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Desfășurată la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu,

S-A ÎNCHEIAT vizita oficială de prietenie
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII SOCIALISTE A UNIUNII 

BIRMANE, SAN TU, ÎMPREUNĂ CU DOAMNA SAN YU
Ceremonia 
plecării

din Capitală
Marți, 27 octombrie, s-a înche

iat, vizita oficială de prietenie 
efectuată in. țara noastră, Ia invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birma- 
ne, San Yu, împreună cu doamna 
San Yu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu; pre
ședintele San Yu și doamna San 
Yu au sosit împreună la aeropor
tul internațional Otope.ni, unde 
s-a desfășurat ceremonia plecării 
oficiale a șefului statului birman.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane și Republicii So
cialiste România, în timp ce. în 
semn de salut, s-au tras 21 de sal
ve de artilerie.

Președintele San Yu. doamna 
San Yu, ceilalți oaspeți și-au luat 
rămas bun de la persoanele ofi
ciale române prezente la ceremo
nia plecării. Erau de față membri 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri a oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
San Yu, tovarășei'Elena Ceaușescu 
și doamnei San Yu buchete de 
flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la distinșii 
oaspeți.

Președintele Birmaniei a mul
țumit din nou pentru invitația de 
a vizita România, pentru ospitali
tatea de care s-a bucurat, expri- 
mindu-se deplina satisfacție față 
de rezultatele noului dialog la ni
vel înalt româno-birman.

Vizita în țara noastră a pre
ședintelui Birmaniei se înscrie ca 
un moment de deosebită însem
nătate în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre ță
rile și popoarele noastre, repre- 
zentînd. în același timp, o contri
buție importantă la cauza păcii și 
colaborării internaționale.

COMUNICAT 
COMUN 

în pagina a V-a

în întimpinarea Conferinței Naționale a partidului
înalt spirit gospodăresc, exigență și răspundere pentru

PREGĂTIREA TEMEINICĂ
A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR!_ — — — ; T- —

• in fiecare unitate economică, acțiuni eficiente pentru 
pregătirea tehnică și organizatorică a fabricației, în strînsâ 
legătură cu programele de modernizare

• Prin intrarea in funcțiune a investițiilor prevăzute, 
atingerea parametrilor proiectați și încărcarea judicioasă a 
mașinilor și utilajelor - capacitățile de producție să fie bine 
puse la punct pentru activitatea în noul an.

• Maximă atenție perfectării judicioase a relațiilor eco
nomice de aprovizionare, cooperare și desfacere a produc
ției I

• Nici o întreprindere, nici o centrală nu poate produce 
— și nu trebuie să producă — decît pe bază de contracte I

• Termenele de livrare — strict corelate cu normativele 
de stoc aprobate

• Fără formalități birocratice, factorii de decizie nemij
locit implicați in soluționarea operativă a problemelor pre- 
contractuale

Fiecare zi care a rămas pină 
la sfîrșitul anului să fie folo
sită deplin, cu randamente ma
xime în întreaga activitate eco

nomică ! Este cerința fundamentală 
a întregii activități productive din 
această perioadă, cerință subliniată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la

recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
în paralel cu eforturile pentru 

îndeplinirea sarcinilor acestui an, 
in actuala perioadă in fiecare u- 
nitate economică se întreprind ac
țiuni specifice pentru buna pre
gătire a producției anului viitor. 
Experiența anilor trecuți din fieca
re întreprindere a demonstrat cu 
prisosință cit de important este ca 
încă de pe acum să fie soluționate, 
pină in cele mai mici amănunte, 
toate problemele tehnice și organi
zatorice, asigurindu-se toate condi
țiile necesare pentru ca din primele 
zile ale noului an sarcinile de plan 
cantitative și calitative de eficiență 
Să fie realizate ritmic, integral. 
Dimpotrivă, a lăsa soluții „în sus
pensie" în speranța că timpul le re
zolvă pe toate este cit se poate de 
dăunător ; in activitatea din econo
mie, intr-un mecanism care se do
rește a funcționa ireproșabil, nu au 
loc aproximațiile, spiritul tolerant 
sau deciziile pripite, fără funda-

(Continuare in pag. a III-a)
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REPORTAJUL ZILEI

din vetre de muncă

și creație ale țării

Cu metroul 
de la „Unirii" 
la „Pipera" 

Ce gîndesc 
despre avantajele 

noii magistrale 
cîțiva dintre primii 

călători
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe S. A. Șalaev, președintele Consiliului Central 

al Sindicatelor din U. R. S. S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe S. A. Șalaev, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., aflat in vizită in țara 
noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
din partea tovarășului Mihail Gor- 
baciov. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii' Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Mihail Gorbaciov 
un cald salut și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile tradiționale de priete
nie și colaborare dintre partidele,

țările și popoarele noastre, care, in 
spiritul -ințelegerilor convenite la 
nivel înalt, cunosc p continuă dez
voltare. S-a apreciat că extinderea 
pe mai departe a raporturilor româ- 
no-sovietice pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural și în 
alte sfere de activitate este în inte
resul popoarelor noastre, slujește 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii in lume.

în timpul întrevederii a fost rele
vat rolul sindicatelor în dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a demo
crației muncitorești, revoluționare.

Abordindu-se unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
în vederea înfăptuirii dezarmării. în 
primul rind a celei nucleare, insta
urării unui climat de destindere,

securitate, înțelegere și largă cola
borare intre națiuni. în acest sens, 
s-a arătat că sindicatele pot și tre
buie să aducă o contribuție impor
tantă în viața internațională, men- 
ționindu-se că se impune să se ac
ționeze cu toată hotărirea pentru 
întărirea solidarității și unității de 
acțiune în vederea sporirii aportului 
acestora Ia mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii in lupta pentru 
rezolvarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane, apărarea drep
tului suprem al popoarelor la viață, 
la pace, la existență liberă si demnă.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

A fost de fată E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NSCOLflE CEAUSESCU.
ASTAZISOSESTE1 TARA NOASTRĂ, INTRU VIZITA 

OFICIALA RE PRIETENIE, TOVARĂȘUL ERICH HONECKER 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Un călduros bun venit pe pămintul României!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușestu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește în Republica Socialistă România, intr-o vizită oficială 
de prietenie, tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.
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Tovarășul Erich Honecker s-a 
născut la 25 august 1912, la Neunkir
chen, landul Saar, într-o familie de 
mineri. După terminarea școlii, in 
1926, a lucrat mai intii ca munci
tor agricol, apoi ca dulgher. Educa
ția primită iri familie — tatăl său 
a fost activist al Partidului Comu
nist din Germania și al sindicatu
lui minerilor — l-a condus in rin- 
durile mișcării muncitorești de ti
neret. A intrat in Uniunea Tinere
tului Comunist din Germania la 
virsta de 14 ani. în anul 1929 a de
venit membru al Partidului Comu
nist din Germania. între anii 1931 
și 1935 a deținut funcții de 
răspundere in cadrul U.T.C. 
din Germania. Această pe
rioada a vieții sale este 
strins legată de lupta grea 
și piină de sacrificii a P.C. 
din Germania împotrivi^ 
fascismului — venit la pu
tere in 1933 — împotriva 
politicii naziste de agre
siune. Persecutat ca urma
re a activității sale anti
fasciste și a luptei consec
vente impotriva imperia
lismului și războiului, in 
decembrie 1935 a fost a- 
restat de Gestapo, la Be-- . 
lin, impreună cu alti ti
neri luptători din rezisten
tă. și după o stare de arest 
de un an și jumătate a fost 
condamnat la 10 ani închi
soare. în închisoarea Bran
denburg Gorden, tovarășul 
Erich Honecker a conti
nuat, tilnp de opt ani. pină 
la eliberarea Germaniei, 
impreună cu alti antifas
ciști aflați in detenție, lup
ta de rezistență.

Imediat după eliberarea ■ 
de sub fascism, a partici
pat la reconstrucția patriei 
sale. în 1945 a devenit se
cretar pentru problemele 
tineretului al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Germania și 
conducătorul Comisiei an- 

. tifasciste de tineret. A fost 
unul dintre fondatorii pri
mei organizații democrate 
unite de tineret — Tinere
tul Liber German (T.L.G.), 
in pericada 1946—1955 de- 
tinind funcția de președin
te al Consiliului Central al T.L.G. în 
martie 1946 a devenit membru al C.C. 
al P.C. din Germania.

în zilele de 21—22 aprilie 1946, Ia 
Berlin a avut loc Congresul de uni
ficare a Partidului Comunist din 
Germania și Partidului Social-De
mocrat din Germania, creindu-se 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia. Tovarășul Erich Honecker a fost 
ales la congres membru al Prezi
diului P.S.U.G.

La 3 mai 1971, Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania l-a ales pe tovarășul Erich 
Honecker prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G. și, in același an. cel de-al 
VHI-lea Congres al partidului l-a 
confirmat in această funcție. Con
gresele al IX-lea, din 1976, al X-lea, 
din 1981, și al XI-lea, din 1986, l-au 
ales în funcția de secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

Camera Populară a R.D. Germane 
l-a desemnat in iunie 1971 in func
ția de președinte al Consiliului 
Apărării Naționale, iar in noiembrie

1971 — de membru al Consiliului de 
Stat al R.D. Germane.

în octombrie 1976, tovarășul Erich 
Honecker a fost ales președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, funcție în care a 
fost reales de Camera Populară a 
R.D.G. în anii 1981 și 1986.

Noua vizită în Republica Socialis
tă România. convorbirile ce vor 
avea loc cu acest prilej intre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker se înscriu în prac
tica — devenită tradițională — a 
dialogului prietenesc la nivel înalt, 
care are un rol determinant în pro

meniile de activitate. Mărturie stau 
extinderea contactelor pe linie de 
partid, intre guverne și parlamente, 
organizații de masă și obștești, 
schimburile de experiență în diferi
te domenii ale construcției socialis
te, dezvoltarea colaborării pe plan 
economic și comercial — chemată să 
pună in valoare, intr-o măsură tot 
mai mare, avantajele pe care le 
oferă nivelul de dezvoltare a celor 
două economii — ca și diversifi
carea colaborării pe planul științei, 
culturii, invățămintului și in alte 
sfere.

O conlucrare activă s-a statornicit 
între partidele și statele 
noastre pentru soluționa
rea constructivă a marilor 
probleme ale vieții inter
naționale, pentru înlătura
rea primejdiei de război, 
pentru edificarea unei 
lumi mai bune șl mai 
drepte.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, in telegrama 
adresată tovarășului Erich 
Honecker cu prilejui ani
versării a 15 ani de la în
cheierea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre 
România și R.D. Germană, 
arăta : „Avem convingerea 
fermă că, prin eforturile 
noastre comune, bunele re
lații dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Democrată Germană, 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socia
list Unit din Germania vor 
cunoaște, în continuare, o 
dezvoltare tot mai puter
nică, in interesul celor 
două popoare, al dezvoltă
rii socialiste a țărilor noas
tre, al cauzei destinderii, 
dezarmării și păcii în Eu
ropa și in Întreaga lume".

în telegrama adresată cu 
același prilej tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovară
șul ERICH HONECKER 
sublinia : „îmi face deose
bită plăcere să constat cu 
deplină satisfacție că Tra
tatul de prietenie și-a do
vedit trăinicia in viata ce
lor două state ale noastre. 
Pe baza acestuia a avut loc

dezvoltare continuă și rodnică a 
relațiilor bilaterale în toate domenii
le. In această direcție, forța motrice 
s-a dovedit a fi permanent con
lucrarea tovărășească, plină de 
încredere, statornicită intre Partidul 
Socialist Unit din Germania și Parti
dul Comunist Român".

Poporul nostru își exprimă con
vingerea că noua intîlnire dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Erich Honecker va marca un ja- 

; Ion de cea mai mare însemnătate în 
, procesul de extindere și adîncire a 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Democrata 
Germană, dintre popoarele noastre, 

■ spre binele reciproc, al edificării noii 
orînduiri în țările noastre, al creș
terii . forței socialismului și prestigiu
lui său în lume, al cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării între națiuni.

Exprimînd sentimentele sale de 
adîncă stimă și prețuire, poporul 
nostru adresează cu căldură înaltului 
oaspete din Republica Democrată 
Germană tradiționala urare de „Bun 
venit pc pămintul României !“.

movarea susținută a conlucrării din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia. dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, dintre popoarele celor 
două țări. Tratatul de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală dintre 
România și R.D. Germană, declara
țiile comune și alte documente sem
nate cu prilejul intilnirilor la ni
velul cel mai inalt au creat un ca
dru lărg. fertil,'colaborării bilatera
le. așezată temeinic pe principiile 
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești. Convor
birile purtate la București și la Ber
lin, înțelegerile și hotăririle conve
nite de tovarășul Nicolae Ceayșescu 
și tovarășul Erich Honecker s-au 
constituit de fiecare dată în puter
nice manifestări ale legăturilor de 
strînsă colaborare și prietenie din
tre cele două țări, deschizînd largi 
perspective conlucrării în toate do

o
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CU METROUL DE LA „UNIRII" LA „PIPERA
Ce gîndesc despre avantajele noii magistrale cîțiva dintre primii călători

Ar

dintre candidați și alegători
Pornind de la prezent,

cu gindul la viitor

socia-

Au început

întîlninle

O discuție 
gospodă

Armonii arhitecturale in stația Piața Victoriei

șantierelor Capitalei României, octombrie intraa
mari evenimente ale devenirii noastre socialiste :

Pe scena deschisă 
și el in calendarul de 
a fost dată în exploatare linia de metrou cuprinsă intre Piața Unirii și 
platforma industrială Pipera. Oaspeți drpgi la acest memorabil moment : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu.

Așadar, magistrala a ll-a a fost întregită cu 68 de zile mai devreme 
cu un nou traseu, de 8,4 kilometri. Rețeaua metroului bucureștean însu
mează acum 46,2 kilorrjetri in funcțiune. Numai axul nord-sud al arterei 
subterane de transport in comun ; I.M.G.B.-Pipera, desăvîrșită acum, mă
soară 18,7 kilometri.

Nașterea acestui obiectiv edilitar 
de larg interes cetățenesc are la 
temeliile sale efortul tenace, co
munist a mii și mii de oameni. 
Oameni. Oameni care au dus 
greul bătăliilor in adine ■ și la su
prafață, au cutezat și au reușit a- 
ceastă performanță, vitezele de 
lucru realizate la metroul bucu- 
reștean fiind competitive 
cu cele mai înalte ritmuri 
cunoscute pe plan mon
dial. Mii , și mii de oa
meni — mineri, construc
tori, arhitecți. specialiști 
în profesii dintre cele 
mai diferite — au zidit 
în metroul românesc in
teligență tehnică româ
nească, geniu constructiv 
românesc, dăruire și ab
negație revoluționare. Ei 
au fost și sînt necon
tenit cutia de rezonanță 
căratului îndemn al 
general al partidului, 
ședințele Republicii, t.___ , __
Nicolae Ceaușescu, îndemn potri
vit căruia această operă să fie îm
plinită cu forțe-proprii, la un'nivel 
comparabil ctt eeea cb există îd 
lurhe în acest domenii!. " " '

îndemnul revoluționar, de o 
mare reverberație'pătriotică a sti
mulat energiile și dorința auto- 
depășirii, iar ecoul lui concret este 
însăși rețeaua de metrou care se 
constituie trainic, frumos acolo, 
sub temeliile Cetății lui Bucur, în 
acest timp de ctitorii și demnitate 
patriotică. Despre celelalte tronsoa
ne ale metroului am scris la tim
pul potrivit. Despre noua linie 
pusă în funcțiune la 24 octombrie, 
sub înalte auspicii, de asemenea, 
am scris atunci cînd se dădeau 
aspre bătălii pentru tunelurile de 
sub bulevarde ori Lacul Herăstrău, 
pentru stațiile sale care își primesc 
acum, în flux continuu, zecile de 
mii de călători. Sintem in măsură 
să scriem azi, cu 68 de zile mai 
devreme, cum notam la inceputul 
acestor rînduri, despre călătoria cu 
metroul de la Piața Unirii la Pi
pera.

Deci ne îmbarcăm în garnitura 
elegantă, de șase vagoane — fie
care dintre acestea pot lua pină la 

300 de călători —. din stația Uni
rii 2 a magistralei a Il-a. Mergem 
cu viteză, pe artera din adine, spre 
stația Universității. Din fulgerarea 
trenului reținem pe retină culoarea 
gri a betoanelor, cu „portativul" 
de. cabluri de pe ele. Arcuirea bol- 
țarilor sugerează trăinicie, putere. 
Călătoria e plăcută, rapidă. Dar 
ciți știu că aici, pe acest tronson 
pină la Alma mater bucureșteană, 
minerii de la întreprinderea „Me
troul" au dat una dintre cele mai 
dure bătălii ? Că aici apa și nisi
pul și argila s-au împotrivit cu în
verșunare, pe ger năprasnic ori pe 
căldura de foc, dar oameni căliți 
la greu, stăpini și cunoscători ai 
legilor luptei, n-au făcut pasul 
înapoi ? Au îngenuncheat ei nenu
mărate asemenea terenuri, trebuie 
să-l biruie și pe acesta.

Și a fost vrerea lor !
Coborim la Universitate. Stație 

eu trafic intens — peste 35 000 de 
călători pe oră și sens. Spațiile dau 
senzația de profunzime. (Și cind te 
gîndești pe ce teritoriu restrîns s-a 
lucrat sub planșeu, astfel incit via
ța orașului să pulseze cit mai puțin 
nestingherită 1). Arhitecta Victoria 
Radu a gîndit astfel 
ritmarea betoanelor, 
scărilor, a coloanelor 
monumentalitatea 
la suprafață să fie sugerată și 
aici, 
neon, 
loare 
le se 
Nicolae Bălcescu, reintinerit din te
melii, împodobit cu o suită de co
loane de susținere ce acreditează 
sentimentul de gust elevat și mo
dernitate. Se vor adăuga încă două 
accese care se finisează în prezent: 
cel din zona străzii Batiște — hotel 
Intercontinental și cel de vizavi, din 
apropierea restaurantului „Pesca
rul". Structura : ingineri Mihai Rusu 
și Lucia Giurgică. Constructorii a- 
cestei stații : Centrala-antrepriză de 
construcții industriale București, 
șef de brigadă, inginer Viorel Po
pescu.

Dar iată că a sosit garnitura de 
tren dinspre Unirii 2. Urcăm și por
nim pe sub bulevardul Nicolae Băl
cescu. Păstrăm pe retină lumina 
din stație, iar în memorie con
fruntarea deosebit de aspră pe care 
minerii și constructorii de la lntre-

prinderea „Metroul" și de la Cen- 
trala-antrepriză generală de con
strucții căi ferate au avut-o in a- 
ceastă zonă. Cum se știe, pe acest 
bulevard s-a lucrat sub placă. A fost 
o premieră la metroul bucureștean. 
O premieră și un record : în circa 
trei luni de zile carosabilul a fost 
dat în circulație. Și a început greul

T'
*

u♦
a înflă- 

secretarului 
pre- 

tovarășul

sub placa de beton : excavarea pă
mântului. betonări, montări. Mun
că sub semnul unui efort tenace. 
La capătul ei ? Călătoria de acum 
cu metroul, care ne aduce iri sta
ția Piața Victoriei, de pe magistra- 

„ : la II. Prima stație ta curbă -a me
tri' • troiatuî bucureștean și una din ra

ritățile cunoscute ia. lume. Arin- 
tect : loan Podocea (din „biblio- 

r grafia" sa la metrou mai reținem 
semfiătttra proiectuTuTIS' 'STățlTfS' 
Republica, Titan, Dristor 1) și ar
hitect Lia
și cea de-a doua stație care se fi
nalizează tot aici, pentru magistra
la III. Responsabilitatea structurii : 
ingineri Veronel Uță și N. Aleman. 
După Piața Unirii, aici este un al 
doilea punct de intersecție de ma
gistrale la Metroul din București. 
Evident că stațiile din Victoriei au 
fost gîndite în conexiune. Accese
le, acum, se fac dinspre bulevardul 
Ana Ipătescu. Incinta este construi
tă pentru public pe un singur ni
vel. Dar privirea ia primul contact' 
cu o zonă circulară, supralărgită, 
dezvoltată pe două niveluri. Zonă 
personalizată printr-un semicerc 
(tip balcon) care asigură legătura 
între cele două peroane. Domină 
albul, suprafețele curbe, finisajele 
cu marmură albă de Rușchita, pla
caje ceramice la pereți. Mirosul 
proaspăt al betoanelor arată că cei 
care au construit — Centrala-antre- 
priză generală de construcții căi 
ferate (director Mircea Rădulescu, 
șef de brigadă Tudor Grosu) — 
abia ce și-au mutat fronturile de 
lucru. Viață trepidantă aici, sus, 
viața trepidantă a orașului.

Pornim mai departe în călătoria 
noastră și urmăm drumul deschis 
de scuturi pe sub bulevardul Avia
torilor. Minerii au înaintat în rit
muri alerte șj pe acest tronson, 
trenurile aleargă cu viteză acum 
pe artera croită cu efort, în adine. 
Ajungem în stația Aviatorilor, am
plasată chiar în axul bulevardului. 
Arhitect : Alexandru Panaitescu 
(,,bibliografie" — stațiile Piața Su
dului, Muncii), răspunderea struc
turii — inginer Victor Chiriac. Ac
cesul se face la capătul dinspre 
Piața Victoriei, care are rol și de

Dima — pentru accese

volumele, 
imaginea 

etc., îneît 
arhitecturii de

în lumina deîn adînc.
Este ideea-ax pusă in va- 
cu profesionalitate. Accese- 

fac în prezent prin pasajul

într-adevăr. există motive de min- 
drie. aici, in comuna Sărmășag din 
județul Sălaj. Vitrina primăriei s-a 
îmbogățit și in acest an cu o nouă 
distincție, deosebit de prețioasă : 
„Ordinul Muncii", clasa a doua, atri
buit a treia oară consecutiv, pentru 
locul obținut -în întrecerea 
listă dintre comunele tării, pentru 
dezvoltarea economico-socială. pen
tru buna gospodărire și înfrumuse
țare a localităților. Motiv de mm- 
drie, da ! „Dar nu și de automulțu- 
mire". au subliniat alegătorii circum
scripției electorale nr. 9 la intilnirea 
cu candidatul lor. loan Crișan. pri
mar al comunei.

— Da. ortacii noștri din abatajele 
Sărmășagului, concetățenii noștri 
adică, au pus umărul la toate aceste 
realizări, sublinia Beniamin Caapși 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii miniere Sărmășag. 
Dacă în dreptul localității noastre 
pe harta țării figurează „locul doi" 
intre comune, ortacii noștri sint si ei 
fruntași : locul trei pe ramură. Ceea 
ce înseamnă darea „Ia zi" a 14 000 
tone de cărbune peste planul anului 
acesta. Tara are nevoie de mai mult 
cărbune, ne îndeamnă secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iar baza ridicării 
comunei noastre este și 
pentru țară !

Amintind ponderea pe 
tatelp din abataje o au 
tarea tinerei localități 
vorbitorul a adăugat : „Este doar un 
început, nu o culme. Căci și in mină, 
dacă nu înaintezi, nu'mai ești mi
ner. Nouă ne trebuie locul intîi în 
viitoarea legislatură". Angajament 
de miner-cetătean. sarcină pentru 
viitorul deputat. Ce trebuie făcut ? 
Este nevoie de un sediu pentru 
cursurile de calificare Si perfecțio
nare ; de organizarea unor acțiuni 
educative pentru tineri, care să cul
tive pasiunea fată de munca în aba
taj ; trebuie ca fiecare brigadă să 
lucreze la nivelul cel mai înălt al. 
organizării. ordinii și disciplinei ; 
comuna trebuie să dezvolte unități 
de mică industrie, unde soțiile mi
nerilor să arate ce pot in ale fru
mosului ; atit spatiile dintre blocuri, 
cît și terenurile virane să devină 
..loc de m,uncă.la suprafață" al mi- 
rOsrS'tft,Unire- schimburi, unde să lie

reasca
despre nou

La intilnirea dintre alegătorii cir
cumscripției electorale nr. 16 din 
municipiul Vaslui și candidatii lor. 
cuvintele „nou" și „vechi" din spu
sele vorbitorilor au revenit in mod 
frecvent. Pentru că alegătorii sint 
ei înșiși locuitorii celui mai nou car
tier al municipiului — „13 Decem
brie", rod al legislaturii ce se în
cheie : 2 400 apartamente, școli, gră
dinițe. spații comerciale, edificii so- 
cial-culturale. Cartier ce purta în 
spate din trecut numele, vechi, de 
„mahala" 1

Cele două candidate la alegerile 
din 15 noiembrie sint și ele noi loca
tare ale noului cartier. Și ca ingi
nere sint tot noi : Maria T. Acatrinei 
lucrează la întreprinderea de aparate 
de măsură și control, iar Silvia M. 
Timofte — Ia întreprinderea meca
nică. întreprinderile sint și ele tot 
noi. Dar nu necunoscute ; faima lor 
a trecut chiar hotarele tării, prin 
produsele livrate.

— Noile profesii, apărute o dată cu 
modernele unități vasluiene. cer noi 
cunoștințe și pentru noi, și pentru 
fiii noștri. Nu zic, școala dă cunoș
tințe generale. Dar .tot producția ho
tărăște. Aici aplicăm cunoștințele, 
aici le înmulțim. Tocmai de aceea, 
aș cere candidatei ce va fi aleasă 
să acorde mare atenție formării a- 
cestor oameni, perfecționării lor pro
fesionale. Căci este limpede pentru 
toți : îndeplinirea planului de pro
ducție, la rhodernele cetăți indus
triale ctitorite la Vaslui depinde in 
mod hotăritor de calificarea profe
sională a vasluienilor. Iar îndepli
nirea acestor planuri constituie unica 
bază a dezvoltării municipiului, a 
bunăstării noastre. — spunea alegă
torul Dumitru Ciomaga.

— Casa nouă fără flori nu e nouă 
— adăuga alegătoarea Elena Chiper, 
vorbind despre noul cartier al Vaslu
iului. Obiceiul nostru străvechi este 
ca. atunci, cind iți întemeiezi casă 
nouă, să plantezi pomi și flori. Așa 
că, de pe acum, trebuie să ne în
grijim să săpăm gropile pentru 
pomi, iar candidata care va fi aleasă 
să se îngrijească de obținerea puie
tului în p’iimâvă'ță?.Chiar Stjife pomi 
fructiferi. Să insgrie pe agenda de 
lucru ș.i participarea noastră la con
struirea teatrului de vară, a pune- 
.tplui de Sgrcrnefit Dglfea;/'.’îft casă 
nouă sint multe de' făcut.

— Bătrinul nostru Vaslui e tînăr 
și prin copiii lui, sublinia alegătoarea 
Elena Bălan. Sintem printre muni
cipiile cu cea mai înaltă natalitate 
din țară și asta e bine. Dar pentru 
asta, e nevoie ca in noul nostru car
tier să facem un loc de joacă mo
dern pentru copii. Să aibă și biblio
tecă pentru cei mărișori, și sală de 
basme, de povestiri, pentru cei mai 
micuți.

— Să facem din cartierul nostru o 
mindrie a Vasluiului — spunea ale
gătorul Florin Cocuz. Iar cînd orașul 
va urca noi trepte in întrecerea so
cialistă dintre municipii, să știm că 
asta se datorește și muncii noastre- 
în cel mai tinăr cartier al 
piului.

Cuvinte simple, dar pline 
zul noului : munca nouă in 
treprinderi, viața nouă in noile car
tiere, răspunderi noi pentru înflo
rirea municipiului, a întregii țări, 
conștiința că tot ce s-a înfăptuit și 
tot ce se va înfăptui depinde și de 
fiecare dintre noi. Iar alegătorii din 
Vaslui, alături de toți cetățenii țării, 
iși „suflecă minecile" pregătind noul 

al municipiului lor, al întregii

cultivate legume care să contribuie 
la autoaprovizionarea localității, să 
fie sădite flori și amenajate spații 
verzi, demne de noul oraș.

„...Să nu se creadă că dacă munca 
în abataj a dus la obținerea locului 
doi pe țară in întrecerea socialistă.

■ munca -la suprafață» a rămas in 
urmă" — a spus vorbitorul Gyorgy 
Dezideriu. Afirmația ar fi fost con
siderată firească... dacă ar fi apar
ținut unui reprezentant al coopera
tivei agricole de producție din cen
tru, adică din Sărmășag. obișnuită 
cu locul de fruntaș pe panoul ju
dețean. (Anul acesta, de pildă, coo
peratorii din centrul de comună au 
obținut îa hectar 7 200 kg orz. 4 700 
kg griu. 3 670 kg floarea-soarelui). 
De«i pămintul este la fel ca și cel 
din satul aparținător. Lompirt. Dar 
cooperatorii din acest sat încă se 
plingeau la începutul acestei legisla
turi că... pămintul e de vină pentru 
recoltele slabe.

„Nu a fost de vină pămintul. ci 
munca nefăcută odinioară ca lumea", 
spunea, in continuare, reprezentan
tul cooperatorilor din Lompirt. Și 
argumenta lucrările de ameliorare 
a solului, folosirea ca îngrășămint a 
gunoiului de grajd, calificarea de 
mecanizatori din rindul tinerilor ce 
locuiesc în comună. împrumutarea 
experienței cooperatorilor din cen
trul comunei în efectuarea tuturor 
lucrărilor agricole... Rezultat? Saltul 
realizat. Recolte la nivelul planului, 
ba chiar depășite. Veniturile coope
ratorilor — pe măsură".

Dar mai departe ? „Case noi, po
trivit planului de sistematizare. Fru
moase, cu etaj, cu confort. Pămintul 
lucrat mai cu atenție va fi și el mai 
darnic. Pentru legislatura ce vine, 
balanța dintre noi și cooperativa din 
■centru se va egaliza; Dacă nu va 
bate chiar in favoarea noastră".

...întrunire electorală la Sărmășag. 
comună fruntașă pe tară — întrunire 
de lucru. La care oamenii au expus 
și dezbătut deopotrivă puncte de ve
dere privind creșterea producției de 
cărbune, ca și dezvoltarea localității 
lor. Și care, bizuindu-se pe munca 
lor. au repetat, fiecare, cuvinte ca 
„locul întîi", „în pas cu tara", „ne 
angajăm" !

proaspete... Arhitecta Adriana Bunu 
— care a semnat și proiectele la 
Timpuri Noi, Armata Poporului — 
a cheltuit cu folos multă fantezie 
și bun-gust. A secundat-o la fel 
inginerul cu structura, Gh. Stroe ; 
constructorul : Antrepriza de con
strucții subterane a Întreprinderii 
„Metroul", director Aurelian Pro
dan. șef de brigadă Alexandru Mol- 
doveanu. Planimetria stației — un 
pătrat. Simplu, dar foarte ingenios 
tratat. în vestibulul de la parter 
sint amplasate și aparatele de ta
xare. de aici o scară monumen
tală. plasată sub un luminator cu 
irizații discrete, conduce la un 
vestibul intermediar unde fluxurile 
de călători se despart stînga- 
dreapta, pe scările ce duc Ia pe
roane.

Peroane pe care4e-am aflat ani
mate. cu cei care ieșeau 
ori intrau in schimb, in 

•-ț unitățile economice ale 
i puternicei platforme, in-
* dustriale 
l Dulceață,

trafic, se
ț mă și. ne
1 lătorilor . . ... __
* fix : 5 139 de călători. Si 
l mai sint ore bune pină

la miezul nopții ! Aiei, 
in vecinătatea peroane
lor. reporterul inițiază un 

printre oamenii grăbiți. Un 
cu o

zonă 
stația

pasaj pietonal. Fixată 
de agrement ' ~ 
preia fluxurile de călători de su
prafață de pe direcția Dorobanți — 
Cașa Scînteii, din zona adiacentă 
de locuit. Este cea mai mică sta
ție la metroul bucureștean. Volu
mele limitate sint... compensate 
prin folosirea unor culori predomi
nant deschise, optimiste. Caracte-' 
ristică, de altfel, mai generală a 
metroului din Capitala României. 
A fost prevăzut un singur peron, 
in cimpurile de ceramică ale pla
cajelor distingem ritmarea anca
dramentelor de marmură de Ruș- 
chița. Constructorul — Centrala de 
construcții industriale București, 
director arh. Iulian Tudose — s-a 
întrecut pe sine, a lucrat repede și 
bine...

Dar iată că intră cu viteză la

intr-o 
a Capitalei.

cărbunele

care rezul- 
in dezvol- 
minerești.

Pipera. Anca 
controlor de 

uită in diagra- 
spune cifra că- 
pînă la ora 15

peron o nouă garnitură de vagoane. 
Ne îmbarcăm și din nou prin tu- 
nele. în zona unde 
tem sub Herăstrău, 
virile arcuirile de 
toanelor. Atit cit

.r.din„finlopul.aepsta . . .
■ Dnari rf nfesfîrșftă culoare'-grt. -Atit 
a rămas in urma minerilor Antre
prizei de exploatare lucrări, de; dflDr,.. 
strucții subterane a întreprinderii 

' ".TMetrtul" București, antrepriză al 
cărei director este ing. Florin Ale- 
xandrescu — care și aici au dat 
una dintre grelele bătălii pentru 
metroul bucureștean. O frinare 
abia simțită și iată-ne în stația 
Aurel Vlaicu, amplasată in cartie
rul Aviației. Arhitect — Ioana Pa
pina. a cărei semnătură o regăsim 
și pe proiectele stației Industriilor, 
depourilor Ciurel și Militari... In- . 
gineri cu structura : Ilie Alexan- 
drescu si Alexandru Plohotriuc. 
Particularitatea statiei : rezolvarea 
accesului 
Stația este 
volumetric.
monies in __________
toare. Două scări fixe îl coboară, 
pe călător la peron, o scară rulaniă 
ii ridică la suprafață. Din zona de 
acces se ajunge la 
subteran, unde sint și aparatele de 
taxare. Alte scări duc la peron. 
Finisaje funcpenale, pardoseli din 
gresie canelată, pereți din tablă 
cutată, plafoanele cu elemente de
corative rezolvate din structură — 
o suită de octogoane de efect. Ele
ment reluat și la stilpii de sus
ținere și la pereții care mărginesc 
golurile din jurul scărilor. Con
structorul : Antrepriza de construc
ții subterane a intreprinderii „Me
troul" a lăsat și aici o semnătură 
care il onorează...

Un nou tren de metrou și ajun
gem la punctul terminus, al călă
toriei cu metroul pe tronsoanele 
dintre Piața Unirii 2 și Pipera. Da. 
am ajuns la statia Pipera; care se 
înfățișează călătorului în linii ele
gante. cochete, cu succesiuni de 
suprafețe betonate și pereții din 
sticlă ai vestibulului de suprafață, 
sticlă cu frumoase curburi la îm
binarea cu planșeul-acoperiș. Și 
cu... gazon verde in jur și flori

socotim că sîn- 
căutăm cu prj- 
putere ale be- 
se poate vedea 
pe sub -pămint.

direct de la suprafață, 
astfel un contraounct 
care se încadrează ar- 
arhitectura înconjură-

un vestibul

test 
test 
înseamnă 
călătoria 
pund :

Florica 
’ intrepri 
**„TimJ 

tan. călătorim. numai cu; metroul 
pină aici"? ■■■ ‘
» Ion Nicu, de la aceeași între
prindere : „Locuiesc în preajma 
întreprinderii „23 August". Pină la 
Pipera, e ceva, nu ? Ei bine, cu 
metroul, nici nu știi cit de repede 
ai ajuns".

Iosif Iulian, tot de la calcula
toare : ,.E un mare avantaj călă
toria cu metroul".

Gabriel Frangu, elev : „Stau în 
Berceni, învăț acolo, dar am venit 
să văd și, cum arată metroul spre 
Pipera. E bine, e frumos".

Marian Neagoe, elev : „Eu locu
iesc în cartierul Șoseaua Giurgiu
lui. Am venit să văd. Ce să zic ? 
Ne obișnuim și cu noutatea asta la 
metrou".

Pentru „noutatea" asta, oamenii 
dăruiți profesiei lor, animați de 
spirit revoluționar, comunist, au 
muncit cu abnegație, și-au zidit o 
parte din viață pentru desăvîrși- 
rea acestei remarcabile realizări 
tehnice și arhitectonice.a Capitalei.

Cu efort tenace, cu dăruire 
patriotică.

însuflețiți de cuvintele de pre
țuire și de îndemnurile secretaru
lui gerțeral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, făuri
torii metroului românesc și-au 
mutat teritoriul confruntărilor pe 
viitoare trasee ale rețelei de trans
port din adine. Ei acționează acum 
la realizarea. înainte de termen, a 
magistralei III 
Obor-Dristor, 
front larg unor

Bătălii ce vor 
gate.

Bătălii pentru 
culație cu metroul pe sub temeliile 
Capitalei patriei noastre dragi.

singură întrebare : „Ca 
pentru dumneavoastră 

cu metroul ?“ Ne răs-

și Petre Ioncea, de la

Wbmssw

— Gara de Nord- 
unde au deschis 
noi bătălii.
fi neîndoios cîști-

noi artere de cir-
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Euqen TEGLAS 
coțpspbndonfiJl. „Scînteii"

de la circumscripția nr. 19, din sectorul 2 
Capitalei
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Aspect de la întrunirea electorală 
al

munici-

de mie- 
noile in-

Petru NECUEA
corespondentul „Scînteii''

Concret, despre macheta comunei
Cite preocupări poate avea un ale

gător comunal ? Dar un deputat co
munal ? întrebări la care s-a răs
puns la întrunirea din circumscrip
ția electorală nr. 16 din comuna mu- 
reșeană Sîngeorgiu de Mureș. Can
didat — Ilarie Opriș. Alegătorii — 
cetățeni ai unei,comune cu 7 040 lo
cuitori, români și maghiari, din care

A sosit metroul in stația Aviatorilor Foto : Sandu Cristian

2 430 lucrează in unități economice și 
de industrie mică. Unde anume? La 
marea stațiune de cercetare și pro
ducție pentru creșterea bovinelor, la 
fabrica de prefabricate din beton, la 
stația de semințe, la întreprinderea 
de execuție și exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare. Ia fer
ma de îmbunătățire și exploatare a 
pajiștilor, la stația de betoane, la 
S.M.A., Ia cooperativa agricolă de 
producție, în rețeaua unităților de 
servicii pentru populație, m institu
țiile de invățămint și medicale, la 
băile cu apă sărată...

Pe scurt, in această legislatură, 
așezarea, încă rurală, a ajuns la o 
producțle-marfă industrială de 280 
milioane lei. Comună in care o trei
me din populație locuiește in apar
tamente noi.

Candidatul la alegerile din 15 no
iembrie a Înfățișat alegătorilor citeva 
din „reperele saltului pe care cetă
țenii comunei l-au făcut spre oraș", 
in legislatura ce se încheie : canali
zarea extinsă cu încă 5 kilometri ; 
rețeaua de apă potabilă — cu încă 
doi kilometri ; noi blocuri cu 220 
apartamente, un nou cabinet stoma
tologic; un nou spațiu de 2 000 mp 
la stația de semințe ; « dezvoltarea 
stației de betoane ; o nouă brutărie... 
Iar fiecare „reper" al saltului — da
torat muncii unite a tuturor cetățe
nilor comunei.

„Da, totul s-a 
noastră unită — 
Kertesz Nicolae. 
tei munci unite

unei baze de tratament la băile 
cu o capacitate 

pe zi ; a unei 
a unui nou ștrand cu o 
de 2 350 mp.
in comună materii prime 
mai sint nevalorificate așa 

alegătorul

făcut prin munca 
sublinia alegătorul 
Iar foloasele aces- 
sînt ale celor ce 

vorbesc în limbajul muncii libere 
din patria noastră, Republica Socia
listă România. Faptele noastre ne 
unesc, faptele ce. vor veni ne însu
flețesc".

Despre „faptele ce vor veni" au 
vorbit numeroși alegători. Despre 
participarea unită a cetățenilor la 
construirea, în primul an al noii le
gislaturi, a unor noi blocuri cu 88 
de apartamente, cu spații comerciale 
de 600 mp; îmbunătățiri funciare pe 
110 hectare ; extinderea rețelei de 
canalizare și apă potabilă ; construi-

rea 
comunale, 
proceduri 
termice ; 
suprafață

„Avem 
care incă 
cum trebuie — spunea 
Szabo Francisc. E vorba de lemn, din 
el se pot face lucruri minunate. Tre
buie extinse spațiile de producție 
ale micii industrii. Și femeile atrase 
mai mult la lucru in aceste unități. 
Eu așa zic, că producția de export a 
comunei poate crește de la 400 000 
lei cit e anul acesta la un milion".

Alegătoarea Marieta Muji, direc
toarea Școlii generale de 10 clase, a 
propus ca viitoarea legislatură să 
întregească zestrea învățămintului și 
educației din comună cu incă ont 
săli de clasă, cu o creșă și o gră
diniță. Căile de realizare — cele 
accesibile : contribuția in muncă și 
bani a cetățenilor, a'părinților, care 
în această legislatură au realizat 
lucrări . calificate și ore de muncă 
valorînd zeci și sute de mii de lei.

Vorbitorii au ridicat in fata viito
rului deputat numeroase alte pro
puneri. Printre care amenajarea unei 
piețe agroalimentare în zona blocu
rilor, devierea piriului Lutului pen
tru a elimina excesul de umiditate 
pe 20 hectare, extinderea unor spații 
de producție etc.

Candidatul le-a notat cu grijă. Cu 
gindul la macheta comunei în legis
latura următoare. Expusă în holul 
școlii generale unde a 
narea. Iar alegătorii, 
examinat-o înainte de 
oprit din nou in fața 
bogăți după propunerile lor. Propu
neri făcute pe baza solidă a voinței, 
a angajamentului lor. Pentru că, așa 
cum arătau vorbitorii : „Munca în
frățită unește. Faptele viitoare însu
flețesc !“.

de 1000 
centrale

avut loc adu- 
după ce au 

intilnire, s-au 
ei. Se va îm-

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"
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Pe șantierul amenajării hidroenergetice ă Crișului Repede

RECOLTAREA
încheiată cît mai grabnic!

DOLJ

Cuvîntul de ordine
ritmul lucrărilor trebuie mult sporit

Pe Crișul Repede se află in construcție-o salbă de hidrocentrale, care 
vor insuma in final o putere instalată de peste 200 MW. Sint lucrări 
de durată, avind in vedere că trebuie realizate numeroase captări și 
zeci de .kilometri de aducțiuni secundare, pentru a valorifica integral po
tențialul hidroenergetic dintr-o întinsă zonă a Munților Apuseni, Primul 
obiectiv — centrala de la Remeți, cu două grupuri de 50 MW — produce 
de mai bine de doi ani. Care sint stadiul și ritmul lucrărilor la celelăl- 

* te obiective ? Care dintre ele se află pe „drumul critic*'  ? Ce dificultăți 
întimpină constructorii, cum acționează și, mai ales, cum ar trebui 
acționeze pentru depășirea lor ? 
noastre pe șantierele amenajării

să
Iată, pe scurt, subiectul investigației 
hidroenergetice a Crișului Repede.

Un prim popas la hidrocentrala 
Munteni, in fapt, a doua tneaptă de 
valorificare — după uzinarea, in 
centrala Remeți — a apelor siaviliie 
de barajul din Valea Drăganui.ui. 
Starea investiției ? Două aspecte se 
cuvin din capul locului precizate. 
Primul'— lucrările de aici au trenat 
o bună perioadă ain cauza condiții
lor geologice dificile in care s-au 
executat aducțiunile principale. Al 
doilea — serioase rămineri in urmă 
au fost determinate de livrarea cu 
mare întîrziere a unor echipamente 
de bază cum sint. bunăoară, vandta 
sferice și vana fluture, asimilate la 
Combinatul de utilaj greu Iași. Nu-i 
mai puțin adevărat insă că atit be
neficiarul. cit și constructorul — 
cum releva o analiză recent inthe- 
prinsă de către plenara Comitetului 
județean de partid Bihor — au lăsat 
ca ritmul lucrurilor de construcții 

. să se desfășoare in funcție de asi- 
i gurarea utilajelor. Ce se întimplă 
: acum, in al 12-lea ceas ? Interesul 

nostru este cu atit mai firesc cu cit, 
potrivit ultimului termen, cele două 
agregate de 29 MW fiecare trebuiau

- să fie racordate circuitului productiv 
din luna august. Notăm răspunsul 
inginerului loan Popa, directorul u- 
zinei electrice Remeți. coordonator 
din partea beneficiarului pentru lu
crările hidroenergetice de pe Crișul 
Repede și afluenții acestora.

— Hidroagregatul nr. 2 a fost pus 
în funcțiune in prima parte a lunii 
octombrie. Celălalt hidroagregat de 

, 29 MW se a,flă în faza probelor cp
- apă. apropiind momentul primului ’ 

paralel. Neracordarea la sistemul e- 
nergetic a celor două hidroagregate 
în luna august a fost determinată . 
de defecțiunile care au apărut în 
timpul probelor la rotoarele turbi
nelor și lagărele axial-radiale, de
fecțiuni remediate ulterior.

Atit pentru constructor si montor, 
cit și pentru beneficiar, o prioritato 
deosebită o reprezintă intensificarea 
lucrărilor 
MW, la 
aportul lor fiind calculat la 
45 la sută in volumul total 
mulării, deopotrivă reluarea 
jului la stația de pompare 
unde rămînerile in urmă

, stringent asigurarea forței de muncă 
necesare.

Ne-am oprit pe parcursul aceleiași 
zile Ia Lugaș, unde cele două șantie- 

; re aparținătoare Antreprizei de con- 
' strucții hidroenergetice Criș-Someș 

au sarcina de a finaliza construcția 
; unei hidrocentrale de 18 MW pînă îă 
> sfirșitul anului. Cu toate că ar fi 
, trebuit să fie mult mai avansat (mai 
Ș bine de doi ani volumul de ,terasa- 
; mepte realizat nedepășind jumătate
- din volumul planificat) stadiul ac

tual al lucrărilor — urmare fireas
că, nemijlocită a suplimentării for-

: țelor — este în măsură să perm'tă 
constructorilor respectarea noului 
termen de punere in funcțiune. Cu o 

1 condiție esențială : ritmul de lucru 
să fie substanțial sDOrit. O analiză 
aprofundată a situației aduce în 
prim-plan unele aspecte cărora tre
buie să li se acorde toată atenția m 
perioada imediată, depuneri în di
guri (un milion mc), betOnările pri
ză baraj, finalizarea conductei for
țate ș.a.

la microcentrala de 0,7 
aducțiunile secundare, 

aproape 
al ăcu- 
monta- 
Seciieu, 
reclamă

— Rezultatele din ultimele luni ne 
demonstrează că avem reale posibi
lități pentru grăbirea execuției lu
crărilor. pentru atingerea ritmurilor 
necesare terminării lor la timp, pre
ciza inginerul Vasile Mărgean, di
rectorul Antreprizei de construcții 
hidroenergetice Criș-Someș. Urmă
rim cu prioritate lucrările aflate pe 
drumul critic. In funcție de realiză
rile zilnice sînt luate măsuri supli
mentare pentru menținerea ritmului 
de execuție.

Eforturi demne de apreciat, desi
gur. Există însă și alte „rezerve" 
pentru urgentarea lucrărilor pe acest 
șantier. împărtășim intru totul ne
mulțumirea constructorilor privind 
corelarea și asigurarea repartiției cu 
necesarul de ciment. Concret, acum 
la ora de virf pentru betonări. din- 
tr-un necesar de 4 500 tone ciment 
PA pentru fiecare lună, se onorează 
doar o treime. Proporția se menține 
și in cazul asigurării plaselor sudate 
de către întreprinderea de profil din 
Buzău, precum și a oțelului-beton 
PC-52 de la combinatul din Tirgo- 
viște. Concluziile se desprind de la 
sine. Din păcate, nu sint niți pe de
parte singurele locuri înguste. Deși 
centrala a fost predată la montai cu 
mai .bine de două luni și jumătate in 
urmă, pe șantier întirzie să sosească 
de la întreprinderea 
de mașini din Reșița 
bina, regulatoare' de 
motoare, la care se 
metri de conductor ________

, tractat cu întreprinderea de 
1 'HnȘții de mașiAt'JlCWHH§^Bfeș,Ă

' ițizo’ri care trebuie să manifeste nu 
numai operativitatea necesară, ci și 
o răspundere sporită pentru calita
tea echipamentelor livrate. „Calculul 
hirtiei**  arată, de asemenea, că An
trepriza „Energomontaj" ' Transilva
nia din Oradea trebuie să-și dubleze 
efectivele la Lugaș și să organizeze 
in două schimburi activitatea aces
tora. date fiind restanțe’e acumula'e.

Am detaliat nu întimplător proble
mele cu care se confruntă acest șan
tier. Nu întimplător spuneam, de 
vreme ce le-am regăsit trase parcă 
la șapirograf, cițiva kilometri în aval 
de Crișul Repede, la Tileagd. unde 
Trustul de antrepriză generală pen
tru construcții industriale Oradea 
înalță — lucrare în premieră pentru 
profilul său de activitate — o hidro
centrală de 18 MW. Motiv pentru 
care nu vom mai relua punctele cri
tice menționate. Revirimentul este 
notabil și aici, volumul activității 
fiind aproape dublu comparativ cu 
primele două trimestre. Este, negre
șit, efectul unei organizări riguroase 
a întregii activități, al întăririi ordi
nii și disciplinei pe șantier, al fo’o- 
sirii la indici superiori a timpului 
de lucru și a mijloacelor mecanice. 
O discuție cu inginerul . Alexandru 
Bucur, directorul Antreprizei de 
construcții hidroenergetice Criș-Ti- 
leagd, conturează lesne volumul în
semnat de muncă reeșalonat pină la 
sfirșitul Iui octombrie, termen sca
dent de punere in funcțiune a obiec
tivului. Prioritățile ? Intensificarea 
ritmului de lucru la nodul hid'Or 
tehnic. îndeosebi la priză. Dnecim 
și la peree, care „acoperă" malul 
drept doar pe jumătate, resimțin- 
du-se. neritmicitatea asigurării ci-

mentului Hz de la Tirgu Jiu, a oțe- 
lului-beton 37 și PC-52 de la Com
binatul de oțeluri speciale din Tir- 
goviște. Cum in egală măsură in rin- 
dul urgențelor se înscrie și realiza
rea unui Însemnat volum de 
terasamente. devine obligatorie spo
rirea cu o treime a capacității de 
transport, implicit asigurarea carbu
rantului și anvelopelor necesare.

Nu poate fi trecut insă cu vederea 
și un alt aspect. Pe șantiere — atit 
la Lugaș, cit și la Tileagd — se 
pierde incă mult timp, constructorii 
și montorii arătindu-se parcă pre
matur mulțumiți de faptul că își în
deplinesc sarcinile de plan lunare, 
trecind destul de ușor cu vederea 
că in multe situații realizările valo
rice nu au corespondent în stadiile 
fizice ale acelor lucrări legate ne
mijlocit de punerea in funcțiune a 
obiectivelor. Termenele scadente bat 
la ușă și. tocmai de aoeea. este ne
cesar ca organele și organizațiile de 
partid, conducerile de antreprize, 
conducătorii locurilor de muncă să 
se implice direct, cu răspundere 
sporită. în întronarea unui climat 
ferm de autodepășire, de ordine și 
disciplină.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii

In . cea mai mare orezărie. din țară 
-v cea a întreprinderii. agricole de 
stat Stăncuța, județul Brăila, cu 3 860 
hectare — lucrările de recoltare se 
desfășoară intens. Inginerul Viorel 
Ioneseu. directorul unității, ne pre
cizează : „Pină in seara zilei de 26 
octombrie, orezul a fost strins de 
pe aproape 1 500 hectare. Folosim 
94 combine modernizate, si suficiente 
mijloace .de transport. Zilnic... recol
tăm și transportăm orezul de pe o 
suprafață de 150. hectare. Ritmul de 
lucru e in creștere. Soiurile de orez 
folosite s-au comportat bine, unele 

-dintre ele dind o producție de peș
te 6 500 kg la hectar. în aceste zile, 
competiția dintre cele 14 ferme este 
dest.ul. de strinsa. Aspiră la . primele 
locuri fermele ,nr. .2 și 13. Bunăoară, 
ferma nr. . 2, condusă de inginerul 
Daniel Dumitrii», va realiza cel pu
țin 4 000 kg orez de p? fiecare din
tre cele 223 hectare cultivate". Aici, 
concomitent cu secerișul, transpor
tarea și depozitarea producției de 
orez Ia'silozurile Trăian și Dudesti. 
se muncește intens și pentru pregă
tirea viitoarei recolte. Se fac ară
turi adinei, lucrindu-se ziua și noap
tea. cu peste 80 tractoare, astfel in
cit să nu rămină nici un hectar 
nepregătit.

Recoltarea orezului se desfășoară 
intens și la I.A.S. Tichilești. In a- 
ceastă unitate agricolă orezul a fost 
strins de pe aproape 50 la șută din 
cele 2 100 hectare cultivate. „Lu
crăm cu 66 combine C 12-M — ne 
spunea inginerul Constantin Tran
dafir. directorul întreprinderii. La 
transport folosim mijloace auto cu o 
capacitate de 186 tone, care efec

tuează 3—4 curse pe zi“. Mai aflăm 
că ferma nr. 5. condusă de tehnicia-

desfășoară intens
nul Dumitru Moisescu, va realiza o 
producție de 4 800—5 000 kg la hec
tar. pe o stiprafață de 370 hectare. 
O urmează îndeaproape ferma nr. 9, 
condusă de inginerul- Coștică, Datcu.

Din datele existente la direcția 
agricolă județeană- reținem că. pină 
in seara zilei de luni. 26 octombrie, 
pe ansamblul județului orezul a fost 
strins de pe o suprafață de circa 
3 900 hectare, din cele 11 330 hectare 
cultivate. „întreaga producție reali
zată — sublinia Ion Antonescu, 
director în direcția agrieplă județea
nă — se transportă in aceeași zi Ia 
bazele de recepție Traiăn. Dudesti 
și Brăila-triaj. Au fost luate măsuri 
in vederea intensificării lucrărilor. 
In acest sepn se asigură 
tehnică pentru înlăturarea 
a eventualelor defecțiuni 
combine. Toate formațiile
au mecanicii necesari, iar cadrele de 
conducere sint in permanentă la da
torie. Ca urmare, ritmul recoltării 
orezului crește de la o zi la alta".

Dacă in unele unități agricole — 
întreprinderile agricole de stat Ti
chilești, Stăncuța. Baîdovinești 
cooperativele agricole Măxineni
recoltarea orezului este avansată, în 
altele — la I.A.S. Siliștea și C.A.P. 
Bertești — se înregistrează unele 
restanțe. Sigur, comandamentul ju
dețean pentru agricultură ă luat mă
surile ce se impun pentru grăbirea 
acestei importante lucrări. Se cer 
un efort susținut, răspundere- maxi
mă in toate unitățile cultivatoare de 
orez din județul Brăila, astfel ca in 
cel mai scurt timp producția să fie 
pusă la adăpost.

Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scînteii"

In grădini și vii amplă participare la cules

(Urmare din pag. I)
ment științific. Iar conducerile unor 
întreprinderi sau centrale care au 
demarat mai . greu intr-un nou an de 
plan nu pot să nu recunoască faptul 
că la rădăcina neajunsurilor stau, 
de regulă, cauze subiective, cum 
sint neperfectarea tuturor contrac
telor economice de aprovizionare, 
cooperare sau desfacere, iureșul de 
la sfirșitul anului precedent și 
nepregătirea organizatorică a fabri
cației pentru noua perioadă de ac
tivitate, aminarea aplicării unor 
măsuri de ordin tehnic și tehnologic 
menite să-și dovedească acum pe 
depLin efectele economice in pro
ducție.

In fond, acum. în această perioadă, 
se așază postamentul producției pe 
un întreg an — an decisiv, situat la 
cunipăna actualului cincinal. Modul 
in care se va acționa, gradul și ca
litatea rezolvării tuturor probleme
lor de care depinde activitatea eco
nomică vor proba competenta și răs
punderea specialistului, ale factori
lor de decizie din întreprinderi, cen
trale, foruri de resort. Prin această 
prismă, care sint acțiunile priori
tare ?

Desigur, deosebit de importante 
sint masurile interne, pe plan orga
nizatoric și tehnic. Dintre acestea ne 
vom opri mai ales asupra acțiunilor 
cuprinse in programele de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a producției, aflate în curs de în
făptuire in fiecare unitate economi
că. Este necesar să se rețină că pe 
efectele măsurilor scadente pe acest 
an se scontează încă din primele zile 
ale noului an. cind activitatea ur
mează a se desfășura potrivit noilor 
niveluri de productivitate a muncii, 
noilor norme de consumuri materia
le energetice și noilor exigențe de 
ordin tehnic și calitativ — sarcini ce 
au fost fundamentate tocmai pornin- 
du-se de la prevederile programelor 
de modernizare. Este deci ‘de la sine

>
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Întreprinderea „Electroputere" Craiova : Aspect de muncă din fabrica de 
aparataj electric de înaltă tensiune

Foto : Sandu Cristian

Timpul instabil se face simțit și 
in cimpia Doljului. De aceea, 
mandamentul județean pentru 
cultură a luat măsuri eficiente 
tru a fi strinse și transportate 
mele cantități de produse din 
dini și vii. „Este și firesc să 
cedăm astfel, intrucit cu toate capri
ciile naturii — temperaturi scăzute 
in primăvară și secetă excesivă in 
vară — producția de struguri pe cele 
14 444 hectare vii pe rod este cu 
peste 15 la sută mai mare față de 
cea din anul trecut — a ținut să pre
cizeze inginerul Vasile Toma, direc
torul întreprinderii de vinificație și 
băuturi spirtoase Dolj. Pentru a 
strînge producția pe ultimele 1 100 
hectare. începind de marți, au fost 
concentrate toate forțele in unită
țile cultivatoare din Dăbuleni, Da- 
neți, Bechet și Măceșu. acolo unde 
sint și cele mai mări suprafețe de 
Cules’*.

Intr-adevăr, se muncește intens 
Ia stringerea recoltei' de struguri. 
Ne aflăm în zona nisipoasă a aso
ciației economice intercooperatiste 
viticole Bechet, care numără 1 165 
hectare vii pe rod. „Astăzi lucrea
ză 220 de elevi, 350 cooperatori și 
oameni ai muncii de la unitățile 
economice de pe raza comunei, pre- 

vcum și întregul 
“muncitor — ne .
Constantin Oclei, directorul asocia
ției intercooperatiste viticole Be
chet. Stringem cu grijă, bob cu bob, 
și cel mai tîrziu miercuri vom în
cheia recoltarea strugurilor de pe 
întreaga suprafață'*.  Cu spirit de 
răspundere se lucrează și la coope
rativele agricole Măceșu de Jos, 
Apele Vii și la asociația economică 
intercooperatistă viticolă Daneți.

Concomitent cu recoltarea strugu
rilor de pe ultimele suprafețe de 
vii, au fost suplimentate forțele in

co- 
agri- 
pen- 
ulti- 
gră- 
pro-

nostru personal 
spune inginerul

grădini. Doljul fiind unul din ma
rile bazine legumicole ale țării. 
„Dacă in privința recoltării nu sint 
probleme, in sensul că avem o mare 
concentrare de forțe la stringerea 
produselor de pe ultimele suprafe
țe, avem greutăți cu transportul le
gumelor din cimp — preciza ing. 
Ion Anton, directorul Trustului ju
dețean al horticulturii. La această 
dată avem in stoc pe cimp. numai la 
cele 4 asociații economice de stat și 
cooperatiste — Urzicuța, Poiana 
Mare, Boureni și Dăbuleni — peste 
650 tone de legume". întreprinderea 
județeană de legume și fructe acu
ză. fie - lipsa mijloacelor de trans
port, fie a ambalajelor.

„Avem pe teren, aproape de 10 
zile. 100 tone de gogonele și 20 
tone de gogoșari — ne spune ingi
nerul Gheorghe Popescu, directorul 
asociației economice de stat și co
operatiste Urzicuța. Deși C.L.F. 
Portărești are contract cu unitatea 
noastră, abia ne-a recepționat pro
dusele pe care le-am dus noi. Pre- 
textind că nu au beneficiari, nu ri
dică legumele". Dar aici erau in 
.stoc și circa 5 tone de tomate de 
consum. Vinovate sînt și unitățile 
cultivatoare de legume din județ, 
care incheie grafice cu Întreprinde
rea județeană de legume și fructe 
sub potenț'alul culturilor. Bunăoa
ră. la tomate, in săptămîna 26—31 
octombrie. graficul încheiat cu 
I.J.L.F. prevede preluarea a 773 tone, 
in timp ce in grădini se mai află 
neculese peste 4 000 tone tomate. Se 
impune ca în 
stringă toate 
ardei.. vinete 
grădini, spre 
pierderi.

zilele următoare să se 
cantitățile de tomate, 
și gogonele aflate in 
a se preveni orice

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scînteii

Planul la producția fizică-indeplinit zi de zi!
In cuvintârea la recenta plgnară a C.C. al P.C.R., secretarul general 

al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cerut specialiștilor, tuturor 
oamenilor muncii să-și organizeze și să-și desfășoare activitatea cu o 
eficiență care să asigure, in aceste ultime luni ale anului, recuperarea ră- 
minerilor in urmă și realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an. In 
acest scop, s-a cerut inițierea unor acțiuni hotărîte, elaborarea unor mă
suri realiste .care să asigure cu adevărat soluționarea problemelor exis
tente. in-economia națională, subliniindu-se. o ,dată. mai. mult, oă, este 
necesar ța accentul principal să fie pus pe utilizarea cu maximă eficiență 
a resurselor existente printr-o mai bună organizare a muncii in toate 
sectoarele de activitate.

în cadrul acestui amplu efort de 
regîndire a muncii în termenii efi
cienței se înscrie și activitatea des
fășurată de oamenii muncii de la în
treprinderea de pompe „Aversa" din 
Capitală. întreprinderea, o adevăra
tă unitate-etalon in acest domeniu, 
are de îndeplinit sarcini de produc-, 
tie deosebite, pompele centrifuge 
speciale fabricate aici echipind 
obiective de maximă importanță 
pentru economia națională. Pentru 
a contura mai exact această imagine, 
să menționăm că in acest an între
prinderea a produs și livrat un mare 
număr de pompe de mare complexi
tate tehnică pentru, termocentrala 
Turceni, întreprinderea electrocen- 
trale Oradea. Combinatul minier Va
lea Jiului. Combinatul chimic din 
Drobeta-Turnu Severin. O activitate 
susținută deci, concretizată în înde
plinirea obligațiilor contractate.. Cum 
însă pe primul trimestru al anului în
treprinderea a înregistrat o restanță în 
îndeplinirea planului în valoare de 
100 milioane lei. l-am rugat pe ingi
nerul Dan Dumitrescu, secretar ad
junct cu probleme economice al co
mitetului de partid, să ne spună care 
este stadiul recuperării rămînerilor 
in urmă :

— In momentul de față mai avem 
de recuperat numai 26 de milioane 
lei pentru a putea raporta că sintem 
cu planul la 
lizăm chiar 
aceea, rie-arri 
mai devreme 
avem, astfel 
anului, să realizăm o producție su-

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE POMPE „AVERSA" 

DIN BUCUREȘTI

Programe ambițioase 
dar și... amănunte 

neglijate

J

ai

zi. Dorim insă să rea- 
mai mult de atit. De 
angajat să recuperăm 
restantele pe care le 

incit, pină la sfirșitul

plimentară in valoare de circa 3 mi
lioane lei, producție ce are o acope
rire fermă în contracte cu benefi
ciarii.

— Ce măsuri ați luat pentru înde
plinirea acestor obiective ?

— In primul rind, am căutat să ne 
organizăm mai bine activitatea. în 
acest scop avem stabilit un program 
de măsuri ce vizează reorganizarea 
și modernizarea producției. întărirea 
disciplinei tehnologice la fiecare loc 
de muncă. Conform acestui program, 
am reușit ca pină acum să reorgani
zăm activitatea de Întreținere și re
parații prin centralizarea atelierelor 
care funcționau pînă acum în cadrul 
secțiilor. Am redistribuit astfel in 
activitatea direct productivă aproa
pe 100 de lăcătuși și 30 de prelucră
tori prin așchiere. De asemenea, ca-

înțeles că fiecare conducere de în
treprindere are obligația de a ana
liza cu realism și exigență stadiul 
îndeplinirii programelor de moder
nizare, evaluînd din nou fiecare mă
sură, stabilind noi acțiuni și măsuri 
menite să garanteze respectarea, în
deplinirea întocmai a sarcinilor de 
plan, cantitative și calitative.

In acest context, o mare insemnă- 
tate o prezintă pregătirea sub toate 
aspectele a capacităților de produc
ție, înțelegînd prin această, deopo
trivă, intrarea in funcțiune a tuturor 
investițiilor eu termen de punere in 
funcțiune in acest an, și care urmea
ză să producă din plin in anul viitor, 
atingerea parametrilor proiectați la 
noile obiective, conform programelor 
stabilite și angajamentelor asuma
te in acest sens, incărcarea judi
cioasă a mașinilor, utilajelor, agre
gatelor, asigurarea tuturor condiții
lor pentru exploatarea corespunză
toare, întreținerea și repararea tutu
ror fondurilor fixe productive, potri
vit normelor tehnice.

De bună seamă, de mare însemnă
tate este ca, in cel mai scurt timp, 
să se incheie toate contractele eco
nomice privind aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, precum 
și a celor de desfacere a produc
ției. In această privință, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului sublinia cu 
fermitate că la baza întregii activi
tăți productive va trebui să așezăm 
contractele economice. Nici o între
prindere. nici o centrală nu poate 
produce — și nu trebuie să producă 
— decit pe bază de contract !

Exigențele, în această privință, au 
fost formulate clar de secretarul 
general al partidului. Tn primul 
rind, este necesar să se știe că, dacă 
la întocmirea planurilor cincihale și 
anuale se iau în calcul unele preve
deri generale, la întocmirea planu
rilor trimestriale și lunare, pe cen
trale și întreprinderi, trebuie sji . se 
pornească de la contractele existen
te. Deci nimic nu Se poate produce

fără contract, nici pentru . intern, 
nici pentru export. După cum, pen
tru consumul intern nu se poate 
contracta și produce decit conform 
prevederilor planului, creșterea ne
limitată a producției fiind admi
să numai în domeniilb minier, pe
trolier, precum și în ce privește pro
dusele agricole. Dacă apar necesități 
suplimentare în alte sectoare tre
buie să se obțină in prealabil toate 
aprobările necesare.

Cu alte cuvinte, pretutindeni este

nale (și măi ales exportul și investi
țiile) nu sint cunoscute, nu sint bine 
precizate și consemnate în contracte 
economice este păgubitor să se asi
gure aprovizionarea tehnico-mâteria- 
lă pentru o producție ipotetică. Și 
viața a arătat că a încheia în pripă 
un contract este chiar mai dăunător 
decit a nu il perfecta. Să ne expli
căm : una din cauzele importante 
ale formării stocurilor supranorma- 
tive de materii prime și materiale 
in acest an o constituie faptul că

PREGĂTIREA TEMEINICĂ
A PRODUCȚIEI AMI.ll VIITOR!

necesar să se instituie o disciplină 
fermă in respectarea planului și a 
contractelor economice încheiate in 
baza acestuia. Nici un fel !de inte
rese de ordin local, ale ungi între
prinderi, sau alteia nu pot prevala in 
fgța intereselor majore ale econo
miei. Nu mai pot fi admise feno
mene de disipare a unor resurse 
materiale, energetice. umane pen
tru a produce orice și oricum doar 
de dragul raportării unor indicatori 
economici cit mai „arătpși", care 
insă nu se regăsesc în produse ce 
au recunoaștere socială. Indicatorii 
de plan, cantitativi, dar și calitativi, 
de eficiență — costurile de produc
ție. productivitatea muncii, renta
bilitatea. beneficiile — trebuie reali
zați exclusiv pe căi economice.

Firește, cerința asigurării unui 
portofoliu de contracte corespunză
tor sarcinilor de plan nu presupune 
nici un moment abdicarea de la exi
gențele prevăzute de legea cu- pri
vire la fundamentarea judicioasă a 
fiecărui contract economic perfectat. 
Este limpede că dacă destinațiile fi

unele întreprinderi au fost, determi
nate să formuleze către coordonato
rii de balanță și furnizori cererile 
(specificațiile) de materiale,, deși la 
data respectivă nu se cunoștea cu 
precizie structura producției ce 
urma a se realiza. în aceste condi
ții, așa-zisele „fundamentări1* ale 
cererilor de materiale cuprindeau 
o serie de aproximații, de estimări 
rezultate din experiență, și nu din 
calcule științifice. Ce ș-a întâmplat ? 
Furnizorii au livrat materialele con
form contractelor, dar unele sorti
mente și tipodimensiuni nu mai co
respundeau cu necesitățile reale ale 
producției. Care este soluția ? In 
primul rind să se urgenteze clarifi
carea problemelor referitoare Ia des
tinațiile finale ale producției. In a- 
cest sens și aprovizionarea tehnico- 
materială trebuie să aibă elasticita
tea necesară. Concret, Legea con
tractelor economice include o pre
vedere care pină acum nu a fost 
prea mult aplicată. Conform acestei 
prevederi, unitățile producătoare și 
beneficiare au posibilitatea ca anu-

mite detalii referitoare la termene 
și sortimente să fie perfectate ulte
rior semnării contractului, astfel ca 
tot ce șe produce să fie realmente 
util economiei.

In legătură cu perfectarea con
tractelor economice se mai impune 
atenției un aspect important : in 
practică există obiceiul de a se sta
bili ca termen de livrare a produ
selor sfirșitul lunii (cum este cazul 
la laminate feroase) sau sfirșitul 
trimestrului (ca, de exemplu, la 
țevi). Aceasta înseamnă că livrarea, e 
respectiv aprovizionarea, se poate 
face o singură dată pe lună (sau tri
mestru) cu întreaga cantitate de 
produse. Ceea ce în practică 
se și întimplă adesea, acumu- 
lindu-se mari stocuri, care ‘ se con
sumă insă treptat. De aceea, por- 
nindu-se de Ia actualele exigențe, 
care impun prevenirea formării de 
stocuri supranormative, este normal 
ca termenele de livrare a materia
lelor care se înscriu in contractele 
economice să corespundă normelor 
de stoc (duratelor în zile) stabilite 
prin lege pentru fiecare material in 
parte. Asigurarea, prin contract, a 
unei anumite frecvențe a livrărilor, 
potrivit normativelor de stoc in vi
goare, corespunde atit interesului 
furnizorului, care dorește să nu 
tină in stoc, ci să expedieze cit 
mai repede marfa produsă, cit și 
al beneficiarului care nu are 
nevoie de stocuri mari de materiale 
pentru care trebuie să plătească 
dobinzi ridicate. De aceea se im
pune folosirea in cit mai mare mă
sură a livrării și, respectiv, a apro
vizionării prin intermediul rețelei 
teritoriale de baze județene, pre
cum și prin bazele specializate care 
âu posibilitatea să preia produsele 
și să asigure livrarea lor in momen
tul potrivit, in loturi optime, pe 
destinațiile stabilite.

înțelegerea importanței stabilirii 
corecte a conținutului contractelor

economice este deosebit de necesa
ră în perioada in care ne aflăm. Din 
sondajele efectuate de organele de 
specialitate, precum și din investi
gațiile redacției rezultă, de exem
plu, că o. serie de întreprinderi con
structoare de mașini, deși nu au 
primit de la beneficiari întreaga do
cumentație. de execuție a unor uti
laje sau instalații pentru obiective
le de investiții, au trebuit să depu
nă specificații pentru materialele 
metalice sau- produsele chimice pe 
care le vor consuma in producție. 
Specificații de care, firește, se ține 
seama la echilibrarea balanțelor ma
teriale respective, la baza cotelor a- 
locate și repartițiilor emise pentru 
încheierea contractelor economice.

Desigur,: cerința fundamentării 
corecte a fiecărei balanțe materia
le. a fiecărui contract economic nu 
înseamnă admiterea prelungirii . la 
nesfîrșit a unor discuții și tratati
ve precontractuale, tergiversarea a- 
doptării celor mai potrivite soluții 
in fiecare caz in parte. Or, din a- 
rializa efectuată de organele de spe
cialitate rezultă că la ora actuală la 
o serie de resurse — ca metal, pro
duse chimice, lemn, materiale de 
construcții — sint mult intjrziate ac
tivitățile precontractuale legate de 
definitivarea balanțelor materiale, a 
programelor de fabricație, de per
fectarea programelor de optimizare 
a transportului, de emiterea repar
tițiilor din care cauze încheierea 
propriu-zisă a contractelor nu se 
face in ritmul prevăzut și ne
cesar.

Iată de ce este necesar ca acum 
mai mult decit oricind întreprinde
rile și centralele, . coordonatorii de 
balanță și, mai ales, factorii de răs
pundere din organele de resort să 
se implice direct în rezolvarea pro
blemelor care se ridică in etapa de 
perfectare a contractelor economice.

Comellu CÂRLAN

drele tehnice din servicii și atelierele 
de proiectare au fost repartizate in 
secțiile de producție, cu sarcini pre
cise de rezolvare a unor probleme 
tehnice. Rezultatele s-au făcut sim
țite imediat. Să vă dau un exemplu : 
inginerul Ion Ginjă. de la atelierul 
dej'Pwiectarp țphppiogie, a fost 
pactizat-la secția a U-a de prelueea-, 
re-montaj pentru a se. ocupa efectiv 
de realizarea, prototipului unei pom
pe pentru alimentarea cu apă a 
Combinatului minier de la Roșia-ț, 
Poeni. Rezultatul? Prototipul a fost 
realizat și așteaptă să intre în probe 
de omologare.

Intervine in discuție și 
Moșuleț, inginerul-șef al 
deril :

— O 
noastre 
pe care 
unor tehnologii. Astfel, la secția de 
turnătorie, o serie de repere pe care 
le realizam înainte prin turnare le 
producem acum prin forjare. în fe
lul acesta a crescut și productivita
tea, dar mai ales realizăm impor
tante economii de energie și mate
rii prime. Trebuie să precizez că, 
prin reproiectarea unor tehnologii, la 
care se adaugă și o serie de măsuri 
organizatorice, a devenit posibil ca 
aprovizionarea cu repere a secțiilor 
de prelucrare și montaj să se facă 
în primele două decade ale fiecărei 
luni, eliminindu-se astfel una din 
principalele cauze ale întîrzierilor ce 
apăreau in realizarea sarcinilor lu
nare de plan.

Desigur, preocupările existente la 
întreprinderea de pompe „Aversa**  
sint lăudabile. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît ele au ca rezultat con
cret o evidentă îmbunătățire a acti
vității productive. Cu toate acestea, 
chiar și la o primă privire îți dai 
seama că mai sint multe de făcut în 
domeniul organizării muncii. Astfel 
la atelierul de montaj ușor din cadrul 
secției a Il-a. transportul interfazic 
al pieselor se face cu... căruciorul 
sau. dacă piesele sint ceva mai ușoa
re, cu brațele. Or, efortul fizic cerut 
de un astfel de „transport**  nu numai 
că este inutil, dar răpește și din 
timpul productiv al unor muncitori 
care au altă calificare, mult superi
oară celei pe care o solicită aseme
nea operații. La cițiva metri de noi. 
in jurul unei echipe de montaj, se 
află stivuite o sumedenie de suban- 
samble. Ne îndreptăm intr-acolo.

Cum ați reușit ? — ii intreb, ară- 
spre piesele din jur.
Ne-am descurcat, ce era să fa- 
? ! — imi răspunde hitru Ște- 
Constantinescu, șeful echipei.

altă orientare a 
pentru realizarea 
le avem constă in

tind

Alexandru 
întreprin

eforturilor 
sarcinilor 

regindirea

cem
fan ,____ v._
Să vă spun un secret : am doi băieți 
în brigadă, pe care i-am trimis să-și 
ia permisele de electrocariști. Așa 
că noi am rezolvat problema apro
vizionării cu piese.

„Măsura**,  aveam să aflăm de Ia 
șeful atelierului, este în curs de. ge
neralizare in întreaga secție. Pare a 
fi o rezolvare, dar este oare normal 
ca de transportul pieselor să se ocu
pe montori calificați ? Credem că 
nu. cu atît mai mult cu cit. după 
cum am constatat, pregătirea repe
relor pentru montajul 
finit se execută manual, 
această muncă repetitivă 
fi ea însăși îmbunătățită. . 
canizată. Inginerul Liviu 
este de aceeași părere, recunoscind 

. că productivitatea muncii ar putea 
crește astfel cu 30—40 Ia sută. Si 
astfel de exemple, care arată că 
uneori, la unele locuri de muncă, 
timpul de lucru se scurge „printre 
degete**,  ar .mai putea fi date.

Să fie oare aceste scurgeri de timp 
chiar invizibile ? Credem că nu. Dar. 
preocupați se pare exclusiv de am
plele programe de modernizare, de 
inovații tehnice și reproiectări teh
nologice spectaculoase, specialiștii 
din întreprindere pierd de multe ori 
din vedere unele 
mărunte, dar cu 
asupra producției.

produsului 
De altfel, 
ar' putea 

Adică me- 
i Popescu

amănunte aparent 
implicații serioase

Ștefan C1OCHINARU
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Perfecționarea pregătirii
cadrelor didactice - obiectiv

de amplă însemnătate socială
Pornind de la obiectivele stabilite 

de Congresul al XIIT-lea al partidu
lui, de Congresul științei și învăța- 
mintului, aprofundind sensurile ma
jore ale ideilor, indicațiilor și
orientărilor de amplă cuprinde
re din cuvintările tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, ale tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului National al 

: științei și Invățămîntului, inspecto
ratul școlar al județului Neamț a 
elaborat și pus in aplicare un pro
gram al cărui conținut asigura per
fecționarea permanentă a pregătirii 
profesionale, psihopedagogice și po- 
litico-ideologice a personalului mun- 

i citor din invâțătnintul de toate gra
dele.

Programul se întemeiază pe inte
grarea raporturilor sistemului de 
patronare, stabilit 'prin hotărirea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 

i P.C.R. din februarie 1982. m struc
tura organizatorică a sistemului de 
perfecționare prevăzut de legislația 
invătămintului și vizează permanen- 

> tizarea colaborării intre instituțiile 
' de invățămint superior din tară, in- 

. treprinderile patronatoare din județ 
și unitățile școlare de toate gradele, 
in scopul pregătirii temeinice a for- 

’ tei de munca și educării comuniste, 
I revoluționare a tineretului școlar.
■ In acest sens, pentru unitățile de 

invățămint superior și întreprinde-
l iile economice, programul cuprinde 

sugestii și' propuneri a căror reali- 
• zare accentuează dezvoltarea și per

fectionarea invățămintului. Unități
le școlare din rețeaua județului sint 

. organizate in douăzeci de zone și 
incredințate spre coordonare li
ceelor. fiecare pe o perioadă de doi 
ani. Școlile primare și grădinițele 
care formează unități distincte sint 
coordonate de școlile generale, pe 
criteriul circumscripțiilor si locali
tăților. Conlucrarea dintre licee, 
școli și grădinițe se realizează pe 
baza unor tematici cuprinzătoare, 
care angajează deopotrivă consiliile 
de coordonare ale educației si invă- 
tămintului de la nivelul fiecărei lo
calități. filialele societăților știinti- 

, fice, inspectoratul școlar, precum si 
factorii cu care invătămintul cola- 

' borează in formarea și educarea ele- 
. vilor.

Dezbătut pe larg in cadrul consfă- 
: tuirilor anuale, noul program a tre

zit un deosebit interes in rîndul ca- 
: drelor didactice și a determinat mo- 
: bilizarea întregului personal din în- 
; vățămint la înfăptuirea obiectivelor 
i și sarcinilor stabilite. La nivelul co- 
■’ misiilor metodice și catedrelor de 

specialitate s-a impus o planificare 
riguroasă a muncii si repartizarea 
judicioasă a sarcinilor pe fiecare om. 

t dat fiind faptul că. pentru aceste or
ganisme. programul prevede, pe lin- 

; gă activitățile de specialitate, adop-
■ tarea de către fiecare cadru didactic 

a unor forme concrete de urmărire 
a rezultatelor și a comportării ele-

; vilor pe întreaga perioadă a școla- 
' rității. precum și în perioada de sta- 
! giu in producție. S-a accentuat ast-
■ fel legătura jntjjț^givelutyțe, jnvă^7 
i inîntului. printr-o. mai stnnsă conlu- 
: crare intre educatoare. învățători și 
; profesori, pe parcursul întregului an.
■ pentru a se cunoaște și stimula evo

luția pozitivă și comportarea elevi-
I lor pe toate treptele de invățămint. 
; Această colaborare a condus la o 

mai bună cunoaștere a personalității 
c opiilor și. drept urmare, la acoen- 

i luarea tratării diferențiate a aces

Noi construcții de locuințe la Slobozia

■ ri- * , -tu

cinema
• Figuranții : LUMINA (14 74 16) — 
9; 12; 15; 18. GLORIA (47 46 75) — 
9; 12.15; 16; 19
• întoarcerea soldatului („Săptămi- 
na filmului turc"): STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19.30
• Morometii : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12; 16; 19, COSMOS (27 54 95) — 
9; 12; 15; 18,15
• Anotimpul iubirii : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19
• Nea Mărin, miliardar : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19. PRO
GRESUL (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 ți 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11,15; 
13,15: 17,15; 19,30
• Visul unei actrițe : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oaspeți neașteptați : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,45; 14,30.;
17,15; 20

teatre 

tora. in vederea diminuării (și eli
minării pe cit posibil) a eșecului 
școlar, la stimularea capacității lor 
intelectuale, la dirijarea celor dotați 
spre preocupări de performantă.

Legătura intre licee și unitățile 
coordonate din zona fiecăruia (gră
dinițe, școli primare, școli cu cla
sele I—VIII și I—X) se realizează 
prin asistențe pe specialități, pentru 
■efectuarea cărora se utilizează sis
temul zilelor metodice. Timp de 
două săptamini. in perioada activi
tăților de patronare, cadrele din li
cee și membrii activului obștesc au 
efectuat cite 4—5 asistente pe zi la 
lecții in specialitate și la activități 
educative in școlile și la cadrele di
dactice programate prin grafic pen
tru schimbul de experiență, au des
fășurat lecții cu elevii de la aceste 
școli, au participat la activitățile 
catedrelor și comisiilor metodice, au 
urmărit eficienta mijloacelor de in- 
vătămint folosite la fiecare discipli
nă de studiu.

în cea de a treia săptămină. cu 
care s-a încheiat perioada de patro
nare din trimestru, au avut loc ac
tivități colective pe zone, la liceele 
sau la unitățile desemnate prin pro
gram. Participant!! au asistat la 
lecții demonstrative, au dezbătut 
problemele desprinse din constatări
le făcute in școlile din zonă la fi<s- 
care specialitate și au adoptat noi 
măsuri de îmbunătățire a pregătirii 
elevilor la toate disciplinele de învă- 
țâmint.

Modul in care s-a acționat pentru 
realizarea programului unitar de 
perfecționare reflectă creșterea răs
punderii cadrelor didactice față de 
pregătirea elevilor. Pe temeiul con
vingerii că eficienta procesului in- 
structiv-educativ depinde in cea mai 
mare măsură de calitatea lecției, s-a 
pus accentul pe conlucrarea dintre 
cadre ca rezultat al participării H 
lecții desfășurate in condiții obiș
nuite. de fiecare zi. Această opțiune 
a programului nostru se bazează pe 
aprecierea, subliniată de toți peda
gogii, că lecția reprezintă, in an
samblul activităților didactico-edu- 
cative. secvența fundamentală a pro
cesului de invățămint. în cadrul lec
ției. elevii pătrund și descifrează, 
pas cu pas, tainele științelor, ale 
tehnicii, ale producerii bunurilor 
materiale și spirituale, fiind intro
duși. in același timp, in sfera cerin
țelor de colaborare pe baza princi
pi i lor și normelor de relații inter- 
umane promovate de societatea 
noastră.

în sâptăminile de patronare s-au 
efectuat 10 570 de lecții cu asistență 
de specialitate, la care se adaugă 
cele 2 500 realizate de inspectorii 
școlari și de membrii activului ob
ștesc in inspecțiile de toate tipuri
le. Ținind seama și de interasisten- 
țele din cadrul catedrelor, ai pomi- 
«iilor metodioe și de la activitățile * 
colective pe zone, numărul lecțiilor 
desfășurate cu asistență se ridică la 
citeva zeci de mii pe județ. Cadre
le didactice participante la acest 
complex schimb de experiență au 
cunoscut ..pe viu" metode, procedee, 
tehnici și mijlotIOe’ di verse ■’de’ lucru1 
la clasă, le-au evaluat eficienta. îm-

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18;

bogățindu-șj. fiecare, paleta nrteto-' 
dologică proprie; ■ >

La sfirșitul trimestrelor s-âu des
fășurat cercurile pedagogice pe dis
cipline de invățămint. Reunirea, la 
nivelul județului, a tuturor cadrelor 
de specialitate pentru dezbaterea 
deschisă a problemelor care deter

(sala Amfiteatru) : Un anotimp fără 
nume — 18; (sala Atelier) : Pe la 
ceasul cinci spre seară... — 18
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Mihai Ghiga — vioară. Viorica 
Boerescu — pian — 17.30: (Ateneul 
Român) : Recital de pian Sandu San- 
drin — 19
• Opera Română (13 18 57): Bufonul, 
Nunta însîngerată — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică 
Popescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 19
fi» Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 19 •
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03. 
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18; (sala Studio) : O 
noapte furtunoasă — 18.30
S Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăna- 
se“ (sala Victoria. 50 58 65) : Astă- 
seară nu se improvizează — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
$ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Pistruiatul — 15
• Circul București (10 41-95) : „A so
sit circul !" —• 19
© Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria. 15 23 77) : Vitejii cetății Bade- 
Bade —- 15; (sala Cosmonauților, 
11 12 04) : Cartea cu jucării — 10

mină eficiența muncii la clasă s-a 
dovedit benefică pentru îmbunătă
țirea rezultatelor la învățătură ale | 
elevilor. Organizarea ședințelor de 1 
cere și ordinea de zi pusă tti discu
ție au prilejuit confruntări în plan 
pedagogic și metodic cu inrîuriri po
zitive asupra intensificării preocu
părilor pentru creșterea randamen
tului lecțiilor la toate disciplinele de 
invățămint. Problematica cercărilor 
pedagogiee a fost îmbogățită cu ex
punerile susținute de cadrele didac
tice din instituțiile de invățămint 
superior din lași care, cu remarca
bilă ..solicitudine, au răspuns solici
tărilor noastre, confertod activități
lor de cerc o înaltă ținută metodico- 
științiflcă și educativă.

Urmărind informarea personalului 
didactic cu aspectele de stringentă 
actualitate din domenii variate ale 
activității «conemico-sociaie șt poli
tice din țara noastră, inspectoratul 
școlar a invitat propagandiști ai 
comitefcului județean de partid, oei- 
cetători, oameni de știință, artă si 
cultură din țară, ale căror expuneri 
au sporit valoarea informațională și 
educativă a cercurilor pedagogice.

Munca plină de răspundere a ca
drelor didactice, desfășurată pe baza 
noului program de perfecționare, a 
condus la îmbunătățirea, de la o 
etapă la alta, a nivelului de pre
gătire al elevilor. La examenul de 
bacalaureat, candidații au promovat 
in procent sporit, media fiecărei dis
cipline fiind superioară anilor .pre
cedent!. De asemenea, la probele de 
verificare a cunoștințelor pentru în
scrierea in clasa a IX-a din sesiu
nea iulie 1987. in toate liceele la 
care s-au organizat probe. media 
minimă de admitere a fost cu a- 
proape o unitate mai mare fată de 
sesiunile trecute, iar numărul elevi
lor cu . medii foarte mici a scăzut 
simțitor. La concursurile școlare, 
echipajele participante la etapa pe 
țară au dovedit o pregătire temeini
că la toate disciplinele de concurs-. 
Mediile obținute in întrecerile cu 
celelalte județe, cuprinse intre 8 si 
9.99. numeroasele premii și men
țiuni acordate elevilor de către co
misiile naționale au contribuit la si
tuarea invățămintului din județul 
nostru pe locuri fruntașe la nivelul 
țării.

Preocupările pentru creșterea efi
cienței metodelor și mijloacelor di
dactice. evidențiate și in cadrul ma
nifestării metodico-științiîlce „Crea- ■ 
tivitate și eficiență in invățămint". 
etapa națională, desfășurată la Pia
tra Neamț ia zilele de 19—20 iunie 
1987, atestă angajarea plenară a slu
jitorilor școlii nemțene la o activi
tate susținută pentru realizarea unei 
noi calități, superioare, in întregul 
invățămint. in conformitate cu exi
gențele formulate de partid. de 
secretarul său general, tovarășul 
Nioolae Ceaușețbcu. In atmosfera en
tuziastă, de muncă și creație, in care 
poporul nostru întimpinâ Conferin
ța Națională a partidului. cadrele 
didactice din județul Neamț iși spo
resc eforturile pentru perfecționa- 

.(rit.fca țppțjnuă « actîyjj^iț iiaWflictiV-ib 
educative., și obținerpa. unor, rezulta
te superioare in pregătirea profesio
nală și politică a elevilor.

Adriana Cristina GAGIU 
inspector general
Gheorqhe BLAGA 
inspector la Inspectoratul școlar 
al județului Neamț

DE LA C.E.C.
Instituție bancară specializată în 

relațiile cu populația și singura 
autorizată să păstreze economiile 
bănești ale acesteia. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de 
economisire care șint destinate sa 
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adepți ai chibzuințe! și 
spiritului de economie.

De o largă solicitare se bucură, 
alături de celelalte instrumente de 
economisire, și libretul de economii 
cu dobindă „pe termen". Depune
rile pe acest libret se efectuează 
pentru o durată minimă de păstra
re la C.E.C. de un an, acordîn- 
du-se o dobindă în numerar de 3,5 
la sută pe an.

în cazul restituirii înainte de îm
plinirea unui an, se acordă o do
bindă de 1.5 la sută pe an.

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unită
țile C.E.C. proprii, precum și la 
unitățile P.T.T.R. și cooperativele 
de credit autorizate. Depunerea 
minimă pe acest libret este de 1 000 
de lei, fiecare depunere consti- 
tuindu-se ca Un depozit separat, pe 
o filă a libretului.

Pe lingă avantajele specifice a- 
cestui instrument de economisire, 
titularii libretelor de economii cu 
dobindă „pe termen11 beneficia
ză și de avantajele și drepturile 
generale acordate de Casa dq Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor de
punătorilor săi.

Concerte -spectacol 
de profundă vibrație 

patriotică
Aducimd ,o inaltă .cinstire eroilor 

neamului, .tuturor acelora care au 
pecetluit cu singele vărsat pe cimpul 
de luptă eliberarea, in toamna a- 
nului 1944, a părții de nord-vest a 
țării de sub ocupația hitleristo- 
borSiystă, ,IaspBctocatul general al 
tnuzâcilmr militare a inițial, in co
laborare cu comitetele de cultură și 
educație socialistă din. 11 localități
— Sfîntu Gheorg'he, Miercurea-Ciuc, 
Tirgu Mures, Oarba de Mures,, Satu 
Mare. Cărei. Oradea. Cluj-Napoca, 
Alba Iulia, Păuliș și Brașov — pre
zentarea . unor concerte-spectacol 
omagiale.

Aceste manifestări, care au cuprins 
tablouri muzicale, cintece șî mar
șuri patriotice interpretate de for
mații de fanfară, coruri ostășești și 
alte formații artistice profesioniste și 
de amatori din localitățile respective
— aproape 4 000 de .participanți —.. 
s-au desfășurat la monumentele osta
șilor români, rememoriad cu vibra
ție și emoție patriotică epopeea e- 
roică a eliberării țării, măreața și 
nepieritoarea glorie a Înaintașilor, a 
tuturor celor care, de-a lungul 
veacurilor., au luptat pentru înfăp
tuirea idealurilor libertății, indepen
denței și suveranității naționale, uni
tății statale a României in vatra 
străbună.

Prin graiul sugestiv al muzicii, 
compozitorii iși interpret îi au adus 
un fierbinte prinos de cinstire și re
cunoștință Partidului Comunist Ro
mân, secretarului sâu general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, bravul 
conducător a! partidului și al țării, 
înflăcărat patriot și militant revolu
ționar. geniallul arhitect și ctitor aS 
României socialiste înfloritoare. Erou 
al păcii, personalitate de excepție a 
lumii contemporane.

Străbătute de -incandescența simți
rii patriotice, revoluționare, lucrări
le prezentate în concertele-spectaccf! 
au făcut să răsune amplu acorduri
le generoase ale unor veritabile sim
fonii ale mindriei față de glorioasa 
istorie a patriei, ale bucuriei de a 
trăi in epoca cea mai luminoasă șa 
mai bogată in realizări din întreaga 
devenire a poporului român, ale în
crederii neștirbite în socialism și co
munism. in viitorul de aur al na
țiunii noastre.

IAȘI : Se extinde rețeaua 
comercială

Rețeaua comercială ieșeană, care 
dispune in prezent de o supra
față utilă ce Însumează aproape 
320 000 mp, cunoaște o tot mai 
mare dezvoltare, concomitent cu 
modernizarea activității de desfa
cere a produselor către populație. 
Astfel, de la începutul anului pină 
in prezent, in județ au fost deschi
se 18 noi unități comerciale cu p 

"■suprafață de peste 7 000 mp. intre 
care magazine alimentare, de tex- 
'tile-incălțăminte, de produse de uz 
■casnic și de alimentație publică în 

’cartierele Nicolina-C.U.G.. Tătfcrasi, 
Păcurari, din lași, la Pașcani și in 
alte localități. Pină la sfirșitul 
anului urmează să mai fie date în 
folosință noi unități comerciale in- 
sumind 16 000 mp suprafață utilă. 
(Manole Corcaci).

SIBIU : Realizări 
ale silvicultorilor

In pădurile de pe raza județului 
Sibiu se desfășoară ample lucrări 
de îngrijire a arboretului tinăr, de 
ajutorare a regenerării naturale și 
de igienizare. Eforturile silvicul
torilor sibieni se concretizează in 
perioada care a trecut din acest an 
in plantarea a 1 000 hectare pădu
re. redarea în circuitul economic, 
prin împădurire, a 66 hectare teren 
degradat, realizarea a 230 hectare 
completări la plantațiile din anii 
anteriori, asigurarea regenerării a 
49 hectare poieni, goluri, taliizuri 
de drumuri, executarea a 21 hecta
re plantați din specii cu caracter 
neforestier (duzi), din care 10 DOC 
bucăți in aliniamente. (Ion Onuc 
Nemeș).

Repartizarea în producție 
a absolvenților 

din promoția 1987 
a institutelor de medicină 

și farmacie
Săptămina viitoare, in zilele de 3 

și 4 noiembrie, are loc repartizarea 
in producție a absolvenților din pro
moția 1987 a institutelor de medici
nă și farmacie. Ca și ui anii pre
cedent!, absolvenții vor efectua sta
giul de practică — de trei ani — 
in spitale din municipii și orașe, in 
vederea perfecționării, in continuare, 
a pregătirii profesionale dobîndite in 
timpul anilor de facultate. La 2 no
iembrie, se desfășoară — la direcți
ile sanitare județene și municipiului 
București — repartizarea in produc
ție a medicilor și farmaciștilor din 
promoția 1984, care au încheiat sta
giul de pregătire practică.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 octombrie, ora 20 — 31 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi rece, iar cerul variabil, cu unele 
înnorări în sudul țării.. Izolat, se vor 
semnala precipitații slabe, mai ales 
in regiunile sudice. Vintul va mai pre
zenta unele intensificări în sud-estul 
țării și la munte din sectorul estic, 
îndeosebi în primele zile. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 4 grade, mai coborite 
în depresiuni și îsn nord-estul țării, iar 
maximele între 4 și 14 grade, mai ră
dicate în ultima .zi in sud-vest. Local, 
se vor produce brumă și îngheț la sol., 
îndeosebi în nordul, centrul și estul 
țării. Pe alocuri, ceață. In București : 
Vremea va fi rece, cu cerul variabil, 
favorabil precipitațiilor slabe, mai 
ales sub formă de ploaie. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus 
2 și plus 3 grade, iar maximele între 
8 și 12 grade. Condiții de brumă.

CASA DE CULTURĂ
- amfiteatru de rodnică activitate educativă
Vechea tradiție culturală a Bra

șovului se susține in contem
poraneitate priiltr-o diversificare 
și aprofundare fără precedent. 
Instituții profesioniste cu o bogată 
activitate și prestigiu binemeritat 
susțin cotidian un dialog plin de 
substanța cu un public pe <cit de 
receptiv .la fenomenul cultural, pe 
ații de exigent față de calitatea ma
nifestărilor propuse. Această diver
sificare la un nivel tot mai inait al 
vieții spirituale a imptțs casei cie 
cultură din municipiu stabilirea unui 
profil adecvat scopurilor sale, posi
bilităților actuals si cerințelor im
puse de existența unui puternic «țen- 
tru industrial, realizing o necesara 
specializare concomitent cu o accen
tuată căutare a modalităților proprii 
de adresare in funcție de solicitări 
și mijloace.

O cale specifică — caracteristică 
■de1 altfel tuturor caselor de cultură 
— uțmărește prelungitea sau com
pletarea procesului dc pregătire pro
fesională in acele domenii ce mu-și 
justifică sau nu-si găsesc, incă. lo
cul in sistemul nostru de invățămint. 
Numeroase cercuri tehnieo-aplicati- 
ve : depanări radio-tv. reparații 
auto. stenodactilografie. croitorie 
etc. asigură o pregătire de speciali
tate unor tineri dornici să-și însu
șească o meserie. Alte domenii .pri
vesc învățarea limbilor străine sau 
educația fizică generală, mai ales 
prin cursurile de gimnastică pentru 
copii si. mai recent, aici, a unui 
cerc de cascadorie ai cărui membri 
au devenit prin calitățile .dovedite 
un sprijin important in activitatea 
caselor noastre ele filme. Numărul 
mare de participanți atrași la aceste 
activități desfășurate pc baza unui 
abonament acordă casei de cul<i:r;l 
un rol de .seamă in procesul iinstr.uc- 
tiv și-i asigură importante resurse 
materiale pentru buna desfășurare 
a celorlalte activități definitorii, pen
tru existența unui asemenea așeza- 
mint.

Acțiunoa de informare, chiar de 
pregătire profesională, iși găsește o 
finalitate mai înaltă, o deplină ira- 
cordare la cerințele actuale, in am
plul și neîntreruptul proces educa
țional. deschis oamenilor de toate 
vîrstele și cu cele mai diferite preo
cupări. Atragerea sistematică spre 
cunoașteț-ea realităților politice ale 

'timpului, dezbaterea principalelor 
documente de partid, aprdfundsrea 
fenomenelor economice, participarea 
la' schimbul de idei constituia lot 
atitea preocupări ale colectivului ca
sei dc culttrră și ale colatonratorilor 
săi. Simpozioane, dezbateri, intrdbfiri 
și răspunsuri, concursuri, intilniri ci 
specialiști, activiști, oameni de cul
tură atrag permanent numeroase -ca
tegorii de oameni ai muncii dumici 
să-și îmbogățească zestrea de cunoș
tințe. să ac atitoperfecțianoz". -Ca o 
măsură reclamată de viată, de nece
sitățile reale ale societății trebuie 
considerată • și deplasarea centrului- 
de greutate »T muncii eblăt'ti’fiilu. 
casei de cultură spre acele aspecte 
care preocupă" unitățile ‘teOonomice. 
Astfel, sublinia directorul ■ casei de 
cultură. Teodor Nioolau. numai două- 
acțiuni politico-educative au loc săn- 
tămmal la sediu, celelalte se desfă
șoară in întreprinderi, mai -ates in

■ ■ ■■■■■■■■■■«■■■■■■■
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

DUPĂ STRĂLUCITUL SUCCES AL GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

„SIMBIOZĂ ÎNTRE ARTĂ, ȘTIINȚĂ ȘI SPORT'
Ziarul parizian „LE SPORT11, nou 

cotidian sportiv, intr-<un comentariu 
consacrat campionatelor mondiale 
de gimnastică de la Rotterdam, sub 
titlul „Filiera română11, scrie : „De 
la Nadia Comătieoi gimnastica româ
nească a dat nu puține gimnaste de 
valoare, dar afirmarea Aureliei Do- 
bre este simbolul unei puternice .re
lansări rwonffia e. Aurelia Ddbre, 
campioana mondială absolută, a reu
șit de la inceputul competiției un 
parcurs fără greșeală. La birnă, ea 
este fenomenală, un echilibru excep
țional. nici o tresărire, nici o tremu- 
rătură pe acest aparat lat de numai 
10 centimetri. La paralele își asumă 
riscuri, la ■săritori coboară ca o pa
rașută, la sol în exercițiile sale nu 
e nici o deosebire între o perfor
mantă de gimnastă și un program 
■artistic. Seor-etul gimnastioii româ
nești ? Ușor de rezumat : munca și 
experiența".

Cotidianul „LE FIGARO11 publică 
un .articol intitulat „Aurelia, noua 
stea"., in care se notează, intre alte
le : „La Rotterdam, gimnastica Ierni-' 
nină și-a ales o nouă vedetă: ro
mânca Aurelia Dobre, mica brune
tă cu un suris fermecător, care a 
știut să folosească toate șansele con
cursului. Această consacrare mon
dială nu .tocmai scontată (chiar dacă 
Aurelia terminase cu un an in urmă 
pe locul itr-ei la campionatele euro
pene de junioare de 'a Avignon) este 
ș! o victorie a școlii .românești de 
gimnastică. De la Nadia Comăneci. 
concurentele din România s-au re
marcat totdeauna prin temeritate, 
gratie și acuratețe tehnică. Aurelia 
Dobre a confirmat, acumulind atitea

Astăzi, în preliminariile campionatului european de fotbal

ROMÂNIA-ALBANIA
Ieri a fost ziua unor antrenamen

te complete pentru jucătorii echipei 
României, care, luni, sosiseră după 
ora inserării la Vlora, astfel că an
trenorul Jenei a limitat programul 
de pregătire la o scurtă ședință de 
Tecondiționare fizică după lunga că
lătorie cu autobuzul.

Orașul Vlora, din sudul Albaniei, 
este al doilea port al țării după 
Durres și are o populație de aproa
pe 70 000 de locuitori. La o tempera
tură de 24 de grade, acum, la slir- 
șit de octombrie, 'o vegetație abun
dentă scaldă orașul-port mai mult 
chiar decit albastrele ape ale Adria- 
ticei. Populația muncitoare este ocu
pată in special în industria conser
velor de. pește, cunoscuta marcă 
„Vlora11. dar și în industria meca
nică, chimică (sodă) sau a corpurilor 
de iluminat. Vlora înseamnă, tot
odată, echipa Flamurtari (Drapelul), 

cele care nu au cluburi proprii, in 
ultimul an in peste 78 de asemenea 
lunități. unde se dezbat «sparte con
crete ale realizării planului, felul in 
care se muncește, starea disciplinei, 
creșterea .responsabilității, și in ge
neral. tot ceea ce privește buna des
fășurare a vieții întreprinderilor.

Colaborarea strinsă cu organizații
le de partid și sindicale dau acestor 
acțiuni .yn câracter mobilizator, de 
lucru, asigură un dialog permanent 
— pornind de .la realitățile specifice 
fiecărui atelier, laborator, chiar loc 
de muncă — cu cei ce produc bunu
rile materiale. Astfel de acțiuni au 
avut doc la .jCarpatex1!. ..Nlvea'i. 
„Timpuri noi". il.J.T.L. și .altele cu 
concursul celor (trei ’brigăzi științifi
ce proprii, a peste 80 de lectori sau 
ai membrilor clubului științific orga
nizat de casa de cultură in 'colebo- 
rare cu comisia inginerilor și tdhni- 
'cienilor din municipiu. De aseme-

Insemnăfi din 
municipiul Brașov

nea, numeroase acțiuni .au -loc In co
laborare cu școlile și cu Universita
tea și mai cu seamă prin mi-jlocirea 
celor trei filiale de cartier — Noua 
Dirste și Stupini.; ele .se adresează 
direct populației din cartiere. L> 
strinsă legătura cu aspectele vieții 
cbti&iene 'desfășoară și .clubul ...Fe- 
mina". angajat intr-o susținută ac
țiune de -eduaatie a tinerelor aname. 
creșterea rolului’ familiei și a parti
cipării .femeilor la viața socială. Re
zultatele de pină acum dovedesc o 
mai evidentă preocupare pentru a- 
bordarea acelor aspecte care preocu
pă oamenii muncii și unitățile eco
nomice. o aplecare mai spre concret 
a tuturor acțiunilor, urmărindu-sc 
rezultate imediate și palpabile.

Complexa acțiune de' educație 
se reflectă preponderent în varia
ta activitate artistică, in insti
tuirea unui clima! cultural capabil 
■să atragă la .viata spirituală nu
merosul -.eșalon al artiștilor amatori. 
Pentru aceasta, aici .iși desfășoară 
activitatea 18 formații artistice, tea
tre tie amatori, cineolub. cerc foto, 
un cerc- al umoriștilor, -epigramiștitor 
și caricatur.iștilor. numeroși solist:. 
'Efectiv, sala de spectacole cu 450 
locuri, cele nouă săli de repetiții 
.cunosc cotidian -o efervescentă crea
toare reflectată in prezenta pe «ee- 
riă. in turnee, in peliculele realizate 
și expozițiile prezentate. Ansamblul 
de dansuri, baletul, conduse de Ma
rin JWadltei-Goth. ansamblul folcloric 
„Perinița11 de sub îndrumarea ing. 
Spiridon Nioa. laureat la toate edi
țiile Festivalului național „Cîntaroa 
României", formațiile de dans , con- 
'temporari’ ^i' Woclenn. cele d:: muzihă1 
ușoară, ansamblul tie cintece și tian- 
'suri maghiare, formația instrumen- 
.tnlă germana. cuartetul do Coarde, 

’‘formăi’î'a ’d^' estradă asigură o '.per
manentă activitate de spectacol ila 
sediu sau .pe alte scene ale județu
lui. Acestora li se alătură, adesea dn 

note 'de TO, reirmoirea gimnastioii ro
manești: marile sale posibilități pen
tru Jocurile ’Olimpice11.

Ziarul „LE QUOTTDIEN DE BA
RIS" scrie, sub titlul „Minunatele 
gimnaste din România11 : „Nadia Co
măneci a rămas in palmaresul spor
tului. Acum le aplaudăm pe Aurelia 
Dobre și pe toate gimnttstele român
ce. urmașe a"e primei, care au cuce
rit titlurile Ia campionatele mondia-

Evoluția gimnastelor 
românce - elogiată 

în presa internațională

le de la Rotterdam : acela pe echipe, 
intrecind formația U.R.S.S., care viza 
cel de-al patrulea titlu consecutiv, 
și acela individual, obtinut de tinăra 
de 15 ani. Aurelia Dobre".

Cunoscutul cotidian de sport „L'E- 
QUIPE" iși intitulează articolul : 
„Aurelia Dobre învinge. România 
triuntfă11. In comentariu se scrie : 
„La palatul sporturilor din Rotter
dam. in această frumoasă duminică 
de toamnă, am privit cu ineîntare 
parada gimnastelor, dar cel mai 
mult ne-au impresionat româncele 
Aurelia Dobre la birnă (echilibrul 
lateral, cu picioarele intin.se intre 
brațe, in premieră mondială) și Da
niela Sili vas la țoi. cu un impeoabil 
exercițiu pe o t.emă ornată cu miș
cări acrobatice de folclor. Echipa 
României a fost surprinzătoare la 
aceste campionate, aducind in arenă 

cea mai in formă echipă albaneză. 
Din lotul albanez de 19 jucători — 
7 sint de la Flamurtari, iar în for
mația de astăzi se pare că vor fi 
mai mulți titulari (5—6), printre 
care Iljadhi și virful de atac Bu- 
beqi. Ziarul „Sporti popullor11 pre
supune că astăzi va fi „un meci 
tare11, pentru că. după părerea sa, 
optimismului gazdelor i se va con- 
trapune dorința echipei României de 
a se număra printre finalistele eu
ropene. Intr-adevăr, fotbaliștii ro
mâni au numai alternativa victoriei 
și. după cum rezultă din opiniile ti
tularilor. de la portarul Lung la 
fotbalistul nostru nr. 1 — H.agi, vor 
face totul pentru a obține acest suc
ces.

Antrenorul Jenei preconizează să 
înceapă importanta partidă România 
— Albania cu următoarea formație: 
Lung — Iovan, Belodedici, Andone, 

cadrul aceluiași spectacol, formațiile 
de teatru deosebit de active, cu un 
irepertoriu major căruia ii dau o in
terpretare plină de prospețime și vi
goare. In ultimul timp au văzut lu
mina rampei Inimi mulțumitoare d“ 
■Gheorghe Bariț. inițiatorul primdlor 
spectacole de teatru românesc in 
Transilvania, chiar pe această sce
nă simbolic intitulată Reduta. Boga
tele tradiții teatrale ale zonei sint 
cinstite prin abordarea unui reper
toriu contemporan reprezentativ : 
Patima fără sfirsit și Jocul morții si 
al vieții in desertul de cenușă d<: 
Horia Lovinescu. Acești îngeri triști 
de D.R. Popescu (ultimele două la 
secția maghiară) — montări aprecia
te de spectatori și de juriile unor 
importante competiții naționale. Co
piii iși au. de asemenea, formațiile 
lor axate pe repertoriul -tradițional 
al vîrstci. îndrumate cu pasiune si 
competență de cunoscuți animatori 
ai teatrului local.

Stagiunea teatrală este susținuta si 
de montarea unor poeme dramatice, 
cum ar fi Nașterea lui Pătruț. creat 
din asamblarea variantelor transil
vane ale „Mioriței*,  sau un poem 
dramatic alcătuit din versurile .si 
cinteaele legate de evocarea eveni
mentelor de la Moisei. Șezători lite
rare. seri de poezie, recitaluri de 
versuri și muzică susținute de mem
bri ai „Studioului artelor" de aici 
■sau cu invitați prestigioși din țară 
(Leapoldina Bălănuță. Silviu Stăncu- 
lescu. Qvidiu luliu Vtoldovan. Tudor 
Gheorghe ș.al) întregesc paieta ma
nifestărilor intr-un tot armonios, .ia 
care se adaugă și peliculele cineelu- 
•bului. citeva de real succes (O lumi
nă străbate veacurile. Casele au a- 
mintiri) sau cele pe teme de educa
ție cetățenească realizate in între
prinderi și instituții.

Diversitatea tpmatioâ. aria de ■cu
prindere a manifestărilor, calitatea 
superioară a multora din acestea au 
făcut din casa de cultură un spațiu 

important al educației civice și .pa
triotice, ăl vieții de spectacol. Dată 
fiind aprecierea largă de care se 
bucură activitatea acesteia, brașove
nii au îndreptățite pretenții în ceea 
ce privește participarea instituției la 
sporirea zestrei .spirituale a localită
ții. Se așteaptă, de pildă, să vadă o 
formație satirică, o brigadă artisti
că. Este adevărat câ se intenționea
ză deschiderea unui cerc de textieri 
de brigadă. Dar cine va folosi aceste 
texte dacă casa de cultură nu ar’ 
propria sa formație de acest gen 2 
Sau un cor reprezentativ, date fiind 
tradițiile locului, ori un cerc literar, 
unul de artă plastică. Posibilitățile 
in aoeste domenii sirit incă departe 
de a fi puse in valoare ne măsura 
■așteptărilor și a neoesrtâților. In a- 
cest sens se cere stăruit și in eeoa 
ce privește improsoătarea unor pro
grame. diversificarea altora.

Un sprijin mai atent din partea fo
rurilor diriguitoare respective poate 
duce la o și mai puternică stimulare 
a ini'ț’iâ'tivei și creativității. astfeV 
incit casa de cultură să poată fi per
manent un autentic amfiteatru al 
educației, deschis soro marea tradi
ție si spre necesitățile actuale ale 
omului contemporan.

ImM VASILESCU

6 gimnaste de mare talent, dintre 
care s-a detașat, prin curaj, con
centrare și voință de a învinge. Au
relia Dobre11.

Sub titlul „Aurelia Dobre are' va
loarea aurttîui-, ziarul „VOLKS- 
RAANT" din Olar.da scrie, între al
tele : „Românca Aurelia Dobre a 
fost rncontesiabil mai bună decit 
toate celelalte concurente, adjude- 
cindu-și titlul de campioană mon
dială absolută. La Aurelia Dobre se 
poate vedea că gimnastica de mare 
performanță este o simbioză intre 
artă, știință și sport. Micuța român
că a devenit in aceste zile pentru 
spectatorii olandezi o zînă a gim
nasticii11.

Ziarul „ALGEMEEN DABGLAD14 
publică o fotografie a Aureliei Do- 
bre în timpul exercițiului la sol, în
soțită de următorul comentariu : 
„Imagine perfectă... Sala Ahoy la 
picioarele ei. Evoluția ulaitaare a 
debutantei românce la -campionatele i 
mondiale a conferit o nouă dimen
siune -aocstei ■competiții, desfășurată 
intr-o atmosferă entuziastă la pala
tul sporturilor din Rotterdam. Aure
lia Dobre, favorita publicului olan
dez, a prezentat exerciții «de cea mal 
mare dificultate, comtoinind forța ca 
pe cel mai natural lucru din lume 
ou rapiditatea uimitoare și eleganța 
rafinată".

La rindul său. ziarul .TROUW 
relatează : „Aurelia Dobre. a cărei 
evoluție este o îmbinare de vigoa
re. frumusețe și perfecțiune, a ex
primat cum nu se poate mai bine 
concepția școlii românești de,gim
nastică feminină, o școală cu tradi
ție și multe succese in palmares11.

Ungureanu — Hagi. Stoica (Mateuț), 
Bolbni, Klein — Lăcătuș, Cămătaru 
țPițurcă).

Mediul va începe la ora 15,30, ora 
noastră, și va fi arbitrat de Van 
Switen (Olanda).

Să Ie urăm succes deplin tricolo
rilor României!

Valeriu MIRONESCU
Vlora, 27 octombrie 1987

*
Marți, în orașul albanez Berat, In 

meci pentru preliminariile campio
natului european de fotbal rezervat 
echipelor de tineret, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
2—1 (1—1) formația Albaniei.

în clasamentul grupei conduce 
Spania cu 8 puncte, urmată de 
România 6 puncte, Austria 4 puncte, 
Albania 2 puncte.

i

intin.se
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Tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului 
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al-Partidului Socialist 

Unit din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri și al poporului Republicii Democrate Germane, 
exprimăm mulțumiri Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, poporului român, precum și 
dumneavoastră personal, pentru felicitările și urările 
transmise cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a înteme
ierii Republicii Democrate Germane.

Ne bucură aprecierile exprimate de dumneavoastră 
eu privire la realizările obținute de oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania. împărtășim convin
gerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și conlucra
re strinsă dintre partidele, statele și popoarele noastre 
vor cunoaște și în viitor o dezvoltare pozitivă, în toate 
domeniile și la toate nivelurile.

Năzuind spre asigurarea păcii și triumful rațiunii și 
realismului in lumea întreagă, Republica Democrată 
Germană va face și în viitor tot ce depinde de ea pentru 
a se ajunge Ia o cotitură in direcția unei dezarmări reale 
și însănătoșirii situației internaționale.

Vă dorim dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii 
mult succes în realizarea in continuare a hotăririlor celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
iar dumneavoastră personal, multă sănătate,_ putere de 
muncă și prosperitate.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

tv
200 Telejurnal
20,20 Viata economică
20,35 Trăimo decenii de împli

niri mărețe. Versuri și 
cîntece patriotice

20.45, Tribuna TV • Perfec
tionarea organizării și 
creșterea responsabili
tății sociale — exigențe 
definitorii ale etapei 
actuale

21.05 Film artistic în serial

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ 
Raportul prezentai de tovarășul Zhao Ziyanp

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie în Republica Socialistă România 

a președintelui Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, San Yu

Cronica zilei

în cadrul convorbirilor privind si
tuația internațională țctuală, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele San Yu au constatat cu sa
tisfacție similitudinea punctelor lor 
de vedere asupra problemelor inter
naționale majore.

S-a evidențiat că situația în lume 
continuă să fie deosebit de gravă și 
complexă. Cursa înarmărilor a luat 
proporții îngrijorătoare.

Președinții celor două țări consi
deră că problema fundamentală a e- 
pocii contemporane este aceea a o- 
pririi cursei înarmărilor și trecerii 
hotărîte la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, reducerea 
substanțială a armelor convenționale, 
preîntimpinarea pericolului unui răz
boi nuclear și asigurarea unei păci 
trainice in lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele San Yu au salutat situa
ția nouă care s-a creat în urma în
țelegerii recente dintre .Uniunea So
vietică șt Statele Unite ale Americii 
cu privire la semnarea, in acest an. 
a unui acord cu privire la elimina
rea rachetelor nucleare cu rază me
die și mai scurtă de acțiune din Eu
ropa și Asia.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane au sub
liniat pericolul deosebit pe care ii 
reprezintă menținerea unor stări d? 
conflicte și tensiune în diferite părți 
ale lumii și s-au pronunțat pentru 
încetarea oricăror conflicte militare, 
pentru soluționarea tuturor proble
melor litigioase și a diferendelor din
tre state exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative.

S-a subliniat necesitatea respectării 
cu strictețe de către toate statele a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, integrității teritoria
le, neamestecului in treburile inter
ne, renunțării la folosirea forței și la 
amenințarea cu forța.

Președinții celor două țări au apre
ciat că situația economiei mondiale 
a continuat să se agraveze de la an 
la an, afectind toate popoarele, dar 
mai ales țările in curs de dezvoltare, 
mărind și mai mult decalajul dintre 
țările bogate și cele sărace. S-a con
statat că, în ultimii ani, datoria ex
ternă a țărilor in curs de dezvoltare 
a continuat să crească, iar instabili
tatea economiei mondiale s-a accen- 

cătoare pentru convorbirea extrem 
de importantă care a avut loc cu 
acest prilej, președintele sindicate
lor sovietice a subliniat că ea a evi
dențiat posibilitățile de adincire și 
amplificare a colaborării în lumina 
înțelegerilor dintre conducătorii 
P.C.U.S. și P.C.R., prilejuite de în- 
tîlnirile la nivel înalt de anul trecut 
și din acest an.

In cadrul conferinței de presă. 
S. A. Șalaev a înfățișat contribuția 
sindicatelor sovietice la dezvoltarea 
economico-sociaiă a țării, activitatea 
organizațiilor sindicale din U.R.S.S. 
in sprijinul intăririi unității de ac
țiune in lupta pentru pace, dezar
mare și colaborare internațională.

★
Marți a început în Capitală „Săp- 

tămîna filmului turc", manifestare ce

Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Doresc, să vă transmit mulțumirile mele cordiale și 
adinca gratitudine pentru primirea călduroasă și generoa
sa ospitalitate ce ne-au fost rezervate pe parcursul 
fructuoasei vizite pe care am efectuat-o în țara dum
neavoastră.

Sint profund mișcat de căldura prieteniei și cordiali
tății cu care am fost primiți de poporul român.

Părăsind țara dumneavoastră cu impresii de neuitat, 
îmi exprim ' convingerea că relațiile de prietenie și 
înțelegere existente între Birmania și România se vor 
întări și mai mult în viitor.

Doresc să vă exprim cele mai bune urări de sănătate, 
iar poporului român prieten, progres continuu și 
prosperitate.

SAN YU
Președintele

Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

(color). „Păpușa". Pro
ducție a studiourilor 
poloneze. Cu : Beata 
Tyszkiewicz. Mariusz 
Dmochowski. Kalina 
Jedrusik, Jan Krecz- 
mar, Tadeusz Fijewski, 
Andrzej Lapicki, Jan 
Machulski, Julian Jab- 
czynski, Krsysztof Lit- 
Win, Gustaw Lutkie- 
wicz. Scenariul și re
gia : Wojciech Has, 
după romanul omonim 
al lui Boleslaw Prus. 
Episodul 2

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

tuat și mai mult, cu consecințe pro
fund negative asupra dezvoltării so
ciale și economice a tuturor popoare
lor lumii.

Președintele României și președin
tele Birmaniei consideră că o cerință 
imperativă pentru pacea și securita
tea popoarelor o constituie lichidarea 
subdezvoltării și edificarea noii or
dini economice internaționale, care să 
pună capăt inegalităților, să sprijine 
eforturile de progres ale tuturor sta
telor, în primul rînd ale celor în curs 
de dezvoltare.

Președinții celor două țări aprecia
ză că se impune luarea de măsuli 
ferme pentru găsirea unei soluții glo
bale, politico-economice, la problema 
datoriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare, pe baza unor criterii care 
să țină seama de nivelul de dezvol
tare al țărilor debitoare.

România și Birmania consideră că 
O.N.U. este forumul internațional cel 
mai potrivit pentru dezbaterea de
mocratică și soluționarea problemelor 
lumii contemporane și se pronunță 
pentru întărirea rolului și a eficacită
ții sale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane și-au 
exprimat profunda lor satisfacție 
față de noua întîlnire la nivel inalt 
româno-birmană, apreciind că a- 
ceasta reprezintă o valoroasă contri
buție la dezvoltarea și aprofundarea 
raporturilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

Președintele Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane, San Yu, împreună 
cu doamna San Yu au exprimat cele 
mai calde mulțumiri președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și poporului 
român pentru ospitalitatea și primi
rea călduroasă de care s-au bucurat 
în timpul vizitei.

Președintele Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane. San Yu, a adresat 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu invitația de a efectua o 
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Socialistă a Uniunii Birmane. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

București, 27 octombrie 1987 

se desfășoară la cinematograful 
..Studio", cu prilejul apropiată! săr
bători a Zilei naționale a Republicii 
Turcia.

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., Asociației cineaștilor, oa
meni de cultură, un numeros public.

A participat o delegație de cineaști 
din Turcia.

A fost prezent Silreyya Yiiksel, 
ambasadorul Turciei la București.

★
în sala „Flacăra" a Casei Scînteii 

a avut loc. marți, o adunare pentru 
pace a ziariștilor in cadrul Săptă- 
minii O.N.U. pentru dezarmare. Au 
participat redactori de la publicațiile 
cotidiene și periodice centrale, de la 
Radioteleviziune și „Agerpres".

(Agerpres)
*

China se află in prezent în prima 
etapă a socialismului. Această teză 
are două elemente. în primul rind, 
societatea chineză este deja o socie
tate socialistă, și trebuie să perse
verăm pe calea socialismului fără a 
ne abate de la ea. în al doilea rind, 
societatea socialistă a Chinei este 
încă in prima sa etapă și trebuie să 
pornim de la această realitate și să 
nu sărim peste stadiul respectiv de 
dezvoltare. înțelegerea corectă a ac
tualei etape istorice a societății chi
neze este de importanță vitală pen
tru construirea socialismului cu 
caracteristici chineze și reprezintă 
principala bază pe care trebuie for
mulate și aplicate orientarea justă 
și politica justă.

în continuare se arată că in 
China socialismul a apărut într-o 
societate semicolonială și semifeu
dală, cu forțe de producție mult ră
mase în urma celor din țările capi
taliste dezvoltate, și că tocmai de 
aceea China trebuie să treacă prin- 
tr-un stadiu primar foarte îndelun
gat. în această etapă. China trebuie 
să înfăptuiască industrializarea și 
valorificarea, socializarea și mo
dernizarea producției.

în raport se relevă că. după peste 
trei decenii de dezvoltare socialistă, 
în China a fost creat un sistem eco
nomic socialist, bazat pe proprieta
tea obștească asupra mijloacelor de 
producție, a fost instituit un sistem 
politic socialist al dictaturii demo
cratice a poporului și s-a afirmat 
rolul conducător al marxismului în 
domeniul Ideologiei. A fost abolit 
sistemul exploatării și al claselor 
exploatatoare. Forța economică a 
Chinei a crescut în mod considera
bil și au fost substanțial dezvoltate, 
domeniile educației, științei și cultu
rii. Pe de altă parte, țara are o 
populație uriașă și baze slabe de la 
care să pornească, deoarece produsul 
național brut pe locuitor continuă 
să fie scăzut.

Construirea socialismului într-o 
țară din Orient, cum este China, re
prezintă o noutate în istoria dez
voltării marxismului. Noi trebuie să 
pornim de la condițiile reale din 
China, să găsim o cale de construire 
a socialismului cu caracteristici chi
neze.

După ce se referă la modalitățile 
de înfăptuire a acestui deziderat, 
la succesele importante obținute si 
la sinuozitățile ivite pe calea stră
bătută, se arată : Prima etapă a 
socialismului în China nu este etapa 
inițială în sensul general al cuvîn- 
tului, etapă prin care trece fiecare 
țară in procesul construcției socia
lismului. Ea este mai curînd. intr-un 
sens particular, etapa specifică prin 
care China trebuie să treacă in mod 
obligatoriu în procesul de edificare 
a socialismului în condițiile unor 
forțe de producție înapoiate și ale 
unei economii subdezvoltate.

Relevînd că. în etapa actuală, 
principala contradicție este cea din
tre creșterea necesităților materiale 
și culturale ale poporului și pro
ducția înapoiată, raportul mențio
nează ca sarcini principale dezvol
tarea în mod susținut a economiei, 
sporirea productivității muncii, rea
lizarea treptată a modernizării in
dustriei, agriculturii, apărării na
ționale, științei și tehnologiei ; in 
acest scop trebuie să înfăptuim o 
reformă a acelor aspecte ale rela
țiilor de. producție și ale suprastruc
turii care sint incompatibile cu 
creșterea forțelor de producție.

în continuare, referindu-se la o 
serie de teze și concepții, elaborate 
de P.C. Chinez privind construirea 
socialismului în China, se mențio
nează, între altele, principiile pri
vind necesitatea căutării adevărului 
in fapte și considerarea practicii 
drept singurul criteriu al adevărului; 
alegerea propriei căi de construire 
a socialismului, in lumina condițiilor 
specifice ; sarcina fundamentală a 
unei societăți socialiste este să-și 
dezvolte forțele de producție si să-și 
concentreze eforturile in direcția 
modernizării ; o cultură și o ideolo
gie socialiste avansate sint caracte
ristici esențiale ale unei țări socia
liste ; stilul de muncă al partidului 
aflat la putere este vital pentru în
săși existența lui ; relațiile cu par
tidele comuniste și cu alte partide 
din alte țări trebuie dezvoltate pe 
baza principiilor independentei, de
plinei egalități, respectului reciproc 
și neamestecului in treburile inter
ne ; pacea și dezvoltarea sint prin
cipalele probleme ale lumii contem
porane.

Aceste condiții de bază reprezintă 
jaloanele teoriei edificării socialis
mului cu caracteristici chineze. Ele 
oferă explicațiile pentru probleme 
fundamentale, cum sînt etapele dez
voltării socialiste în China, sarcinile 
acestor etape, forțele motrice, condi
țiile, planificarea și situația interna
țională. Ele au constituit baza știin
țifică a drumului parcurs.

Sarcina centrală a celui de-al XIII- 
lea Congres al P.C. Chinez este de a 
accelera și aprofunda reformele în 
China. Congresul va analiza expe
riența, va promova și dezvolta linia 
celei de-a 3-a plenare a celui de-al 
11-lea Comitet Central, va defini ori
entările de bază ale viitoarei dezvol
tări economice și va stabili principi
ile fundamentale ale întăririi con
strucției de partid, în condițiile în
făptuirii reformei și politicii de des
chidere — a spus vorbitorul.

Pe baza mărețelor realizări obținute 
în construcția socialistă, după crearea 
Republicii Populare Chineze, am des
chis o nouă perioadă de dezvoltare în 
istoria partidului, iar în ultimii nouă 

ani au avut loc schimbări profunde, 
în economia națională s-a inregistrrt 
o creștere susținută și stabilă. în 
acești nouă ani. produsul național 
brut, veniturile statului și venitul 
mediu al locuitorilor din mediul ur
ban și cel rural aproape s-au dublat. 
70 milioane de oameni din mediul 
urban au primit noi locuri de muncă 
— a menționat vorbitorul, adăugind 
că a avut loc o reducere considera
bilă a dezechilibrului serios dintre 
principalele sectoare ale economiei 
naționale.

Toate aceste realizări în dezvolta
rea economică sint inseparabile de 
eforturile hotărîte făcute de China 
pentru promovarea reformei generale 
și a unei politici de deschidere. Dar 
nu avem nici un motiv să ne mulțu
mim doar cu atit — se arată mai de
parte în raport. Trebuie să fim con- 
știenți că sintem confruntați incă cu 
numeroase’și mari probleme și di
ficultăți. Trebuie să înfruntăm direct 
aceste probleme și să luptăm pentru 
a le elimina.

Arătind că în ultimii nouă ani po
porul chinez, sub conducerea P.C. 
Chinez, a depus un efort uriaș pentru 
a obține rezultate ramarcabile în do
meniile politicii, ideologiei, culturii, 
apărării naționale și afacerilor exter
ne, raportul menționează printre 
principalele rezultate ale acestui 
efort : unitatea și stabilitatea politică 
au fost consolidate și dezvoltate ; de
mocrația socialistă și sistemul juridic 
socialist s-au dezvoltat pas cu pas, se 
conturează un sistem de legi socialis
te bazate pe Constituția Chinei. Ele 
au devenit tot mai active în viața 
politică. Frontul Patriotic Unit s-a 
extins mai mult ca oricind, iar uni
tatea frățească a tuturor naționalită
ților din China a continuat să se con
solideze.

Un progres major s-a realizat in 
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edificarea unei societăți socialiste cu 
o cultură și o ideologie înaintate. 
Educarea in spiritul idealurilor, eticii 
și legalității a fost înfăptuită în în
treaga societate. Au înflorit educația, 
știința, cultura, arta, presa, tipăritu
rile, sănătatea publică, cultura fizică.

O modificare strategică s-a efectuat 
în ideologia care călăuzește efortul 
nostru de edificare a apărării națio
nale. Armata populară de eliberare 
a repurtat succese majore în reorga
nizarea sa. Reducîndu-și efectivul cu 
1 milion, armata a obținut noi pro
grese in efortul de a deveni o forță 
modernizată, disciplinată și mai re
voluționară, îmbunătățindu-și in a- 
celași timp capacitatea de apărare.

China — se spune în continuare — 
a realizat un acord cu Marea Britanic 
în problema Hong Kongului și un al
tul cu Portugalia, în problema Macao. 
Pe baza aceluiași principiu, China va 
acționa pentru a soluționa în mod 
pașnic și problema Taiwanului.

Raportul relevă că China a pus in 
centrul politicii sale externe și al re
lațiilor externe ale partidului pacea 
și dezvoltarea. China a promovat o 
politică externă independentă, de 
opoziție față de hegemonism și de 
menținere a păcii mondiale. In lume, 
China are mai mulți prieteni ca 
oricind.

în capitolul consacrat situației in
ternaționale se reliefează că, sub 
impulsul uriașelor eforturi ale 
popoarelor lumii de a salvgarda pa
cea și a promova dezvoltarea, se 
manifestă o tot mai puternică cerin- 
ță_ de a se pune capăt cursei înar
mărilor, agresiunii și expansiunii, 
pentru dezarmare reală și reglemen
tarea neintirziată a conflictelor re
gionale. Salutînd înțelegerea de prin
cipiu dintre Statele Unite și Uniu
nea Sovietică, în problema rachete
lor cu rază medie de acțiune, ceea 
ce a adus o oarecare destindere în 
relațiile dintre Est și Vest, raportul 
arată : Totuși, popoarele trebuie sâ 
fie conștiente că realizarea unei în
țelegeri de' principiu în problema eli
minării armelor nucleare cu rază me
die de acțiune constituie doar un 
prim pas către reducerea înarmări
lor și că actuala cursă a înarmări
lor este departe de a lua sfirșit. Nu 
a fost înlăturat nici un singur „punct 
fierbinte", ba — mai mult — exis
tă pericolul escaladării unor conflicte 
regionale. Popoarele tuturor țărilor 
— se subliniază — trebuie să con
tinue să-și unească eforturile. China 
va continua să promoveze neabătut 
politica sa externă independentă de 
pace și va continua să dezvolte re
lații de prietenie și cooperare cu 
toate celelalte țări, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice. împreună 
cu alte țări și popoare iubitoare de 
pace, de pe ’tot globul, vom acționa 
pentru a orienta evoluția situației in
ternaționale intr-o direcție favorabi
lă popoarelor lumii și păcii interna
ționale.

Prezentind strategia de dezvoltare 
a Chinei, vorbitorul a arătat că pri
mul obiectiv — dublarea produsului 
național brut — realizat în 1980 și 
rezolvarea problemei alimentației și 
îmbrăcămintei pentru poporul chi
nez — a fost îndeplinit în linii mari, 
cea de-a doua etapă fiind o noua 
dublare pină la sfîrșitul secolului, iar 
cea de-a treia o constituie realiza
rea, pină la jumătatea secolului ur
mător, a unui nivel al P.N.B. pe 
locuitor la nivelul țărilor mediu dez
voltate.

Subliniindu-se necesitatea aplicării 
ferme a strategiei unei creșteri con
stante și a unei dezvoltări coordo
nate, cu accent pe rezultatele econo

mice și creșterea calității, se eviden
țiază ca sarcini majore : prioritatea 
dezvoltării activității științifice, teh
nologice și educative pentru a sti
mula dezvoltarea economică prin 
progresul științei și tehnologiei și 
creșterea calității forței de muncă ; 
menținerea unui echilibru între' ce
rerea totală și oferta totală, ajus
tarea in mod rațional ‘ a structurii 
producției ; dezvoltarea constantă a 
schimburilor și cooperării economice 
și tehnologice cu alte țări.

China trebuie să se concentreze în 
primul rînd asupra modernizării. 
Sarcina fundamentală a unei socie
tăți socialiste este dezvoltarea forțe
lor de producție. Contribuția la dez
voltarea forțelor de producție tre
buie să devină punctul de plecare în 
analiza tuturor problemelor, iar cri
teriul de bază pentru evaluarea în
tregii noastre activități trebuie să fie 
măsura în care ea servește sau nu 
acestui scop. Trebuie să dăm întot
deauna cîmp liber de afirmare de
plină spiritului cumpătării și efortu
rilor susținute.

Expunind alte principii călăuzitoa
re, se arată că China trebuie să per
severeze pe calea unei reforme cu
prinzătoare și să adere la politica de 
destindere, deoarece relațiile econo
mice dintre state au devenit tot mai 
strînse și nici o țară nu poate pro
gresa în spatele unor uși închise.

China — se arată în continuare — 
trebuie să depună eforturi pentru a 
dezvolta democrația pe baza stabili
tății și unității și pentru edificarea 
unei societăți cu o cultură și o ideo
logie avansate. Normele ideologice 
și etice ale întregii națiuni, precum 
și nivelul ei cultural și științific 
trebuie să atingă cuhni mai înalte.

Linia fundamentală a P.C. Chinez 
este de a conduce poporul de toate 
naționalitățile intr-un efort unit.

bazat pe forțe proprii, pentru a 
transforma China intr-o țară socia
listă modernă, prosperă, puternică, 
democratică și cu o cultură avansată, 
făcind din dezvoltarea economică 
sarcina centrală.

După prezentarea amănunțită a 
considerentelor și măsurilor privind 
restructurarea economiei, raportul se 
referă la relațiile economice externe, 
menționînd că China trebuie să-și 
extindă cooperarea comercială, eco
nomică și tehnologică cu alte țări, 
atit cu cele dezvoltate, cit și cu cele 
în curs de dezvoltare. în acest con
text, vorbitorul a relevat necesita
tea de a se face eforturi susținute 
pentru a dezvolta ramurile orientate 
spre export și produsele competitive 
și care pot aduce beneficii economice 
mari și rapide, pentru a îmbunătăți 
calitatea mărfurilor de export, în 
vederea realizării unei creșteri re
lativ rapide și susținute a exportu
lui. Trebuie să intensificăm efortu
rile în direcția creșterii calității și 
performanței echipamentului de bază 
și ale altor produse pe care le 
fabricăm, pentru a produce în țară 
tot ceea ce putem — a menționat 
vorbitorul.

în edificarea democrației socialiste 
în actuala etapă — se arată — 
China trebuie să încerce să îmbună
tățească o serie de sisteme fun
damentale. Acestea includ : siste
mul congreselor populare, sistemul 
de colaborare și consultare între 
partide, sub conducerea partidului 
comunist, sindicatele, Liga Tinere
tului Comunist, Federația femeilor 
și alte organizații de masă, siste
mul electoral, democrația la nivelul 
unităților de bază. Sistemul con
greselor populare reprezintă siste
mul fundamental de guvernămînt 
din China. Se menționează necesita
tea ca, în următorii ani, congresele 
populare la diferite niveluri să con
tinue să-și îmbunătățească modul 
de funcționare și să-și intensifice 
activitatea legislativă și de control 
în conformitate cu prevederile le
gale, iar în comitetele permanente 
ale congreselor populare să fie alese 
cadre mai tinere. Conferința poli
tică consultativă a poporului chinez 
trebuie să se consolideze din punct 
de vedere organizatoric, astfel incit 
consultarea politică și controlul de
mocratic să devină o practică cu
rentă cind este vorba despre acțiuni 
de stat și probleme importante din 
viața poporului. Se subliniază apoi 
că trebuie continuată practica de a 
se prezenta mai multe candidaturi 
pentru aceeași funcție, în conformi
tate cu prevederile legale.

Instituționalizarea democrației la 
nivelul unităților de bază creează 
condițiile în care clasa muncitoare 
și alte pături ale poporului să poată 
fi stăpini ai țării, condițiile pentru 
a mobiliza inițiativa cetățenilor din 
toate categoriile și pentru promo
varea stabilității și unității socie
tății.

Este necesar — se arată — să se 
depună eforturi pentru unificarea 
patriei, pentru promovarea unității 
și egalității între naționalități. Este 
imperios necesar să îmbunătățim 
economia regiunilor locuite de mi
noritățile naționale și să depunem 
un efort sporit pentru pregătirea de 
cadre instruite din rindul acestora. 
Trebuie să consolidăm în continuare 
marea unitate a tuturor naționali
tăților noastre.

Referindu-se la obiectivul refor
mei politice, raportul arată că țe
lul de perspectivă al acesteia îl re
prezintă edificarea unui sistem 
politic socialist cu un înalt grad de 

democrație și un ansamblu de legi, 
un sistem care să fie eficient și 
plin de vitalitate. China nu va re
nunța niciodată la caracteristicile și 
avantajele sistemului ei. Acesta in
clude sistemul congreselor populare, 
cooperării multipartinice și consultă
rii politice sub conducerea partidu
lui comunist, precum și practica 
potrivit căreia deciziile o dată luate, 
conform principiului centralismului 
democratic, trebuie să fie prompt 
îndeplinite.

Sint apoi prezentate o serie de 
opțiuni privind perfecționarea struc
turii și activității organelor puterii, 
menționindu-se că, în edificarea de
mocrației socialiste în actuala etapă, 
accentul trebuie pus pe rezultate 
practice. Trebuie să se înceapă cu 
lucruri care pot fi făotite, încercind 
în același timp să se îmbunătățească 
o serie de sisteme de bază. Esența 
democrației socialiste constă în fap
tul că poporul este stăpînul țării.

O altă măsură o constituie întă
rirea sistemului juridic socialist. 
Se arată că trebuie depuse eforturi 
pentru a se instituționaliza treptat, 
printr-un sistem de legi, democrația 
socialistă, in scopul asigurării stabi
lității politice trainice in țară.

în capitolul consacrat întăririi con
ducerii colective în cadrul parti
dului se preconizează stabilirea unui 
sistem prin care Comitetul Perma
nent să raporteze cu regularitate în 
fața Biroului Politic al Comitetului 
Central, iar Biroul Politic să rapor
teze in cadrul plenarelor Comitetu
lui Central ; sporirea numărului de 
plenare ale Comitetului Central în 
fiecare an, astfel încît rolul acestuia 
in ce privește luarea deciziilor co
lective să se exercite mai deplin ; 
formularea unor norme de lucru și 
a unui sistem de desfășurare demo
cratică a ședințelor Biroului Politic, 
Comitetului Permanent și Secretaria
tului Comitetului Central; îmbunătă
țirea sistemului de alegeri în cadrul 
partidului. în viitorul apropiat, me
toda alegerilor în care se prezintă 
mai mulți candidați pentru funcții 
ar trebui să fie aplicată și la ale
gerea secretarilor organizațiilor de 
bază, a membrilor comitetelor de 
partid locale la diferite niveluri și a 
comitetelor lor permanente, precum 
și a membrilor Comitetului Central.

Sînt expuse apoi sarcinile ce re
vin pentru perfecționarea activității 
partidului, de la Comitetul Central 
pină la organizațiile locale, și se arată 
că in domeniul propagandei și edu
cației ideologice partidul trebuie să 
se debaraseze de formalism, să pună 
accentul pe rezultatele practice.

Principiul revoluționarizării cadre
lor, alegerii de cadre mai tinere, mai 
bine pregătite profesional s-a dove
dit corect în practică. Cel mai im
portant criteriu pentru a aprecia 
dacă un cadru este revoluționar il 
constituie fermitatea în aplicarea 
liniei fundamentale a partidului.

în ultimii ani — continuă rapor
tul — s-au făcut progrese in ceea ce 
privește înlăturarea vechiului și 
promovarea noului. în consolidarea 
partidului au fost ■ obținute realizări. 
Cu toate acestea, trebuie să subli
niem că activitatea de însănătoșire 
a ideologiei partidului, a organizării 
și stilului său de muncă este atit o 
activitate curentă, cît ^rțSe termen 
lung.

Sint apoi subliniate calitățile sta
tutare necesare pentru a fi membru 
al partidului, necesitatea unei stric
te discipline de partid, cerința ca 
și în viitor partidul să fie un partid 
plin de vigoare, cu o disciplină 
strictă, cinstit și corect în îndepli
nirea menirii sale, un partid care 
servește poporul cu succes, alegind 
și numind oameni talentați și com
petent!

în ultimul capitol, consacrat gin- 
dirii marxiste în China, se relevă 
că, după ce au analizat atit aspec
tele pozitive, cit și cele negative din 
cei peste 30 de ani de la întemeierea 
Republicii Populare și după ce au 
studiat experiența altor țări, precum 
și situația internațională, comuniștii 
chinezi au găsit o cale de a construi 
socialismul cu caracteristici chine
ze, deschizind astfel o nouă pe
rioadă de dezvoltare socialistă a 
țării.

Socialismul cu caracteristici chi
neze este rezultatul integrării teze
lor fundamentale ale marxismului 
cu acțiunea de modernizare din 
China, un socialism științific care 
își are rădăcinile în realitățile Chi
nei contemporane. Marxismul este 
o știință care se dezvoltă în per
manență în practică. Trăsătura ca
racteristică generală a epocji actua
le este aceea că marxismul are ne
voie de o dezvoltare permanentă și 
amplă.

Arătînd că unele teze formulate 
de predecesorii noștri în limitele 
condițiilor lor istorice nu mai co
respund realității, deoarece clasele 
exploatatoare au fost abolit®, oa
menii muncii au devenit stăpinii 
țării, iar dezvoltarea forțelor de 
producție a devenit sarcina princi
pală, se subliniază necesitatea ca 
poporul să fie încurajat să deschidă 
noi căi în practică și să adere la 
politica „Să înflorească 100 de flori, 
să se întreacă 100 de școli de gin- 
dire 1“ în domeniul cercetării teore
tice. Fără inovație și fără compa
rații între diferite puncte de ve
dere, cauza noastră va fi lipsită de 
vitalitate. Lozinca noastră funda
mentală — se arată in încheiere — 
rămine : ,.Să ne emancipăm gin- 
direa. să căutăm adevărul în fapte, 
să ne unim ca unul singur și să 
privim Înainte !“.

> DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• EXPLOATAREA SOARELUI, 

într-unul din cartierele orașului Tbilisi s-a 
construit un prim lot-etalon de case cu un 
singur apartament, dotate cu un sistem 
energetic combinat, in cadrul căruia o 
mare pondere o au instalațiile solare prin 
care se realizează stocarea energiei termi
ce, cit și transformarea energiei solare în 
energie electrică. Pină in 1890. în zone ru
rale ale R.S.S. Gruzine, urmează să se con
struiască 300 de asemenea case cu un sin
gur apartament, al căror sistem de apro
vizionare cu energie va cuprinde și insta
lații solare perfecționate.

în prezent, in această republică sovieti
că funcționează aproape 30 de instalații 
solare industriale care permit să se eco
nomisească anual peste o mie de tone de 
combustibil fosil. în sanatoriile și hotelu
rile stațiunilor Suhumi și Gagra de pe li
toralul Mării Negre, instalațiile solare 
funcționează in perioada de iarnă cuplate 
cu pompe de căldură, in regim de încăl

zire. iar vara — in regim de asigurare a 
aerului condiționat.

Totodată. R.S.S. Gruzină dispune de un 
însemnat potănțial termic în apele sale 
geotermale. în următorii ani. aici se vor 
construi mai multe mari complexe de sere 
și răsadnițe, de întreprinderi ale industriei 
alimentare și de condiționare a frunzelor 
de ceai, în apropiere de izvoarele de ape 
termale. După această primă utilizare, ace
leași ape urmează să fie folosite in pisci
cultura. Se preconizează ca. pînă la sfîrși
tul acestui secol, sursele neconvenționale 
de energie să asigure circa o pătrime din 
consumul global de energie al republicii.

• LASERUL BALSAM. Aplicații
le in medicină ale laserului nu se limitea
ză la microchirurgie, care devine, practic, 
de neconceput fără recurgerea la bisturiul 
foarte precis și steril reprezentat de fas
ciculul de raze laser. Jn timp ce această 
utilizare se bazează pe efectul distrugător 

al razelor laser, alte aplicații se întemeia
ză. dimpotrivă, pe influenta lor binefăcă
toare asupra țesuturilor biologice vii. încă 
in urmă cu circa 20 de ani s-a descoperit 
că laserele de mică putere stimulează re
generarea celulelor epidermei, grăbind 
vindecarea rănilor, a altor leziuni ale pie
lii. Multă vreme insă, lumea științifică a 
manifestat scepticism față de potențialul 
tămăduitor al laserelor de mică putere. 
Dar iată că, recent. în Marea Britanie. in
tr-un spital londonez, s-au efectuat expe
rimente din care a rezultat cu claritate că 
celulele de creștere ale țesuturilor și iri
garea sanguină sint considerabil stimulate 
de iradierea cu raze laser. Mai mult, a 
reieșit că. sub influența acesteia, se ate-, 
nuează și durerile provocate de unele le
ziuni grave. în cadrul experimentelor, s-au 
comparat efectele luminii naturale cu cele 
ale razelor laser asupra celulelor umane 
implicate în vindecarea rănilor. Deocam
dată însă, nu se poate explica prea bine 

care este mecanismul vindecării mai rapi
de sub efectul razelor laser.

Tot de curind, în Danemarca, laserele de 
mică putere s-au utilizat cu succes pentru 
tratarea unor cazuri de artrită reumatoidă. 
în S.U.A., la Institutul de studiere a du
rerii. din Los Angeles, s-au pus în eviden
ță certe efecte de modificare a substanțe
lor neurotransmițătoare la pacienții cu 
nevralgii cronice, tratați cu lasere de mică 
putere. La Atena s-a și trecut la folosirea 
ca „balsam" a razelor laser, in cazul unor 
accidentări ale sportivilor.

• RECICLARE RAPIDĂ. In C3‘ 
drul programelor C.E.E. de reintroducere 
în circuitul economic a materialelor refo- 
losibile, a fost realizată o nouă tehnologie 
de reciclare a maselor plastice scoase din 
uz, care nu mai necesită uzuala triere pre
alabilă a dlferiților polimeri. Materialele 
refolosibile din diverse tipuri de plastic 

sînt mărunțite și amestecate, apoi topite 
și omogenizate. Din materialul astfel obți
nut se pot realiza conteinere. folii izolante, 
cutii de ambalaj, stilpi, borne etc. Prima 
instalație de reciclare de acest tip, cons
truită în Italia, poate prelucra anual 3 000 
tone de material plastic refolosibil, ceea 
ce permite realizarea unei economii de 
6 000 tone petrol.

• PENTRU TOATE ANOTIM
PURILE. Un nou produs antigel cu În
sușiri deosebite a fost pus la punct în 
Franța. Utilizabil la toate motoarele folo
sind drept combustibil motorina, antigelul 
„Actar.e" este un produs de sinteză care 
fluidlfică acest carburant, evitind astfel 
colmatarea filtrelor prin formarea la tem
peraturi joase a unor microcrlstale. Totoda
tă, noul produs facilitează demarajul la 
rece, permițînd motorinei să circule cu 

ușurință prin canalizații, chiar Ia tempera- ‘ 
turi foarte scăzute. Deosebit de util, fireș- l 
te. iarna, noul antigel este însă folositor și 
vara, cind îmbunătățește combustia moto- \ 
rinei, sporind cifra octanică a acesteia cu i 
3—5 puncte. Implicit, crește și randamentul ’ 
motorului diesel prin obținerea unei corn- i 
bustii mai complete, ceea ce reduce dega- i 
jarea de gaze poluante și nivelul zgomo- 1 
tului produs de motor. „Aetane" cuprinde i 
și aditivi împotriva coroziunii și a ruginei, i 
precum și aditivi detergent! care favori- ' 
zează dispersia depunerilor și a picăturilor 
de apă rezultate din condensare. Diminuind i 
ancrasarea părților metalice, acești aditivi ’ 
mențin o circulație continuă in circuitele 
de injecție ale motorului, permițind redu- l 
cerea consumului de motorină. Spre deo- 
sebire de alte produse pentru protejarea I 
motoarelor, care sint concepute a se folosi l 
fie vara, fie iarna, „Aetane" reunește ca- , 
litățile necesare folosirii in orice anotimp. ’

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, în perioada 
23—27 octombrie 1987, președintele 
Republicii Socialiste a Uniunii Bir
mane și președinte al Consiliului de 
Stat, San Yu, împreună cu doamna 
San Yu, a efectuat o vizită oficială 
'e prietenie în Republica Socialistă 
.omânia.
Președintele Republicii Socialiste a 

Uniunii Birmane și doamna San Yu 
au fost primiți de președintele Re
publicii Socialiste România și de to- 
-jarășa Elena Ceaușescu. Președintele 
San Y’u a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de prietenie și prosperitate po
porului României din partea poporu
lui Birmaniei. Președintele Birmaniei 
■și persoanele cate l-au însoțit s-au 
bucurat de o primire călduroasă din 
partea conducerii Republicii Socialis
te România și a poporului român, 
expresie a legăturilor strînse de prie
tenie dintre cele două țări și popoare, 
a sentimentelor de stimă pe care le 
nutresc reciproc. , .

în timpul șederii în România, pre
ședintele San Yu a luat cunoștință 
de realizările poporului român în 
opera de edificare a societății Socia
liste multilateral dezvoltate. Au fost 
vizitate obiective economice și so- 
cial-culturale din București și jude
țul Prahova.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele San Yu au purtat con
vorbiri oficiale, care s-au desfășurat 
■’tr-o atmosferă de caldă prietenie 

înțelegere reciprocă. în timpul 
onvorbirilor s-a procedat la o in

formare reciprocă asupra preocupări
lor actuale privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a celor două țări și 
s-a efectuat un schimb util de păreri 
cu privire la relațiile de cooperare 
dintre România și Birmania, precum 
și în legătură cu problemele interna
ționale majore de interes comun.

Luind în considerare nivelul relați
ilor politice bilaterale, cit și potenția
lul economiilor naționale ale celor 
două țări, s-a apreciat că există 
condiții favorabile pentru amplifica
rea și diversificarea raporturilor în 
domeniile economic, tehnic șl știin
țific, pentru creșterea schimburilor 
comerciale, pe baza avantajului re
ciproc.

La Ambasada Uniunii Sovietice 
din București a avut loc marți o 
conferință de presă cu ocazia vizitei 
delegației sindicatelor sovietice in 
țara noastră.

S. A. Șalaev, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., a apreciat, cu acest prilej, 
că vizita se inscrie ca o nouă con
tribuție la dezvoltarea continuă a 
relațiilor sovieto-române. la întă
rirea prieteniei frățești dintre oa
menii muncii și popoarele celor 
două țări.

Oaspetele a exprimat satisfacția 
pentru onoarea de a fi fost primit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu- 
tnrcii Socialiste România. Subliniind 
că delegația este profund recunos-
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Acțiuni și luări de poziție pentru !
I ORIENTUL MIJLOCIU

încetarea cursei înarmărilor
• Situația din sudul Libanului • Președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. despre apropiata conferință arabă la 

nivel înalt

„Săptămina mondială a dezarmării", marcată in întreaga lume la ini- ț 
țiativa O.N.U., prilejuiește noi și noi manifestări in favoarea opririi cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și pace. Asemenea acțiuni au loc in aceste , 
zile" la inițiativa unor partide și organizații politice și obștești, pârtiei- \
panții pronunțindu-se cu fermitate pentru înfăptuirea unor măsuri prac- < 
tice de dezarmare, in primul rind nncledră, împotriva experiențelor nu- 1

ț

fi organizate seminarii și dezba- i 
teri, expoziții și prezentări de fii- ' 
me consacrate amplelor manifes- l 
tari în favoarea păcii din întreaga / 
lume. 1

Organizatorii au declarat că la 1 
sfirșitul săptăminii va fi adoptat ’ 
un document prin care orașul Rio 
de Janeiro va fi proclamat zonă 
liberă de arma nucleară.

cleare, pentru preîntâmpinarea militarizării spațiului cosmic, pentru edi
ficarea păcii.

Ample demonstrații pentru pace
BRUXELLES. — în capitala Bel

giei s-a desfășurat o amplă de
monstrație pentru pace, participan- 
ții chemind guvernul belgian să 
înceteze lucrările de amenajare la 
baza militară aeriană de la Flo- 
rennes, unde, potrivit planurilor 
N.A.T.O., urmează să fie amplasa
te 48 de rachete nucleare ameri
cane „Cruise", din care 16 au și 
fost aduse aici. Militanții belgieni 
pentru pace s-au pronunțat pentru 
sprijinirea eforturilor vizînd lichi
darea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice.

TOKIO. — în cadrul „Săptămî- 
nii mondiale a dezarmării", desfă
șurată sub egida O.N.U., in diferi
te orașe ale Japoniei au loc mari 
demonstrații și mitinguri, in cadrul 
cărora participanții au cerut des
ființarea bazelor militare america
ne de pe teritoriul nipon și parti
ciparea mai activă a Japoniei la 
eforturile in direcția dezarmării și 
a întăririi păcii în Asia și in în
treaga lume.

BERLINUL OCCIDENTAL. — în 
Berlinul occidental au fost organi
zate o manifestare sportivă și un

miting de masă cu prilejul „Săp- 
tăminii mondiale a dezarmării", 
proclamată de O.N.U. La inițiati
va organizației intitulate „Sportivii 
pentru pace, împotriva rachetelor 
nucleare", mii de locuitori ai ora
șului au participat la un cros pe 
o distanță de 25 km, organizat sub 
deviza luptei împotriva înarmări
lor și a pericolului nuclear. Mi
tingul care a avut loc la sfirșitul 
acestei acțiuni s-a desfășurat sub 
lozinca : „Sportivi — luptați activ 
pentru pace !“.

BRASILIA. — în cadrul unei 
festivități organizate la Palatul mu
nicipalității din Rio de Janeiro a 
fost inaugurată oficial „Săptămîna 
de luptă pentru dezarmare gene
rală". În cadrul acestei acțiuni vor

„Dialogul pentru dezarmare trebuie intensificat"
ATENA. — Primul-ministru al 

Greciei, Andreas Papandreu, a 
apreciat, intr-un interviu, că înțe
legerea de principiu dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. privind rachetele cu rază 
medie de acțiune și operativ-tac
tice confirmă validitatea eforturi
lor și inițiativelor îndreptate spre 
reducerea tensiunii internaționale 
și spre dezarmare. Premierul elen 
— relatează agenția T.A.S.S. — a 
subliniat că dialogul pentru dezar
mare trebuie intensificat pentru a 
se realiza noi acorduri, măsuri con
crete și reglementarea unor pro- 

. bleme în trei direcții principale, și 
l anume reducerea drastică și, ulte- 
’ rior, eliminarea arsenalelor strate- 
ț gice, interzicerea imediată a expe- 
i riențelor cu arme nucleare și pre- 
" venirea militarizării spațiului cos- 
l mic.

Referindu-se la relația dintre 
1 dezarmare și dezvoltare. Andreas 

Papandreu a subliniat necesitatea 
) redistribuirii resurselor lumii, pen- 
i tru a evita o catastrofă și a se 
’ realiza o dezvoltare echilibrată.

Pe de altă parte, primul-minis
tru’ al Greciei s-a pronunțat în fa
voarea transformării Mediteranei 
într-o zonă a păcii și cooperării, în 
care să nu mai existe baze, trupe 
și flote militare străine.

*

HELSINKI. — Președintele Fin- ț 
landei, Mauno Koivisto, a relevat î 
intr-un interviu televizat impor- ’ 
tanța încheierii cit mai curînd po- ț 
sibil a unui tratat sovieto-ameri- i 
can privind lichidarea rachetelor 1 
nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, pronunțindu-se, 
in același timp, pentru o reducere 
globală a armamentelor. Arătind 
efectul pozitiv pe care l-ar avea 
crearea unei zone libere de arme 
nucleare in nordul continentului — 
aceasta reprezentind un pas semni
ficativ pe calea dezarmării și a 
politicii de destindere — președin
tele Finlandei a subliniat, de ase
menea, importanța reducerii și 
armamentelor convenționale.

BEIRUT 27 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore. avioane de luptă 
israeliene au survolat la joasă alti
tudine regiunea sudică libaneză, in
formează agenția KUNA. în același 
timp, artileria si tancurile forțelor 
israeliene de ocupație au bombardat 
zone din Valea Bekaa și sectorul 
riului Litani.

De asemenea, milițiile așa-zisei 
„Armate a Libanului de Sud" — 
creată și finanțată de Israel — au 
deschis focul in zona Midon.

Surse ale securității libaneze, ci
tate de KUNA, au precizat că apa
ratele israeliene au survolat regiu
nea Saida și taberele de refugiau 
palestinieni aflate în apropierea ora- 
șului-port.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Amin Gemayel. 
și-a încheiat turneul întreprins in 
mai multe țări din regiune, revenind 
la Beirut. Ultima etapă a vizitelor 
sale a fost capitala Bahreinului.

Manama. In cadrul convorbirilor cu 
emirul Issa Bin Salman Al Khalifa 
și cu celelalte oficialități ale tării- 
gazdă au fost examinate conflictul 
iraniano-irakian. situația din Liban 
și subiecte referitoare la reuniunea 
extraordinară arabă la nivel înalt 
programată să inceapă la 8 noiem
brie în capitala Iordaniei.

Anterior, șeful statului libanez a 
avut convorbiri la Cairo. Mascat și 
Abu Dhabi.

ABU DHABI 27 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, a declarat 
intr-un interviu acordat cotidianului 
..Al-Ittihad" că reuniunea extraordi
nară arabă la nivel înalt de la 
Amman va reprezenta un moment 
deosebit de important pentru țările 
arabe in ce privește procesul de 
eliminare a divergentelor dintre ele 
— transmite agenția FANA.

Congresul Partidului 
Revoluționar din Tanzania

DAR ES SALAAM .27 (Agerpres). 
— Delegații la cel de-ăl ÎH-lea Con
gres al Partidului Revoluționar din 
Tanzania, care se desfășoară la Do
doma. au aprobat o rezoluție in care 
se subliniază rolul crescind al parti
dului in dezvoltarea generală a tă
rii. De asemenea, a fost aprobat 
proiectul programului de dezvoltare 
economică și socială a Tanzaniei 
eșalonat pe o perioadă , de cinci ani. 
care prevede, in principal, sporirea 
venitului național și . consolidarea 
independentei economice a tării.

Un document referitor la activi
tatea pe plan extern'aprobat de de
legați subliniază rolul pe care tre
buie să-l joace Tanzania în, susți
nerea mișcărilor dc eliberare din 
sudul continentului african și în abo
lirea definitivă a oricărei..forme, de 
discriminare rasială în Africa.

AMERICA CENTRALĂ

Continuă eforturile in 
pe cale politică a

SAN JOSE 27 (Agerpres). .— ..în 
capitala Republicii Costa Rica au 
început lucrările junei reuniuni avmi- . 
n.iștrilor certtrpâmericahi ai relații
lor externe, consacrată' analizării 
stadiuldi de aplicare a prevederilor 
Acordului de pace in regiune, sem
nat, la 7 august' Ia Ciudad de . Gua
temala. transmite agenția Tapiug.

Participanții vjor dezbate și .defi
nitiva agenda Conferinței centroame- 
ricâne la nivel înalt; ’pe aceeași 
temă, programată.,’1 să aibă loc in 
preajma zilei- de 7 nOiefnlSrie.

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — Vicepreședintele Republicii

vederea reglementării 
situației din zonă

Nicaragua, . Sergio Ramirez Mercado, 
a declarat că țara sa va continua să 
acționeze pentru ducerea la îndepli
nire. a acordurilor semnate la întil- 
nirea> la nivel inalt centroamerica- 
nă, „Esquipolas II" in vederea in
staurării păcii în regiune — trans
mite agenția Prensa Latina. în de
clarații făcute presei la Ciudad de 
Mexico, el a menționat că inițierea 
dialogului național, decretarea ince- 
tării focului, precum și alte măsuri 
adoptate de guvern demonstrează in
tenția' Nicaraguei de a înfăptui ceea 
cet-s-a stabilit la reuniunea de la 

■7 august.

„Securitatea poate fi obținută numai prin
eforturi comune"

Opțiuni ale Partidului Socialist din Austria
VIENA 27 (Agerpres). — In capi

tala Austriei s-au deschis lucrările 
celui de-al 30-lea Congres al Parti
dului Socialist din .Austria, forma
țiune care face parte din coaliția de 
guvernămînt. Președintele P.S.A., 
Fred Sinowatz, a prezentat un ra
port în care s-a referit la situația 
actuală și la sarcinile de viitor ale 
partidului, informează agenția A.P.A. 
în cursul lucrărilor congresului, care 
vor dura trei zile, cei 575 de dele
gați vor dezbate mai multe proiecte

de rezoluție privind situația econo
mică a Austriei, viitorul actualei coa
liții guvernamentale, precum și o se
rie de probleme de politică externă. 
Unul dintre proiectele de rezoluție 
relevă că securitatea poâte fi obținu
tă numai prin eforturi comune, prin 
dialog și măsuri de creștere a în
crederii. Totodată, se subliniază ne
cesitatea creării unor zone denuclea- 
rizate și eliminării tuturor armelor 
nucleare din Europa.

Accentuarea dificultăților economice 
ale Africii

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ȘEDINȚA. La Varșovia a avut 
loc ședința Consiliului Național al 
Mișcării Patriotice de Renaștere 
Națională (M.P.R.N.), anunță agen
ția P.A.P. în cadrul ședinței, la 
care a luat parte Wojciech Jaru
zelski, ptim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, au fost 
examinate sarcinile M.P.R.N. pri
vind procesul de perfecționare a 
activității in domepiile administra
tiv- . și economic, precum și aspec
te vizind participarea mișcării la 
organizarea și desfășurarea apro
piatului referendum național.

EMBARGO. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a anunțat , că a 
hotărit instituirea unui embargo a- 
supra tuturor importurilor ameri
cane din Iran și interzicerea ex
porturilor în această țară a 14 ca
tegorii de produse 
tențial militară — 
letinul de știri al

Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.) in direcția prevenirii ..răs- 
pîridirii sindromului imUno’defl- 
cienței dobindite (S.I.D.A.).■■: Rezo
luția sprijină, de ademenea, efor
turile depuse pe plan național șa’u 
regional in direcția cercetării și gă
sirii, mijloacelor, de combatere, a 
maladiei. în prezent, nuntărul per
soanelor afectate a ajuns la 62 445 
persoane, in 126 ■ de țări ■ ale lumii.

cu utilizare po- 
informează Bu- 
Casei Albe.

ndin Bangladesh. Accidentul s-a pe
trecut ziua, pe o vreme absolut li
niștită. La bordul navei se aflau 
peste 1300 de pasageri. Din cauza 
repeziciunii cu care s-a desfășurat 
tragedia, navele sosite in ajutor nu 
au putut salva toate persoanele 
aflate la bord.

PARLAMENTUL VEST-EURO- 
PEAN, began consultativ al C.E.E., 
întrunit in sesiune la Strasbourg, 
examinează divergențele dintre 
„cei. 12“ cu privire la politica agri
colă comunitară, probleme bugetar- 
firiancia're. acordul de pace in 
America Centrală, precum și efi
cacitatea sancțiunilor adoptate de 
C.E.E. împotriva regimului rasist 
de la Pretoria. După cum infor
mează 
vor fi 
fă a 'Pieței comune.

TEST.. în cadrul acțiunilor cu
prinsă in programul militar ame
rican „Inițiativa de apărare stra
tegică", in viitorul apropiat urmea
ză să aibă loc experiențe cu arme 
laser în spațiul cosmic, relatează 
revista de specialitate din S.U.A. 

, „Military Space", citată de agenția 
T.A.S.S. Publicația menționează că 
un prim, test, al cărui nume de cod 
este1 „Șpear-1", va avea loc in lu
nile următoare.

MII DE PRODUCĂTORI AGRI
COLI au participat luni, in de
partamentul francez Cantal (din 
centrul țării), la o acțiune de pro
test împotriva unor prevederi ale 
pplițicii agricole a Franței și a 
Pieței -.comuhe. care ii dezavanta
jează pe agricultori. Aceștia au or
ganizat o demonstrație pe străzile 
principale ale localității Aurillac, 
aqțiunea fiind sprijinită de Federa
ția națională a sindicatelor exploa
tărilor agricole (F.N.S.E.A.).

SESIUNEA PARLAMENTULUI 
ARGENTINIAN. Congresul Națio- 
riql (parlamentul) argentinian s-a 
întrunit intr-o sesiune extraordi
nară, cerută de puterea executivă, 
pentru a dezbate proiectele de mă
suri social-economice propuse de 
guvern și reunite intr-un pachet 
de 14 legi ce ar urma , să fi puse 
ulterior' în aplicare — transmite 
agenția Prenstt' Latina. Este vtrt ua, 
în esență, de restructurarea siste
mului. impozitelor și salariilor, de 
stabilirea ■ unor noi criterii pentru 
promovfU"Pa oadralor in funcții de 
conducere ale. administrației de 
sțâț .și în armată. UrmeaZă a fi 
dezbătute și . probleme de politică 
externă, notează Prensa Latina.

EFE, dezbaterile 
de criza financia-

agenția 
dominateEXTRADARE. Curtea supremă, 

de justiție a S.U.A. a ^permis 
extrădarea in R.F. Germania a cri
minalului .nazist Retnițold Kullet.ă- 
cuzat de activități criminale in la
gărele de concentrape naziste. în 
documentele transmise de autorită
țile vest-germane. pentru a-și slis- 
ține cererea de extrădare-se ară
tă că acuzatul s-a făcut vinovat de . 
astfel de atrocități, în timpul 
războiului, in Polonia, . Franța, 
U.R.S.S. și' Austria.

RECENSAMÎNT. în. capitala Re
publicii Mali au fost date' publict- 
tății rezultatele recensămiiitulu’ 
efectuat in luna aprilie anul cu
rent. Potrivit . datelor obținute, 
populația maliană . totalizează ' 7,5 
milioane de locuitori. în orașul Ba
mako. capitala țării, trăiesc apro
ximativ 646 000 de . persoane. ,

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL „MIR". Cosțnonautii sovie
tici Iuri Romanenko și Alecșăndr 
Alecsandrov își. continuă cercetări
le și experimentele la bordul ' com
plexului științific orbițal ,,Miii“., în 
ultimele zile, relatează agenția 
T.A.S.Ș., cei dbi merțțbri ai echipa
jului au realizat .citeva serii.' cje 
măsurători ale radiațiilor Roentgen 
emise dă supernova, din, Marele 
N,or al. lui Magellan. De qseme- 
nea. conform programului medical, 
cei doi cosmonauți ău fost supuși 
unuL nimttțjps examen âl'.sistșmu- 
lui cardîm*ăscular..  .î®. programul 
de lucru de marți au „fpst prevăzu
te noi experimente astfptiZiee, și 
geofizice. . j

ACCIDENT.' Peste-51)0: de .persoa
ne. inclusiv . fempi _ș.L cop>ițț "s-au 
înecat ,din cauza\răȘtyirhiiA. unui. 
bac supraîncărcat pe rîul; Padina

La Caracas anomenele negative menționate. Ast
fel, in pofida sporirii producției in
terne, valoarea exporturilor țărilor 
africane s-a redus la circa 46 mi
liarde dolari anul trecut, față de 65 

> miliarde, în 1985.
La rindul său, președintele actua

lei sesiuni a Adunării Generale, Pe
ter Florin, a apreciat ca deosebit de 
importante dezbaterile pe tema si
tuației critice din Africa, arătind că 
în ultima perioadă dificultățile ță
rilor africane s-au agravat, in spe
cial ca urmare a poverii datoriilor 
externe și dobinzilor inalte și a de
teriorării prețurilor materiilor pri
me, din cauza conjuncturii econo
mice internaționale nefavorabile. El 
a adăugat că politica de forță și 
agresiune, de destabilizare și ames
tec promovată de regimul minoritar 
rasist de la Pretoria a provocat nu
meroase dificultăți economice și so- 

, pigte, unor țări africane. pmeijințind 
niH-da și securitatea regională si in
ternațională. Președintele sesiunii a 
apreciat că. alături de intensificarea 
eforturilor proprii ale țărilor africa
ne, este nevoie de „un sprijin larg 
și cuprinzător al comunității inter
naționale in vederea soluționării 
complexelor și dificilelor probleme 
ale dezvoltării in Africa".

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — în plenara Adunării Gene
rale a O.N.U. au loc dezbateri asu
pra punctului referitor la situația 
critică din Africa, creată ca urmare 
a efectelor combinate ale subdezvol
tării. decalajelor economice, datoriei 
externe și a termenilor inechitabili 
din schimburile economice interna
ționale.

Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a declarat că, 
în ciuda eforturilor depuse de O.N.U. 
— care a adoptat, după cum se știe, 
în urmă cu un an și jumătate, un 
plan special de acțiune pentru Afri
ca — situația economică a țărilor de 
pe continent nu s-a redresat, ci, 
dimpotrivă, s-a deteriorat. Ca urma
re in principal a unor factori, cum 
sint' scăderea prețurilor materiilor 
prime exportate de statele africane, 
creșterea datoriilor externe și pova- 

..ra.idobinziloadifcuiu'fejis adaugi tep-, 
dintele nefa^Rîmro""n sțJffertlul*  
mondial și reducerea" asistenței fi
nanciare externe. Secretarul general 
al O.N.U. a arătat că țările africație 
au întreprins eforturi proprii nota
bile. multe dintre ele inregistrînd 
creșteri ale producției industriale și 
agricole, dar rezultatele economice 
pe. ansamblu. au fost anulate de fe

CONFERINȚA.
început „Conferința regională la- 
tino-americană privind creșterea 
comerțului Sud-Sud", Ia care iau 
parte reprezentanți ' 
și întreprinderilor 
precum și ai unor 
ternaționale sau de 
nomică regională 
agenția China II._ _ , .
dezbat aspecte legate de reper
cusiunile asupra schimburilor co- 
rnerciale dintre țările în curs de 
dezvoltare ale fenomenelor de re
cesiune ce se manifestă în econo
mia mondială.

ai guvernelor 
din 109 țări, 

organizații in- 
cooperare eco- 
— transmite 

Nouă. Participanții 
legate

i
*

*

^arma nucl^wț|. JMiai^gil ausjyaluin 1 
a precizat ca țara sa, împreună 'cd ’ 
Noua Zeelandă, va prezenta din ț 
nou in cadrul actualei sesiuni a t 

■Adunării Generale a O.N.U. un' 
proiect de rezoluție prin care se j 
cere încheierea unui acord general 
care să interzică total experiențele 
cu arma nucleară.

Australia: pentru încetarea tuturor experiențelor 
cu arma nucleară
W. o ■ 

liant Hayden, a condamnat conti
nuarea. experiențelor nucleare 
franci» itt,‘,,țttoîul Mururoa 'din 
Oceanul Pacific. într-o declarație 
dată publicității la Canberra se 
subliniază că guvernul Australiei 
acordă o importanță deosebită în
cetării tuturor experiențelor cu

In sprijinul creării de zone ale păcii și colaborării
CAIRO. — Comitetul pentru re

lații externe al Consiliului Consul
tativ al Egiptului s-a pronunțat 
pentru transformarea Mediteranei 
într-o zonă denuclearizată. 
tr-un raport adoptat de 
este subliniată necesitatea 
in această regiune a unei 
păcii și securității trainice, 
ar corespunde intereselor 
popoarelor. Egiptul, relevă docu
mentul. se pronunță cu consecven
ță pentru dezvoltarea unei largi 
colaborări egale in 
toate statele din 
Mediterane.

în- 
comitet 
creării 
zone a 
ceea ce 
tuturor

drepturi intre 
bazinul Mării

La Buenos

F

a
LA KHARTUM au avut loc con

vorbiri intre primul-ministru al 
Sudanului, Sadiq el Mahdi, și 
Emanuel Amdi Mikhael, vicepre- 

.. ședințe al Consiliului de Stat al 
Etiopiei, în cursul cărora a fost 
relevgtă necesitatea,, normalizării și 
dezvoltării relațiilor bilaterale și 
de bună vecinătate. în interesul 
popoarelor din cele două țări — 
trânșmite agenția China Nouă.

BUENOS AIRES.
Aires au inceput lucrările conferin-

ței internaționale „Pentru transfor
marea Atlanticului de sud in zonă 
a păcii și colaborării, liberă de 
arme nucleare" — informează a- 
genția T.A.S.S. Iâu parte repre
zentanți din țări ale Europei, Asiei. 
Africii și Americii Latine, delega
ții parlamentare, personalități poli
tice.

După această conferință, tot 
capitala argentiniană va. avea 
o reuniune a reprezentanților 
ganizațiilor politice, de masă , 
obștești din Argentina, Grecia, In
dia. Mexic. Suedia și Tanzania, 
care alcătuiesc „Grupul celor șase 
țări pentru pace și dezarmare".
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Rasiștii de la Pretoria tot mai izolați
NEW DELHI 27 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută la New Delhi, 
primul-ministru al Indiei. Rajiv 
Gandhi, a apreciat că, in condițiile 
în care încercările de soluționare pe 
cale pașnică a situației din sudul 
Africii nu s-au soldat cu vreun re
zultat, singura modalitate de aboli
re a apartheidului este lupta de eli
berare, relatează agenția indiană de 
presă P.T.I. Premierul indian a 
caracterizat apartheidul drept un 
„anacronism intr-o eră de emanci
pare a popoarelor și o ofensă la 
adresa conștiinței umanității".

PRETORIA 27 (Agerpres) — în 
R.S.A. s-a confirmat oficial că 
„South African Airways" — compa

nia aviatică sud-africană și-a sistat 
zborurile in Australia, măsura fiind 
adoptată de autoritățile de la Can
berra ca parte a sancțiunilor eco
nomice împotriva regimului de 
apartheid.

STOCKHOLM 27 (Agerpres) — 
Premiul Olof Palme a fost decernat, 
la Stockholm, secretarului general al 
Uniunii Naționale a Minerilor din 
Africa de Sud, Cyril Ramaphosa.

Această distincție a fost acordată 
liderului sindical sud-african pentru 
întreaga sa activitate și luptă împo
triva politicii inumane de apartheid 
căreia i se opune întreaga clasă 
muncitoare din R.S.A.

-------- --------------------- - DIN ACTUALITATEA POLITICĂ -........................................

franța : Ripostă fermă extremei drepte
Numărătoarea inversă pentru ale

gerile prezidențiale a inceput de a- 
ceastă dată mai devreme ca oricind, 
semn al fragilității echilibrului exis
tent pe scena politică franceză. Deși 
campania electorală nu a fost lan
sată oficial, principalii protagoniști 
răminind incă in expectativă, sta
tele majore ale partidelor politice au 
și intrat in acțiune, prefigurind mo
mentul marii confruntări. Tensiunea 
este în creștere, iar aceasta se sim
te atit în incinta parlamentului, cit 
și în paginile presei, in jurnalele de 
actualități ale posturilor de radio și 
televiziune, care abundă in dezvă
luiri despre diverse afaceri econo- 
mico-financiare ce pun sub acuzație 
foști sau actuali membri ai guver
nului, personalități aparținind uneia 
sau alteia din grupările politice.

în pofida deosebirilor de opinii 
într-o problemă sau alta de pe or
dinea de zi a parlamentului, a dis
putelor inerente intr-o perioadă ce 
precede un eveniment .cu o miză 
politică de o asemenea importanță 
cum sint alegerile prezidențiale, 
Franța se regăsește insă pe o pozi
ție de largă unitate națională in a 
respinge manifestările forțelor de 
extremă dreapta, al căror exponent 
în Adunarea Națională este Frontul 
Național.

După ce, în urmă cu 18 luni, și-a 
făcut intrarea in forul legislativ 
printr-o subtilă campanie demagogi
că in probleme de mare sensibilitate 
pentru o parte a opiniei publice 
franceze, Frontul Național și-a dez
văluit in măsură crescindă fiziono
mia fascizantă. mizind pe destabili
zarea vieții politice. Primul semnal 
de alarmă l-au constituit declara
țiile recente ale liderului acestui 
partid. Le Pen, despre fărădelegile 
nazismului, el apreciind sinistrele 
camere de gazare drept „un detaliu 
al istoriei". Afirmație ce a indignat 
întreaga Franță. Deputății Frontu
lui Național aveau să lipsească apoi 
în grup de la deschiderea sesiunii

parlamentare, pentru a nu asista la 
momentul de reculegere anunțat de 
președintele Adunării Naționale in 
memoria victimelor fascismului din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. „Cei, care au mai avut în
doieli crezind că declarațiile ante
rioare ale liderului Frontului Națio
nal au fost o simplă gafă — scria 
ziarul „Liberation" — au putut să se 
convingă care este adevărata față a 
acestei grupări, care este ideologia 
ce inspiră actele sale". Doar citeva 
zile mai tirziu. Frontul Național 
avea să provoace un scandal de

Corespondență din Paris

proporții în incinta parlamentului, 
cel mai mare scandal politic din 
timpul celei de-a 5-a republici, cum 
avea să-l numească „Le Quotidien 
de Paris". în cursul dezbaterilor a- 
supra unui proiect de lege vizjnd 
combaterea traficului de stupefian
te. deputății Frontului Național, de 
data aceasta prezenți cu toții în 
sală, au trecut la contraatac, prezen- 
tind 30 de amendamente, în încer
carea de a bloca documentul în cau
ză. în condițiile absenței unui mare 
număr de deputați, ei au cerut tre
cerea la vot public, proferînd invec
tive virulente, insulte la adresa ce
lorlalți parlamentari, ceea ce a făcut 
necesare insistente chemări la or
dine.

„Noaptea brutelor" ; „Noapte nea
gră in Adunarea Națională" ; „Asal
tul teroriștilor" — sub asemenea 
titluri aveau să anunțe a doua zi 
ziarele cele intimplate in parlament. 
Personalități din partea tuturor 
celorlalte partide politice reprezen
tate în ’ parlament au fost unanime 
în a condamna „actele de gherilă 
parlamentară" la care s-au dedat 
deputății Frontului Național, despre

care ziarul „Le Parisien" scrie că 
„au încercat să incendieze palatul 
Bourbon — in sens figurat, desigur 
—- așa cum. șclinioară naziștii au in
cendiat cu. adevărat Reichstagul". 
Iată numai citeva din aceste decla
rații. „Un comportament de conota- 
ție fascizantă. Trebuie adoptate 
sancțiuni severe împotriva instiga
torilor" (Louis Mermaz, fost pre
ședinte al Adunării Naționale). „Ni
meni nu ciștigă din acest gen de 
spectacol și in .nici un caz democra
ția, totul este deplorabil" (Charles 
Pasqua, ministru de interne). „Depu
tății Frontului Național și-au lepă
dat masca și s-au arătat așa cum 
sint. Trebuie deitunțați" (Piere 
Mauroy. fost prim-ministru). „Anti- 
parlamentarismul este unul din 
atributele tradiționale ale fascismu
lui, deputății Frontului Național se 
comportă ca puciști". (Francois 
Aseni, deputat din partea P.C. Fran
cez). „Frontul Național este o ciu
percă otrăvitoare, care a crescut pe 
seama șomajului, a insecurității so
ciale" (Jean-Pierre Chevenement, 
deputat din partea Partidului So
cialist).

Indignării unanime în fața actelor 
scandaloase ale extremei drepte i-au 
luat loc, treptat, analizele mai pro
funde, reflectind o preocupare la 
scară națională asupra împrejurări
lor care au făcut posibilă ascensiu
nea acestei grupări. Apare pe deplin 
firească întrebarea : cum se explică 
faptul că intr-o țară ca Franța, cu 
recunoscute tradiții democratice, 
care a înscris pagini glorioase in 
timpul rezistenței antifasciste, a pu
tut să cîștige teren o grupare cu 
caracter vădit fascizant ? Ceea ce 
preocupă in mod deosebit, scrie 
„Le Quotidien de Paris", este că tero
rismul pe care il practică Frontul 
Național este cel mai periculos, fiind 
un fel de terorism legal, pentru că 
ei sint acreditați ca aleși ai 
poporului.

Analiștii politici pun în evidență 
că Frontul Național a mizat de la 
început pe provocări, pe diversiuni 
— pornind insă de la probleme 
reale. Referindu-se la aceste proble
me. ziarul „Le Monde" numește în 
primul rind șomajul, care afectează 
largi mase, îndeosebi din rindul 
tineretului. „Extrema dreaptă — 
arăta ziarul — a știut să speculeze 
starea de nemulțumire și de neli
niște generată de șomaj. Or. în pro
iectul său de buget pentru 1988, gu
vernul n-a prevăzut nimic care să 
permită finanțarea unor programe 
speciale în această direcție. Previ
ziunile O.C.D.E., contestate de Mi
nisterul pentru Probleme Sociale, 
anunță pentru anul viitor un șomaj 
de 12 la sută din populația activă, 
ceea ce înseamnă 250 000 de persoane 
în plus față de acest an private de 
un loc de muncă". La aceasta se 
adaugă, continuă ziarul, preocuparea 
crescindă în fața extinderii crimina
lității, ceea ce face să se generali
zeze un sentiment de neliniște și 
insecuritate. Și, în sfirșit, este una
nimă aprecierea că Frontul Național 
și-a atras suporteri din rindul acelor 
cercuri care se opun muncitorilor 
imigranți, agitind sloganuri rasiste.

în comentariile factorilor politici, 
ale presei de aici, se evidențiază 
ca o idee larg împărtășită necesita
tea de a se acționa pentru a dejuca 
manevrele extremei drepte. Nu . în- 
timplător sint tot mai numeroase 
apelurile ca celelalte partide să se 
angajeze ca la viitoarele alegeri 
legislative să nu ia în considerație 
posibilitatea de a beneficia in al 
doilea tur de scrutin de voturile 
Frontului Național, excluzindu-se 
astfel eventualitatea includerii în 
guvern a reprezentanților acestui 
partid. Deocamdată, biroul Adunării 
Naționale, . întrunit într-o ședință 
specială, a adoptat o declarație în 
care condamnă in mod solemn com
portamentul deputaților Frontului 
Național, care „riscă să lezeze func
ționarea democratică a forului legis
lativ^.

Dumitru ȚINU

REZOLUȚIE. Cea de-a 42-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat, prin consens, o 
rezoluție în care salută eforturile

DIN ACTUALITATEA ECONOMICA

„Săptămîna neagră" de la bursa de valor'
Faptele sint de acum cunoscute. 

Declinul de proporții, echivalent cu 
o brutală prăbușire, inregistrat la 19 
octombrie de cursul acțiunilor la 
bursele de valori, de două ori mai 
puternic decît cel care se consemna
se la 28 octombrie 1929. Înaintea 
„marii crize", nu a fost recuperat in 
zilele următoare, temerile unei noi 
recesiuni chiar amplificindu-se. Pa
nica creată de scăderea dramatică — 
intr-o singură zi ! — a indicelui Dow 
Jones (al acțiunilor principalelor fir
me care sint cotate la bursa din New 
Țork) cu 508 puncte din totalul ce
lor 800 pe care le ciștigase de la în
ceputul anului, nu s-a stins. La'22 
octombrie, Robert Preohter, unul-din 
cei mai ascultați specialiști im dome
niul bursei, își avertiza clienții că 
scăderea survenită cu trei zile mai 
înainte nu ește cea mai adîneă și că 
altele vor mai urma.

De altfel, luni, chiar de la redes
chiderea burselor, cursul acțiunilor 
și-a reluat coborîrea.. La Tokio, 
Sydney, Hong-Kong, Singapore, 
Londra s-au inregistrat noi scăderi, 
apreciate drept „dramatice". Astfel. 
10 bursa din capitala britanică in
dexul Financial Times, care sinteti
zează valoarea acțiunilor a principa
lelor 100 de firme, s-a redus — la 
o jumătate de oră după deschidere
— cu 104.2 puncte, ceea ce înseamnă 
o scădere cu circa 6 la sută față de 
cursul de la sfirșitul săptăminii 
trecute.

Pentru lumea capitalului, scăderea 
cotei acțiunilor la bursă — care a 
prins in vîrtejul ei de la mici firme 
pînă la cele mai mari corporații, pre
cum General Motors, Ford, Honda, 
British Petroleum — a însemnat, 
doar intr-o zi, pierderi echivalente
— numai în S.U.A. ! — cu uriașa 
sumă de 500 miliarde dolari !

Drama omului simplu este însă 
mult mai mare. Potrivit economistu
lui Alen Sinai, de la influenta socie
tate financiară newyorkeză Shear- 
son Lehman . Brothers, reducerea 
cursului acțiunilor — sesizată din 
luna. august — a sărăcit publicul a- 
merican, respectiv pe diferiții acțio
nari cu circa 950 miliarde «dolari,, 
sumă ce ipotechează într-o măsură 
importantă chiar și fondurile de 
pensii. Numai acest fapt este sufi
cient pentru a reduce anul viitor cu 
50 pină la 100 miliarde dolari fon
durile de consum ale populației.

După toate probabilitățile, degrin
golada creată la bursă nu pare -să se 
oprească aici, febra vinzării acțiuni
lor fiind in curs. Atit Goldman Sachs, 
cit și E.F. Hutton — societăți cu re
nume in domeniul consultanței fi
nanciare — au recomandat investi
torilor să-și reducă cu 10 puncte 
procentuale fondurile plasate in ac
țiuni in favoarea creșterii depozite
lor în numerar Ia bănci.

Fenomenul inregistrat săptămina 
trecută la bursele din toate centrele 
financiare ale lumii capitaliste s-a 
rășfrint .și asupra țărilor in curs .de 
dezvoltare. La Sao Paulo, indicele

acțiunilor a' căzut cu 16.1 la. sută la 
20 octombrie — cea mai- măre scăde
re din întreaga istorie' a. bursei bra
ziliene'— și cu încă '8,5.1a sută două 
zile mai tirziu. Bursa rnexjcană a 
înregistrat consecutiv7 scăderi de 27,7 
la sută la 19 octombrie și de 13.4 la 
sută in'Ziua următoăre. ■ Autoritățile 
din Hong-Kong au fost chiar con- 
stririse să inchi<ță; zile. 1» rinți bursa 
spre a preveni crahul. :' . . - .

Neîncrederea in instituția .’.numă
rul 1“ a pieței libere a’ȚĂfcUt/loc opi
niilor din diferite cblțbri. ale' lumii 
care, pe drept, văci îh ăcește fevblu'tii 
manifestări ale inconsistenței «politi
cilor ecdnomice ale. țărilor' capitalis
te : Alessandro Văleri. șeftil .departa
mentului pentru investiții străine 
al societății ,.Sig£' Spă“- din- Milano 
a caracterizat evoluția bursei . drept 
un „dezastru fără precedent", pr.in 
care „piața ne spune că ceva: merge 
prost in economia mondială". Iar 

Monte Gordon, de. Ia Dreyfus Co"rp., 
comentind declarația, de .joi .seară ., a 
președintelui Reagan, arăta, că „piqfa

Pe marginea recentelor 
convulsii bursiere

(Wall Street-ul) dovedește că'fAptele 
ne. scăpă din mină, iar Congresul și 
Administrația nu d'ău. atenția cuve
nită problemelor deficitelor bugetare 
și ale comerțiilui exterior'. Se .are 
în vedere mai- ăles: faptul,'' relevat de 
numeroși specialiști țhmerieahi,: că jiu 
se întrevăd nici un fel de perspecti
ve de reducere, a exorbitantelor' chel
tuieli militare ale S.U.A'. care se-află 
la originile uriașelor deficite buge
tare, iar! angajarea Statelor7 Unite 
in proiectele de militarizate a Cos
mosului agravează și-intuneeă-și-mai 
mult perspectivele de viitor,, „pro
mit"'o mai mare adincire a acestor 
dezechilibre financiare. .

Șeful diviziunii monetare a băncii 
First Chicago Corp.,' Daha JOhhson, 
numește căderea cursului, acțiunilor 
„o substanțială distrugere de bogă
ție", care nu poate duce decît la o 
scădere 'considerabilă a consumului 
și investițiilor. în contextul creat 
au sporit prognozele care nu exclud 
instalarea unei recesiuni în economia 
americană în termen ■; de 6—18, lupi.

Confruntate cu situația -ndu ereață, 
autoritățile financiare americane au 
decis scurtarea.duratei de operațiuni 
la burse și sistarqa 'temporară . a 
operațiunilor efectuate prin interine- 
diul sistemului de computere, a cărui 
scăpare de sub control a contribuit 
la amplificarea artificială a volumu
lui de vînzări. /

Aceste măsuri nu abordează încă 
esența fenomenului și. nu sînt capa
bile să remedieze-o situație, a-le cărei 
cauze sint mult mai profunde.

Reacția bursei, căci de o reacție 
este vorba in primul rfndi și nu de o 
criză, este efectul • decepției investi

torilor față de un șir de aspecte ne
gative din economia occidentală. în
registrarea unui deficit bugetar al 
S.U.A. de 148 miliarde dolari, in a- 
nul fiscal încheiat la 30 septembrie, 
cu 4 miliarde dolari mai mare decit 
ce!-aprobat de Congres, și anunța
rea unui deficit și mal mare, de 163 
miltarde dolari pentru anul viitor, a 
relevat incă. o dată publicului ameri
can că Administrația este mai atașa
tă programelor militare, care absorb 
cea mai mare parte a cheltuielilor 
bugetare, decit programelor sociale, 
respectiv combaterii șomajului și 
stimulării -creșterii economice. Anun
țarea unei reduceri cu 8.5 la sută a 
fondurilor bugetare dedicate unor 
programe interne cu caracter social-

■ economic. în noul an fiscal a deter
minat o vinzare importantă de obli
gațiuni guvernamentale - aflate. la 
populație.

Șe apreciază totodată că reacția 
bursei a fost' legată de incidentele 
militare din Gplf, care au. implicat 
direct forțe ale’ S.U.A., în generai de 

‘ nesiguranța situației politice în lume, 
de creșterea pericolului de război si 
«âcutizareă focarelor de conflict din 
diferite, zone ale globului.

Pe de altă parte, creșterea cu 5.2 
miliârde dolari a deficitului comer
cial’ american numai în intervalul 
iulie-septembrie, care prefigurează 
un nou record, de peste 150 miliarde 
dolari' pe întreg anul, a slăbit nu 
riurhai încrederea americanilor in po
sibilitatea ca S.U.A. să-și reciștige 
competitivitatea internațională, dar 
și pe cea a deținătorilor străini de 
acțiuni și obligațiuni ale firmelor a- 

, mericane. care au procedat la vînzări 
niaȘive ale lacestora la toate bursele 
occidentale.

! La acești factori s-a adăugat vieș- 
terea inflației, a cărei rată face ca 
dividendele la acțiuni să devină 
foarte puțin rentabile, mai ales in 
comparație cu dobinda la depozitele 
iri numerar, care s-a aflat in creș
tere în. ultimele luni. încercind să 
vină în sprijinul bursei, indeosebi 
după noua scădere a cursului acțiu
nilor Înregistrată joi și vineri, ma
rile bănci americane au redus dobin
da preferențială de la 9.25 la sută la 
9 la sută. în speranța că in acest fel 
se va tempera transferul de fonduri 
de la bursele de valori către depozite 
în numerar la bănci.

O însănătoșire a situației econo
mice este insă puțin probabilă în 
viitorul apropiat, căci, așa cum re
cunosc numeroși specialiști occiden
tali, întreaga economie capitalistă 
este '— în condițiile procesului in
tens de militarizare, ale imenselor 
cheltuieli militare — sever afectată 
de dezechilibrele fiscale și . comer
ciale din S.U.A. care amenință sta
bilitatea monetară și sporesc perico
lul creșterii ratei dobinzilor și al 
inflației, cu inerente primejdii de noi 
convulsii pe plan economico-finan- 
ciar mondial.

Or. Eugen DIJMARESCU
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