.A.S.S.
A
A

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. examinează diferite
aspecte legate de dezvoltarea și co
operarea economică internațională,
între care rolul științei și tehnologiei
în procesul dezvoltării. Relevînd in
fluenta puternică pe care știința și
tehnologia modernă o exercită asu
pra vieții materiale și spirituale a
fiecărei națiuni, reprezentantul țării
noastre a evidențiat importanța deo
sebită pe care România, președintele
Nicolae Ceaușescu o acordă științei,
ca cea mai puternică forță a pro
gresului economic și social. In con
text, a fost reliefată însemnătatea
noilor ramuri și tehnologii, în spe
cial a celor de vîrf, care produc

transformări rapide și radicale In
producție și comunicații, în schimbu
rile și relațiile dintre state.
A fost subliniată necesitatea ac
cesului neîngrădit al tuturor țărilor,
în special al țărilor în curs de dez
voltare, la cuceririle științei și teh
nicii contemporane.
Reprezentantul român a evidențiat
importanța pe care ar avea-o con
vocarea unei noi conferințe a Na
țiunilor Unite pentru știință și teh
nologie, menită să contribuie la pro
movarea unei largi colaborări inter
naționale, cu scopul de a asigura ca
știința și tehnologia, cu deosebire
tehnologiile de vîrf, să constituie, cu
adevărat, factori importanți de pro
gres economic șl social pentru toate
țările, spre folosul întregii omeniri.

Ședințe ale unor comisii C.A.E.R.
PRAGA 26 (Agerpres). — La Praga a avut loc ședința a 46-a a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru
colaborare în domeniul statisticii, la .
care au participat delegații din ță
rile membre ale C.A.E.R, și R.S.F.
Iugoslavia.
Comisia a examinat sisteme de in
dicatori și probleme metodologice
din domeniul specializării și coope
rării în producție, statisticii comer
țului exterior și cu privire la sta
diul realizării Programului complex
al progresului tehnico-științific. S-au
examinat, de asemenea, probleme
curente legate de lucrările de com
parare a unor indicatori valorici.
Comisia a examinat raportul său
de activitate pe anul 1987 și a adop
tat planul de lucru pe anii 1988—
1989.
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
Lvov a avut loc ședința a 73-a a
Comisiei permanente C.A.E.R. pen-

tru colaborare în domeniul energiei
electrice la care au participat dele
gațiile țărilor membre ale C.A.E.R.
și R.S.F.I.
Comisia a examinat problemele le
gate de realizarea acțiunilor de co
laborare care decurg din hotărînle
celei de-a 43-a ședințe (extraordi
nare) a Sesiunii C.A.E.R. și ale Co
mitetului Executiv al Consiliului re
feritoare la domeniul energiei elec
trice. De asemenea, a examinat sta
diul Îndeplinirii convențiilor de co
laborare multilaterală în acest do
meniu, care decurg din Programul
complex al progresului tehnico-științific
al
țărilor
membre ale
C.A.E.R. pînă in anul 2000, precum
și alte probleme de colaborare mul
tilaterală în domeniul energiei elec
trice.
Comisia a examinat raportul său
de activitate pe anul 1987 și a adop
tat planul de lucru pe anul 1988.

AUSTRIA:
In memoria ostașilor
români
VIENA 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei Armatei Republicii Socia
liste România, ambasadorul țării
noastre la Viena a depus o coroană
de flori la Monumentul eroilor ro
mâni căzuți în lupta împotriva na
zismului, ridicat în localitatea aus
triacă Keisersteinbruck / Sommerein.
S-a păstrat un moment de reculege
re în memoria celor care și-au dat
jertfa supremă pentru libertatea și
independența patriei, pentru victoria
împotriva nazismului, pentru elibe
rarea și a altor popoare înrobite vre
melnic de Germania fascistă. Au
participat persoane oficiale din
Austria și membri ai ambasadei.

ORIENTUL MIJLOCIU
ADEN 26 (Agerpres). — Aflat în
tr-o scurtă vizită la Aden, Yasser
Arafat.
președintele
Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a avut convorbiri
cu conducătorii R.D.P. Yemen.
Trecîndu-se în revistă situația in
ternațională. părțile au discutat, cu
prioritate, situația din zonă, precum
și perspectivele reuniunii arabe la
nivel înalt, preconizată să se des
fășoare la începutul lunii noiembrie
în capitala
Iordaniei. Totodată,
ambele părți au subliniat necesitatea
intensificării eforturilor în vederea
tinerii unei conferințe internaționale
de pace în Orientul Mijlociu, la care
să participe pe picior de egalitate si
O.E.P.

CAIRO 26 (Agerpres). — Intr-un
discurs pronunțat la Cairo, ministrul
egiptean de externe, Esmat Abdel
Meguid, a reafirmat, sprijinul tării
sale pentru convocarea unei confe
rințe internaționale de pace în Orien
tul Mijlociu sub auspiciile O.N.U.

Demonstrații studențești
de protest

coreea de sud.-

SEUL 26 (Agerpres). — O pu
ternică demonstrație a studenților
de la Universitatea Koryo. cu parti
ciparea și a reprezentanților altor
organizații studențești din Seul, a
avut loc duminică. Demonstranții au
cerut demisia actualului guvern, care
reprezintă dictatura, și formarea
unui cabinet neutru, cu participarea
tuturor forțelor politice, care să
conducă țara pe perioada alegerilor

prezidențiale, prevăzute pentru luna
decembrie. Detașamente însemnate
ale poliției .au intervenit cu bruta
litate, utilizînd grenade cu gaze la
crimogene. Aproape 50 de persoane
au fost arestate.
Totodată, agențiile de presă men
ționează că s.-a format un comitet
mixt al studenților pentru democra
ție, acțiune care să Înscrie în sus
ținuta campanie electorală care a
început deja in Coreea de Sud.

Noi scăderi dramatice la bursele
de schimb occidentale
LONDRA 26 (Agerpres) V- Cursul
acțiunilor la bursele din întreaga
lume a scăzut și luni, continuînd
tendința negativă consemnată săptămina trecută, informează agenția
D.P.A. La Londra, Tokio, Hong
Kong, Sydney și Singapore s-au în
registrat scăderi apreciate drept
„dramatice" ale cursului acțiunilor.
Astfel, la bursa din capitala brita
nică indexul Financial Times, care

sintetizează valoarea acțiunilor a
100 de firme principale, s-a redus,
la o jumătate de oră după deschide
re. cu 104,2 puncte, ceea ce semni
fică o scădere cu aproximativ 8 la
sută față de cursul de la sfîrșitul
săptămînii trecute. La Frankfurt pe
Main, cursul valorilor standard a
fost notat cil 10—15 la sută mai pu
țin decit sîmbătă.

CONFERINȚA. In orașul portu
ghez Evora s-au încheiat lucrările
celei de-a Xl-a conferințe națio
nale asupra problemelor reformei
agrare. Luînd cuvintul la mitingul
care a avut loc la încheierea lu
crărilor, secretarul general al P.C.
Portughez, Alvaro Cunhal, s-a pro
nunțat pentru continuarea consec
ventă a înfăptuirii reformei agra
re, inaugurată de revoluția din
aprilie 1974. EI a criticat intenția
autorităților de a modifica radical
Constituția țării și a cerut forțelor
democratice,
tuturor
oamenilor
muncii să apere cu fermitate trans
formările democratice din Portu
galia, informează agenția T.A.S.S.
REUNIUNE. Luînd cuvîntpl în
cadrul unei reuniuni a Partidului
Liber Democrat care se desfășoa
ră Ia Baden-Baden (landul BadenWiirtemberg), Hans-Dietrich Gens
cher, vicecancelar și ministru de

INSEMNĂRI
DIN R.D. GERMANĂ
nik descoperirile oamenilor de ști
ință.
Este o fericită colaborare
între cercetători și uzină.
Un destin singular rezervat unui
oraș cu o istorie de 750 de ani,
o dezvoltare favorizată de statutul
de capitală a regiunii Gera ? Vizi
tarea unei mici localități din sudul
regiunii ne-a furnizat, două zile
mai tîrziu, răspunsul la aceste
întrebări.
turingian,
...Possneck,
orășel
pitorească,
așezat
într-o vale
Drumuri șerpuitoare duc spre
munții din împrejurimi, ale căror
culmi închid orizonturile. Din
timpuri
îndepărtate,
țesătoare,
postăvari și vopsitori își cîștigau
din greu existența în această loca
litate izolată de lume. Spre finele
anilor ’60, orașul a fost cuprins de
agitație. Se zvonea că țesătoria
din localitate, de care era legată
soarta orașului, va fi închisă. Apoi
au sosit veștile confirmate oficial :
„Există un proiect în studiu de a
schimba
profilul uzinei, subsumînd-o industriei metalurgice".
Urmare firească : cei 1 500 de oa
meni ai muncii
trebuiau să-și
schimbe meseria, să se recalifice,
„în realizarea importantelor hotărîri ale Congresului al VIII-lea
al P.S.U.G. — ne spune rectifica
torul Heinz Sesselmann — crește
rea mai susținută a diferitelor
ramuri industriale necesita, intre

altele, și intensificarea producției
de rulmenți. Fără ei nu funcțio
nează nici motoarele, nici alte
părți componente ale instalațiilor.
Insă întreprinderile existente atin
seseră pragul lor de saturație în
acest domeniu. Construireai unei
noi uzine de rulmenți ar fi cerut
cîțiva ani. Și chiar în această even
tualitate era dificil de asigurat
mina de lucru".
Intre timp, la Cottbus, noul șl
modernul combinat textil era ca
pabil să-și asume, fără dificultăți,
realizarea producției, repartizată
pînă atunci în alte întreprinderi
mai vechi. Așa s-a decis ca Pos
sneck „să cedeze" preocupările
sale tradiționale Cottbusului. Teo
retic, transferul de producție era
deci posibil.
Mai complexă era
sarcina evitării consecințelor aces
tei restructurări pentru cei 1500
muncitori, maiștri și ingineri și,
indirect, pentru familiile lor, în
total 4 000 de persoane.
După dezbateri și consultări în
forurile competente, s-a optat în
cele din urmă pentru reconversiunea uzinei din Possneck.
Cum a fost începutul ? — îl
întrebăm pe Heinz Kutschka, în
acel timp directorul fabricii texti
le, astăzi directorul comercial al
uzinei de rulmenți. „Nu ne-a fost
ușor să risipim toate îndoielile
celor care urmau
să-și schimbe
meseria din țesător in metalurgist,
meserii cu tehnologii total diferite.
Treptat, oamenii au înțeles rațiu
nile restructurării.
Am avut și
nopți albe, cînd căutam soluții la
noile noastre probleme, tn cele din
urmă am reușit să-i antrenăm pe
muncitori, în marea lor najoritate.
la depășirea dificultăților Inerente
unei asemenea operațiuni inedite.
Este plăcut să constați de ce Sînt
în stare oamenii — bărbați și femei
(70 la sută din personalul vechii
uzine era format din femei) —
cînd identifică sensul unei decizii,
descoperind in ei rezerve de voință
și perseverență pentru a rezolva
situații neintîlnite".
Concomitent cu instruirea pentru
noua meserie de metalurgist, în
halele uzinei
au început să fie
montate mașinile și agregatele ne
cesare producției de rulmenți. Și
pentru că realizarea sarcinilor tra
sate de forumul suprem al comu
niștilor din R.D.G. corespundea
interselor întregii țări, Possneckul
s-a bucurat de ajutorul altor colec
tive. Au sosit reglori. maiștri, ingi
neri. Heinz Sesselmann, un rectifi
cator experimentat, a venit „doar"
pentru șase săptămîni. Lucrează la
uzina de rulmenți din Possneck de
15 ani. „Aveau mai mult nevoie de
mine aici decît la întreprinderea
la care lucrasem înainte. Și am

Infățișînd marile realizări obținute
de R.P. Chineză în toate domeniile
de activitate, raportul subliniază că
acestea sînt rezultatul activității de
puse de întregul popor chinez, strîns
unit în jurul partidului său comu
nist. Raportul relevă, totodată, că
R.P. Chineză va continua să pro
moveze neabătut o politică externă
independentă, de pace și să dezvolte
relațiile de prietenie și colaborare
cu toate țările lumii.
Lucrările celui de-al XIII-!ea Con
gres al Partidului Comunist Chinez
au continuat pe secțiuni.
Dezbaterile se axează pe proble
mele ridicate în raportul prezentat
în prima zi a lucrărilor de secreta
rul general interimar al C.C. al P.C.
Chinez. Zhao Ziyang. Documentul
supus analizei face bilanțul perioa
dei ce a trecut de la precedentul
congres și se referă la sarcinile anilor următori în diferite domenii
de activitate.

Congresul Partidului Revoluționar din Tanzania
DAR ES SALAAM 26 (Agerpres).
— în localitatea tanzaniană Dodoma
se desfășoară lucrările celui de-al
III-lea Congres al Partidului Re
voluționar din Tanzania, la care iau
parte circa 2 000 de delegați, pre
cum și reprezentanți din partea a
35 de partide și organizații politice
de peste hotare.
In numele
Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost
transmise participanților la congres
un cald salut prietenesc și cele mai
bune urări de către reprezentantul
partidului nostru la lucrările con
gresului, Ion Sîrbu, membru al C.C.
al P.C.R.

scurt
externe al R.F.G., a subliniat ne
cesitatea înfăptuirii dezarmării și
a salutat progresul înregistrat în
negocierile sovieto-americane în
această direcție — transmite agen
ția T.A.S.S,
STATISTICI ÎNGRIJORĂTOA
RE. Speranța medie de viață în
țările africane situate la sud de
Sahara este de circa 50 de ani,
ceea ce înseamnă cu 27 de ani mai
puțin decît în statele industriali
zate. potrivit unei statistici pre
zentate Ia un seminar privind
mortalitatea infantilă în această
regiune a Africii, desfășurat la
Yaounde. Rata mortalității infan
tile în statele din această parte a
lumii este de 105 la mie.

STARE DE URGENȚA. Ca ur
mare a tulburărilor recente din
portul Papeete (teritoriu de peste
mări aț, Franței), unde au avut loc

Principala sarcină a Partidului
Revoluționar din Tanzania în ur
mătorii 15 ani constă în crearea ba
zelor economice ale socialismului,
subliniază proiectul de program al
partidului pe
perioada 1987—2002,
supus dezbaterilor lucrărilor con
gresului. In document, un Ioc central
îl ocupă problemele dezvoltării eco
nomiei și conducerii ei de către
partid, stabilirea căilor concrete de
depășire a dificultăților economice
și creșterea productivității în toate
ramurile economiei. Delegații au
subliniat necesitatea consolidării sec
torului de stat în economie și a
creșterii mișcării
cooperatiste în
agricultură.

ciocniri între muncitorii portuari și
forțe ale poliției, autoritățile fran
ceze au decretat starea de urgență
și au instituit interdicții de circu
lație în insulele Tahiti și Morea,
informează agenția E.F.E. După
cum s-a anunțat, docherii din por
tul Papeete au intrat în grevă. Intrucit acesta este un punct impor
tant de /aprovizionare a poligonului
nuclear francez de pe atolul Mururoa, poliția a intervenit încercînd
să-i oblige pe docheri să reia lu
crul. Au avut loc ciocniri, soldate
cu numeroși răniți. Peste 100 de
greviști au fost arestați.
MANEVRE. In landul vest-german Baden—W’tirtemberg au în
ceput manevre ale forțelor armate
americane dotate cu rachete „Per
shing II", informează agenția
D.P.A. Potrivit unor surse america
ne, la aceste exerciții care vor dura
pînă la 4 noiembrie-și se vor des
fășura și în zone din landurile ve
cine — Hessa, Renania-Palatinat și
Saar — vor participa 4 500 de mili
tari de la bazele de rachete situa
te în apropierea orașelor Heil
bronn, Mutlangen, Neu Ulm, pre
cum și aproximativ 1 500 de ve
hicule.

Solidaritate cu lupta dreaptă
a poporului namibian

al Înnoirilor socialiste
Dacă industria textilă și, trebuie
adăugat, construcția de mașini au
o anumită tradiție la Gera, cea
mai tînără și cea mai mare între
prindere a orașului este VEB Elektronik, cu un colectiv de 7 500
angajați. Comparativ cu 1977 —
anul de început — producția între
prinderii — condensatori de dife
rite tipuri, microcomputere — s-a
triplat. Introducerea tehnologiilor
de vîrf a fost încredințată tînărului colectiv de cercetare
condus
de fizicianul Andreas Jurk. Născut
la Dresda, fizicianul se deplasează
adesea în orașul său natal pentru
a se consulta cu specialiștii de la
celebrul Institut „Manfred von
Ardenne" și a introduce în pro
ducția întreprinderii VEB Elektro-

BEIJING (Agerpres). — In Marea
Sală a Poporului din Beijing s-au
deschis
duminică, într-un cadru
solemn, lucrările celui de-al XIIIlea CongrLs al Partidului Comunist
Chinez. Participă 1936 de delegați
reprezentînd pe cei peste 46 de mili
oane de membri ai P.C. Chinez.
Lucrările au fost deschise de Deng
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. Chinez.
Ordinea de zi a congresului cuprinde
raportul Comitetului Central, rapor
tul Comisiei Centrale Consultative
și Raportul Comisiei Centrale de
Control al Disciplinei de Partid,
propuneri de modificări, ale Statu
tului partidului, alegerea noului Co
mitet Central, a Comisiei Centrale
Consultative și a Conîisiei Centrale
de Control al Disciplinei de Partid
ale P.C. Chinez.
Din însărcinarea C.C. al P.C.C.,
raportul la congres a fost prezentat
de Zhao Ziyang, secretar general
interimar al C.C. al P.C. Chinez.

E DE PRESA

PE DRUMUL ASCENDENT
Călătoria prin frumosul ținut al
Turingiei iți oferă priveliști încîntătoare pe valea nului Saale, cu
dealuri, munți și nesfîrșite păduri.
Gera — gazdă ospitalieră pentru
citeva zile — este situată, s-ar pu
tea spune, la liziera Pădurii Turingiene.
Orașul care și-a sărbătorit de
curind jubileul de 750 de ani de
existență are o istorie bogată în
evenimente. Cinstind tradițiile pro
gresiste ale orașului lor, locuitorii
Gerei consideră că anii cei mai
rodnici și luminoși din istoria ora
șului sînt cei ce se confundă și se
identifică cu vîrsta Republicii De
mocrate Germane, întemeiată la 7
octombrie 1949.
Pitorescul peisajului ar fi rămas,
desigur, obiect de simplă contem
plație dacă oamenii acestor locuri
nu ar fi determinat prin munca
lor stăruitoare dezvoltarea economico-socială de ansamblu a regiu
nii, pornind de la resursele ei na
turale și întregindu-le cu ramuri
industriale noi, in conformitate cu
sarcinile cele mai însemnate asu
mate de puterea muncitorilor și
țăranilor.
Capitala regiunii Gera a devenit
în anii socialismului un oraș cu
un profil economic inconfundabil.
Dacă pinzeturi și postavuri, țesute
la Gera,
se vindeau la Leipzig
incă
la începutul secolului XV,
azi această veche îndeletnicire este
continuată și cultivată cu deosebită
atenție în condițiile incomparabile
oferite de economia socialistă. In
dustria textilă din oraș produce
anual stofe, care, desfășurate pe
toată lungimea lor, ar putea în
conjura Pămintul pe la Ecuator.
„Numai
îndemînarea moștenită
prin tradiție — ne explică inginera
Monika Trober, de la întreprinde
rea VEB Modedruck — nu ne-ar
fi ajutat să ajungem la aceste rea
lizări. Tehnica CAD/CAM (proiec
tarea și realizarea producției cu
ajutorul computerelor) și instala
țiile acționate electronic au modifi
cat radical metodele de producție
în fabrica noastră. Intrucît dotarea
cu tehnică nouă este un proces
continuu,
trebuie să ne situăm
printre primii angajați ai între
prinderii
care se familiarizează
cu noile instalații moderne. Aceasta
ține de logica dezvoltării, deoarece
tinerele și tinerii pe care noi îi
calificăm
urmează să determine
viitorul întreprinderii mult dincolo
do anul 2000".

LUCRĂRILE CELUI DE-AL XIII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

rămas",
explică el
adăugind :
„Reciclarea nu-i o treabă ușoară.
A fost o perioadă dificilă. A fost
într-un fel un mod de forjare a
caracterelor. Și oamenii au demon
strat tăria de a depăși dificultățile
începutului".
Noua întreprindere a fost inau
gurată oficial în 1971, sub numele
de VEB Rotasym Possneck, iar
producția a început in anul urmă
tor. Cînd fostele textiliste, deve
nite metalurgiste, aU produs primii
rulmenți, ele s-au îmbrățișat ca
la o mare sărbătoare. Bătălia era
de-acum cîștigată...
Ne întoarcem in capitala regiu
nii. Orașul a urmat în mod firesc
dezvoltarea de ansamblu a țării,
fundamentată temeinic pe crește
rea forțelor de producție, pe reali
zările oamenilor muncii de la orașe
și sate. Gera a dobindit noi car
tiere de locuințe, vechi clădiri au
fost reconstruite.
De la Congresul al VIII-lea al
P.S.U.G., aflăm ie ia Hans-Georg
Tiedl, de 14 ani arhitect al orașu
lui. au fost construite sau moder
nizate aproape 13 000 locuințe la
Gera. tn acest fel. mai mult ie 75
la sută din cetățenii orașului au
primit o locuință frumoasă.
In
1972 a început construirea celui
mai mare cartier de locuințe —
Lusan, unde trăiesc acum 45 000
de oameni. Au fost restaurate clă
dirile din centrul istoric al orașu
lui. Proiectele pentru un nou com
plex de locuințe — Bieblach-Ost —
vor fi predate in curind construc
torilor spre realizare.
O impresie de neuitat lasă vizi
tatorului frumoasa clădire a Tea
trului din Gera, ea însăși supusă
cu ani în urmă operațiilor de res
taurare.
Prestigioasa
instituție
dispune de o sală de spectacole de
teatru, de una de concerte și de
alte piese mai mici.
Anual sînt
oferite 800 de spectacole, urmărite

de 340 000 de spectatori. Pe aceste
scene apar, din. cînd in cind. și
artiști din România. Pe baza în
țelegerilor convenite, întpe județul
Timiș și regiunea Gera au loc
frecvente schimburi de delegații din
diverse domenii de activitate. Di
rectorul teatrului ne vorbește cu
însuflețire despre colaborarea cu
colegii români, despre sentimentele
de profund respect și considerație
ce și le nutresc popoarele noastre,
despre raporturile de cooperare
rodnică stabilite între R.D. Ger
mană și România.
Aceste cuvinte de caldă aprecie
re, exprimate peste tot in uzinele
și colectivele vizitate, reflectă o
realitate temeinic fundamentată.
Intr-adevăr, sub impulsul deter
minant al înțelegerilor convenite în
timpul intîlnirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., președintele Româ
niei, și tovarășul Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D.G., relațiile politice, econo
mice, tehnico-științifice și în alte
domenii de Interes comun dintre
țările noastre au cunoscut a puter
nică dezvoltare, favorizate de
succesele remarcabile, obținute de
popoarele noastre în construirea
socialismului, de identitatea telu
rilor și a năzuințelor lor de pace
și progres.
Se poate afirma cu deplin temei
că vizita tovarășului Erich Hone
cker la București, noul dialog la
nivel Înalt dintre România și
R.D.G. vor contribui ta identifi
carea a noi posibilități pentru in
tensificarea și extinderea relațiilor
dintre partidele, popoarele și țările
noastre. în Interesul reciproc, al
cauzei socialismului, păcii și înțe
legerii internaționale.

Petre STĂNCESCU

Perpetuarea ocupării ilegale a
Namibiei, cu tot cortegiul ei de re
presiuni, continuă să provoace o vie
indignare in rindul opiniei publice
mondiale, care cere tot mai insistent
să fie respectat dreptul poporului
namibian (le a-și făuri destinul în
mod liber și independent. Acest
deziderat, reafirmat cu putere în ca
drul actualei
sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U., unde numeroși
vorbitori au condamnat manevrele
obstrucționiste ale R.S.A., este din
nou și viguros exprimat în aceste
zile, o dată cu declanșarea, îp în
treaga lume, a. suitei de manifestări
de simpatie și sprijin față de cauza
popoarelor
aflate
sub dominație
străină, manifestări legate de faptul
că astăzi, 27 octombrie, începe Săptămina de solidaritate cu poporul
Namibiei și cu organizația sa de
eliberare, S.W.A.P.O.
Namibia este, după cum se știe,
ultimul mare teritoriu continental
(suprafața — 824 292 kmp ; popu
lația — 1,5 milioane locuitori) care
cunoaște asuprirea colonială. Proble
ma viitorului ei a format în ultimii
ani obiectul unor vii dezbateri la
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale. fără a se înregistra însă vreun
progres pe calea înfăptuirii dreptu
rilor inalienabile ale poporului na
mibian. Autoritățile rasiste de la
Pretoria nu numai că au determinat
eșecul Conferinței de la Geneva, din
ianuarie 1981. organizată pentru pu
nerea in aplicare a planului O.N.U.
cu privire la acordarea independen
ței Namibiei, dar au făcut tot ce
le-a stat în putință pentru a-și în
tări controlul asupra acestui terito
riu. Astfel, ele au sporit efectivele
trupelor sud-africane dislocate în
Namibia, au instalat un guvern
marionetă la Windhoek și au inten
sificat represiunile antidemocratice
împotriva forțelor patriotice. Aceste
măsuri arbitrare, condamnate de opi
nia publică mondială, n-au putut
totuși să intimideze poporul nami
bian. Sub conducerea S.W.A.P.O., el
continuă lupta armată, ca și formele
de acțiune menite să atragă atenția
lumii asupra' cauzei sale drepte. în
cursul lunilor august și septembrie,
Armata populară de eliberare a Na
mibiei (P.L.A.N.) — ramura militară
a S.W.A.PO. — a dat un șir de lo
vituri corpului expediționar al regi
mului sud-african.
Acțiunile desfășurate de patrioții
namibieni sînt urmărite cu simpatie
de forțele democratice de pretutin
deni, care și-au Intensificat, la rîndul lor. demersurile in sprijinul unei
soluționări imediate a problemei Na
mibiei Cu ocazia recentei reuniuni
ministeriale a
Consiliului O.N.U.
pentru Namibia, care a avut loc la
New York, secretarul general al Na
țiunilor Unite. Javier Perez de
Cuellar, a adresat guvernului sudafrican un nou apel de a pune capăt
de urgență ocupării Ilegale a Nami
biei. Intensificarea actelor de repre
siune din ultimele luni din partea
forțelor sud-africane împotriva po

porului namibian — a spus el — re
prezintă un motiv foarte grav de în
grijorare : „Națiunile Unite, care
și-au
asumat
o responsabilitate
directă față de soarta Namibiei, nu
pot reacționa decit cu o profundă
îngrijorare la informațiile legate de
nedreptățile și persecuțiile Ia care
este supus poporul namibian". Reu
niunea Consiliului O.N.U. pentru
Namibia a chemat Consiliul de
Securitate să stabilească o dată, nu
mai tîrziu de 31 decembrie 1987, pen
tru punerea în aplicare a rezoluției
sale din 1978, cunoscută sub numele
de „planul O.N.U.", iar în cazul in
care R.S.A. va continua să ignore
deciziile, să se angajeze că va apli
ca sancțiuni obligatorii corespunză
toare. Pe de altă'parte, grupul țări
lor africane la O.N.U. a cerut întru
nirea Consiliului de Securitate pentru
examinarea situației din Namibia.
în spiritill politicii sale consecven
te de solidaritate cu toate popoarele
care luptă pentru dreptul lor de a
se dezvolta liber și de sine stătător.
România socialistă a fost și este per
manent alături de poporul namibian,
acordîndu-i
un
substanțial
și
nedesmințit sprijin politic, diploma
tic, moral și material. Solidaritatea
dintre poporul român și poporul
namibian, dintre Partidul Comunist
Român
și
Organizația Poporului
din Africa de Sud-Vest și-a găsit, pe
parcursul anilor, concludente expre
sii mai ales cu ocazia întilnirilor pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
le-a avut, pe pămînt african și la
București, cu
Sam Nujoma, pre
ședintele S.W.A.P.O., în cursul căro
ra secretarul general al partidului
nostru a exprimat de fiecare dată
hotărîrea României socialiste de a
acorda întregul său sprijin poporu
lui namibian pentru victoria cauzei
sale drepte. Se cuvine subliniat că
țara noastră a fost primul stat care
a încheiat un document internațio
nal cu S.W.A.P.O., ceea ce a repre
zentat o importantă contribuție la
recunoașterea internațională și afir
marea acestei organizații ca unic re
prezentant legitim al poporului na
mibian.
în aceste zile, cînd forțele demo
cratice de pretutindeni marchează
Săptămina de solidaritate cu poporul
Namibiei și cu organizația sa de eli
berare, S.W.A.P.O., poporul român,
care a sprijinit întotdeauna cauza
independenței popoarelor din Afri
ca, a tuturor popoarelor, își reafirmă
convingerea că nimic nu va putea
împiedica victoria luptei de eliberare
în sudul continentului și că în mod
indubitabil steagul libertății va
flutura și la Windhoek ' Este drep
tul inalienabil al poporului nami
bian de a se număra printre na
țiunile pe deplin stăpîne pe destine
le lor de a-și croi, fără nici un
amestec din afară, o viață nouă,
liberă și prosperă, așa cum dorește
și cum merită !

Nicolae N. EUPU
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