
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-V*

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 1 4058 , Duminică 1 noiembrie 198!7 6 PAGINI —50 BANI

In intlmpinarea Conferinței Naționale a partidului,
r

in spiritul sarcinilor subliniate
de tovarășul Nicolae Ceausescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

REALIZAREA EXEMPLARA A PLANULUI
- condiție esențială pentru dezvoltarea 

economico-socială a patriei
Intrînd, fncepind de astăzi, în ul

timele două luni ale anului, ritmul 
activității productive cunoaște, tre
buie să cunoască vibrația specifică 
apropierii momentului cind se va 
face bilanțul unei perioade de mun
că intensă, deosebit de importantă 
pentru îndeplinirea in cit mai bune 
condiții a obiectivelor actualului cin
cinal. Din această perspectivă, ana
liza rezultatelor obținute în perioa
da care a trecut din anul 1987 pune 
in evidență deplina angajare a 
clasei noastre muncitoare, a între
gului popor pentru înfăptuirea sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului cu privire la 
dezvoltarea intensivă a economiei, 
promovarea progresulut tehnic, la 
sporirea producției agricole; la ac
centuarea laturilor calitative ale 
muncii in toate domeniile de activi
tate și ridicarea pe această bază a 
patriei pe noi trepte de progres si 
civilizație.

Este limpede că nu există altă sur
să de progres și bunăstare decit 
munca, munca mereu mai. bine or
ganizată și mai spornică' a muncito

rilor și specialiștilor, din fabrici și 
uzine, de pe șantierele de investiții, 
din institutele de cercetări și pro
iectări, a oamenilor muncii de pe 
ogoare.

Față de problemele analizate, 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a adoptat, in 
spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, măsuri de deo
sebită importanță pentru îndeplini
rea integrală a planului, pregătirea 
realizării prevederilor de plan pe 
1988, pentru valorificarea stocurilor 
supranormative, Intensificarea acti
vității de colectare și valorificare a 
materialelor refolosibile pe anul vii
tor, precum și pentru intensificarea 
activității de recondiționare a piese
lor de schimb și subansamblelor. 
De asemenea, s-au analizat și adop
tat măsurile necesare pentru înde
plinirea sarcinilor din campania a- 
gricolă de toamnă și realizarea fon
dului de stat Ia producția vegetală 
și animală.

Abordîndu-se o problematică vas
tă, a activității economice, s-au evi
dențiat realizările importante ce

s-au obținut în industrie și agricul
tură, subliniindu-se, in același timp, 
lipsurile manifestate, cerîndu-se să 
se acționeze neintirziat, cu fermita
te, pentru lichidarea neajunsurilor, 
pentru îmbunătățirea radicală a în
tregii activități. Sarcinile stabilite 
privind realizarea in întregime a 
planului pe trimestrul IV, la export 
și la ceilalți indicatori, a planu
lui de investiții, privind realizarea 
creșterii productivității muncii, în
cadrarea în. consumurile materiale, 
reducerea cheltuielilor șl costurilor 
de producție, întărirea autocondu- 
cerii și autogestiunii, creșterea efi
cienței, lichidarea situației existente 
privind stocurile supranormative, 
pregătirea producției anului viitor 
vor trebui să se afle în permanență 
în atenția colectivelor de muncă. 
După cum, în agricultură va trebui 
să se asigure stringerea pînă la 10 
noiembrie și preluarea întregii pro
ducții de pe cimp. transportarea și 
depozitarea ei corespunzătoare, să se 
încheie, în 15 zile, arăturile adinei de 
toamnă, să se ia toate, măsurile 
pentru îmbunătățirea radicală a

Aspect din secția trei-mecanicâ a întreprinderii de mașini -grele București
Foto : Sandu Cristian

muncii în zootehnie. Așa cum ărăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, atit în 
industrie cit și in agricultură există 
toate condițiile pentru îndeplinirea 
Integrală a prevederilor de plan.

Ne vom referi în comentariul de 
față cu deosebire la sarcinile ce re
vin colectivelor din industrie, unde 
există Încă o șeamă de neîmpli- 
niri. Așa cum s-a subliniat la re
centa ședință a Comitetului Po- 
litio Executiv al C.C- al P.C.R., 
este necesar ca guvernul, mi
nisterele, centralele, toate unitățile e- 
conomice, organele și organizațiile de 
partid să ia măsuri hotărite pentru 
lichidarea neintirziată a neajunsurilor 
și îmbunătățirea radicală a intregii 
activități, pentru recuperarea restan
țelor și îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a prevederilor de plan pe 
lunile noiembrie și decembrie, pe în
treg trimestrul IV. Cu prioritate tre
buie să se acționeze pentru realiza
rea in tntregime a planului pe tri
mestrul IV la export. Pentru aceasta 
se impune ca întreaga producție con
tractată cu partenerii de peste hotare 
pe trimestrul in curs să fie lansată 
în fabricație pină cel mai tîrziu la 
10 noiembrie și să se ia toate măsu
rile necesare in fiecare întreprindere 
și centrală pentru realizarea integra
lă a acesteia. Astfel, acolo unde ne
cesitățile impun va trebui ca activita
tea să fie organizată in trei schim
buri, asigurindu-se forța de muncă și 
toate celelalte condiții necesare pen
tru realizarea în cele mai bune con
diții a producției de export. Totoda
tă, cu aceeași hotărîre va trebui să 
se acționeze pentru îndeplinirea tu
turor sarcinilor de plan cantitative și 
calitative.

Fără îndoială, este pozitiv faptul că 
după zece luni din acest an s-a obți
nut o producție industrială mai mare 
față de aceeași perioadă a anului tre
cut. Trebuie înțeles însă că acest lucru 
nu este suficient. Dacă avem în ve
dere numai aioiJe capacități puse în 
funcțiune im acest ân se poate apre
cia că trebuia să se obțină un spor 
de producție chiar mai mare decit 
cel realizat pină în prezent. Deci, 
altfel spus, factorii specifici dezvol
tării intensive a economiei naționale,
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omul marilor 
răspunderi

De cîteva ore bune stră
batem cartier după cartier, 
în Drobeta-Turnu Severih. 
De cind mergem, am pier
dut șirul străzilor, al bule
vardelor, nu ne mai dăm 
seama bine cind părăsim 
un cartier nou și cind in
trăm în - alt ■ cartier nou, cu 
toate că fiecare dintre ele 
are altă așezare și per
spectivă spre Dunăre sau 
spre dealurile care se arcu
iesc spre zarea munților 
pe care-i știm imediat în 
spatele orizontului, spre 
miazănoapte. Nu ne mai 
dăm seama, pentru că prea 
multe imagini se suprapun 
pe retină, prea multe 
jocuri de linii arhitectoni
ce, de volume ingenios 
combinate se oferă priviri
lor obligîndu-le să com
pare, să discearnă, să apre
cieze. Să ne oprim o clipă, 
oare, și să-i spunem mais
trului loan Girbea, ghidul 
nostru in această in între
gime nouă Drobeta-Turnu 
Severin, că șint frumoase 
cartierele noi așa cum urcă 
ele. într-un fel de amfitea
tru, de la vadul Dunării 
spre pădurea Crihalei, răs- 
pindite aidoma unui evan
tai deschis sprijinit pe țăr
mul fluviului unde se des
fășoară principala platfor
mă industrială și portul 
orașului ? Ar fi o consta
tare banală, dacă stai bine 
și te gîndești, dar noi ne 
oprim, totuși, o clipă și o 
exprimăm cu glas tare, 
pentru că e sinceră și pen
tru că nu se poate să nu-i 
facă plăcere însoțitorului 
nottril.

Da. îi face plăcere, ne 
mărturisește 'acest lucru, 
din mers, dar adaugă că el 
știe că frumusețea asta e 
lucru complicat. „Ca să o 
obții — spune zimbind — 
trebuie să atingi o mulți
me de parametrii dificili" !

„Parametrii frumuseții 
unei construcții" ? Iată un 
lucru interesant, gindim

noi și, iuțind pașii, îl ajun
gem din urmă pe maistrul 
care se abătuse, dintr-o 
dată. Ia niște blocuri afla
te încă în construcție. Si, 
de acum încolo, sintem, 
pentru o vreme, martori 
tăcuți la discuțiile lui cu 
un șef de echipă, cu un 
constructor secretar al unei 
organizații de partid, cu un 
maistru... Si aflăm tot fe-

mente prefabricate de-abia 
sosite din poligonul fabri
cii de materiale de con
strucții a întreprinderii sau 
cenzurează prompt un caz 
de indisciplină, tehnologică 
sau află cu amărăciune 
despre un om socotit, pînă 
atunci, nici mai rău și nici 
mai bun decit alții, că a 
intrat în niște încurcături 
juridice iscate din năra-

Parametrii 
de frumusețe 

ai construcției 
umane

Iul de lucruri : și bune — 
cutare echipă lucrează in 
devans față de grafic ; alta 
e mulțumită că a primit 
in termen tot ceea ce-i 
trebuia ca materiale pe 
frontul ei de lucru și oa
menii, deci, muncesc in 
ritmul și ordinea cerute de 
operațiile fluxului tehno
logic ; cutare constructor a 
devenit țață de ci te va ore 
(toată lumea il felicită) și 
el ilulătâ de mama focu
lui acolo pe schelă vesel, 
iprtejj î dar aflăm și din 
cele ' care, pe însoțitorul 
nostru, maistrul loan Gir
bea, secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii 
antrepriză de construcții^ 
montaj Mehedinți. îl fac să 
încrunte sprinceana — i se 
dezvăluie de către montori 
proasta calitate a unor ele-

vuri — cum descoperă a- 
cum — prea des trecute cu 
vederea in colectivul lui 
de muncă.

Plecăm mai departe, ln- 
tilnim alți oameni, cu alte 
probleme. Urcăm pe sche
le, ne strecurăm pe alei 
temporar croite printre pa
nouri prefabricate gata fi
nisate, așteptind să fie 
montate. Urmărim utilaje
le mecanizate lucrind. la 
noî fundații ; în alte părți 
se toarnă fundații, dot me
canizat sau se finisează fa
țade '■ • folosind instalații 
pneumatice, care înlocuiesc 
clasica mistrie. într-un tîr
ziu, ieșim .la modernă Cale 
a Craiovei și poposim pe 
o bancă de piatră intr-o 
stație de autobuz. Observăm 
că și stația e îngrijit ame

najată — pătratul ei e 
multicolor mozaicat. banca 
frumos cioplită in piatră, 
acoperișul- elegant arcuit.

— Am trecut pe lingă o 
fațadă de bloc care, am în
țeles din privirile dumnea
voastră, v-a plăcut — zice 
maistrul. îșl are istoria ei, 
oarecum dramatică. Fusese 
gîndită la început ca up 
joc. nou de volume. încer
cam ceva, era o nouă op
țiune, convenisem asupra 
ei, în întregul colectiv, dar 
ea tot ca înainte a ieșit 
din schele — s-au grăbit, 
drumul bătătorit li s-a pă
rut mai ușor unora. Dar nu 
și comuniștilor, care nu 
cedează . chiar în fața așa- 
zisului fapt împlinit. Cind 
se poate mai bine, mai 
frumos, mai util nu re
nunți la nici un efort. S-a 
refăcut, totul, s-a imputat 
celor vinovați prețul como
dității.

— Chiar așa s-au petre
cut , lucrurile ?

— Chiar așa 1
— Și ce s-a obținut 7 Nu 

cumva s-a obținut pierde
re de timp, de materiale, 
enervări....

— Sigur, nu a fost ușor, 
au fost și supărări. Supă
rările — unele — au cîteo- 
dată și o latură pozitivă, 
ambiționează, imping la 
acțiune, duc la însușirea 
unei optici noi. în cazul 
nostru, s-a înțeles că nu-i 
rost, trebuie altfel lucrftt, 
că o hotărîre o dată luată 
se aplică întocmai, că nu 
ne e în obicei să ne în
toarcem pe urma pașilor 
ridștrl. Că răspunderea nu 
e doar un principiu oare
care pe cate-1 uiți cind 
urci pe schelă.

— Sigur, «e învață mult 
din astfel de lntîmplări.

Dlonisie ȘINCAN 
Virgil TATARU
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APELUL
Frontului Democrației și Unității Socialiste

Tovarăși și tovarășe!
Oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei!

Cetățeni ai Republicii Socialiste România!
La 15 noiembrie vor avea loc alegerile generale de 

deputați in consiliile populare municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășenești și comunale — organe lo
cale ale puterii de stat, ale autoconducerii și autogospodă- 
ririi teritoriale. '

Eveniment politic important in viața patriei noastre, ex
presie a perfecționării democrației noastre muncitorești re
voluționare, care asigură participarea nemijlocită a tuturor 
cetățenilor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a țării, la conducerea societății, alegerile constituie 
un minunat prilej de reafirmare a unității de nezdruncinat 
a întregului nostru popor in jurul partidului, al stră
lucitului conducător al destinelor patriei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Alegerile de deputați de la 15 noiembrie au Ioc cu puțin 
timp înainte de CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTI
DULUI ȘI DE SĂRBĂTORIREA A 40 DE ANI DE LA PRO
CLAMAREA REPUBLICII — motnente de o deosebită în
semnătate in viața partidului și a poporului nostru, deplin 
angajat in îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, a îndemnurilor și orientă
rilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Dind votul celor mai buni oameni ai muncii care, prin 
întreaga lor activitate, se afirmă ca făuritori de nădejde ai 
orinduirii noi, socialiste, in patria noastră, ca buni gospodari 
ai treburilor obștești care merită încrederea de a fi aleși în 
organele locale ale puterii de stat și prezintă garanția că vor 
acționa cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce 
revin consiliilor populare, cetățenii României socialiste vor 
vota, în fapt, pentru consolidarea și dezvoltarea minunatelor 
cuceriri revoluționare dobîndite de poporul nostru sub con
ducerea partidului, pentru mărețele realizări de azi și de 
miine ale patriei, pentru viitorul fericit al întregii națiuni.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIA

LISTE CHEAMA PE CETĂȚENII PATRIEI SA-ȘI

DEA VOTUL CANDIDAȚILOR SAl, MANIFESTÎND

ȘI PRIN ACEASTA IIOTARÎREA LOR FERMA DE

A ACȚIONA STRÎNS UNIȚI ÎN JURUL PARTIDU

LUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU — 
V

EROU ÎNTRE EROII PATRIEI, LUMINOS EXEM

PLU DE DĂRUIRE REVOLUȚIONARA ÎN SLUJBA 

CELOR MAI ÎNALTE ASPIRAȚII ALE POPORULUI 

ROMAN — PENTRU ÎNFĂPTUIREA MĂREȚELOR 

OBIECTIVE STABILITE DE CONGRESUL AL 

XIII-LEA AL PARTIDULUI, PENTRU DEZVOL

TAREA DINAMICA ȘI INTENSIVA A ECONOMIEI 

NAȚIONALE, PENTRU CREȘTEREA CONTINUA A 

CALITĂȚII VIEȚII ÎNTREGULUI POPOR, PENTRU 

AFIRMAREA ȘI MAI VIGUROASA A ROMÂNIEI 

SOCIALISTE CA ȚARA LIBERA, SUVERANA ȘI 

INDEPENDENTA.

Oameni ai muncii
de la orașe și sate!

Anii ce au trecut de la Congresul al XIII-lea al parti
dului au fost marcați prin noi și importante împliniri in 
toate domeniile vieții economico-sociale, in dezvoltarea pa
triei pe drumul progresului și civilizației socialiste. Sînt îm
pliniri care fac parte integrantă din mărețele realizări do
bîndite de poporul nostru in perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului, perioadă de profunde transfor
mări revoluționare in societatea noastră, indisolubil legate 
de activitatea prodigioasă, desfășurată cu clarviziune și 
profund spirit creator, cu pasiune revoluționară și fierbinte 
patriotism de conducătorul partidului și statului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

ÎN PERIOADA CARE A TRECUT DE LA ALEGERILE 
PRECEDENTE A FOST CONTINUATA POLITICA DE DEZ
VOLTARE INDUSTRIALA A ȚĂRII, punîndu-se un accent 
deosebit pe laturile intensive, calitative ale dezvoltării acestei 
ramuri de bază a economiei naționale. S-a intensificat pro

cesul de înnoire și modernizare a producției, au. fost puse 
in funcțiune noi capacități, a crescut gradul de valorificare 
a resurselor materiale și umane ale țării. In primii doi ani 
ai actualului cincinal au fost obținute creșteri însemnate la 
producția industrială, care este, in acest an, de peste 115 ori 
mai mare decit in 1945. Industria participă astăzi cu peste 
60 Ia sută la formarea venitului național, asigură 90 la sută 
din necesarul intern de echipamente, mașini și instalații, 
contribuind totodată cu circa 90 la sută la exporturile țării. 
Practic, România dispune în prezent de o industrie modernă, 
competitivă, capabilă să rezolve cele mai complexe probleme 
de ordin tehnic pentru toate sectoarele vieții economice și 
sociale.

IMPORTANTE REALIZĂRI AU FOST OBȚINUTE ȘI ÎN 
AGRICULTURA ȚARII — a doua ramură de bază a econo
miei naționale, care, in anii construcției socialiste, a crescut 
pe ansamblu de aproape șase ori. Puternica înzestrare teh- 
nico-materială — extinderea mecanizării și chimizării, înfăp
tuirea unui vast program de irigații și îmbunătățiri funciare 
— folosirea pe scară tot mai largă in agricultură a realiză
rilor științei au făcut posibilă obținerea in 1986 a celei mai 
mari recolte de cereale din istoria țării — peste 30 milioane 
tone, față de 12,6 milioane tone in 1965. Și anul acesta, deși 
condițiile climatice nu au fost prea favorabile, am obținut, 
la cereale, producții bune. De asemenea, a crescut producția 
la plante tehnice, in legumicultură, pomicultură, precum și 
in zootehnie.

PE BAZA PUTERNICEI DEZVOLTĂRI A INDUSTRIEI, 
AGRICULTURII ȘI A CELORLALTE RAMURI ALE ECO
NOMIEI NAȚIONALE, A SPORIRII EFICIENȚEI ECONO
MICE, A CRESCUT SUBSTANȚIAL VENITUL NAȚIONAL, 
astfel că in acest an este de peste 33 de ori mai mare decit 
in 1945. Aceasta a asigurat dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a’ forțelor de producție, creșterea potențialului produc
tiv al economiei naționale și ridicarea continuă a bunăstării 
intregului popor.

ÎN ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE, ȘI ÎNDEOSEBI 
DUPĂ CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI, S-A 

REALIZAT CU CONSECVENȚA UN AMPLU PROGRAM 
DE INVESTIȚII — ROD AL POLITICII ȘTIINȚIFICE A 
PARTIDULUI DE ALOCARE A UNEI PĂRȚI IMPORTANTE 
DIN VENITUL NAȚIONAL PENTRU FONDUL DE DEZ
VOLTARE. S-au edificat noi obiective industriale și au fost 
modernizate întreprinderile existente, a continuat realizarea 
intensă a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, s-au construit 
noi unități agrozootehnice, ceea ce contribuie la îmbunătă
țirea in continuare a repartizării forțelor de producție pe 
teritoriu, la dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor pa
triei. Volumul fondurilor fixe existente in prezent însumează 
peste 3 000 miliarde lei, fiind de 20 de ori mai mare decit in 
anul 1945. r

Dezvoltarea economică a țării, creșterea venitului națio
nal au creat o bază trainică pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA CON
DIȚIILOR DE MUNCA ȘI DE TRAI ALE ÎNTREGULUI 
POPOR, pentru realizarea unei noi calități a vieții. Retribu
ția lunară medie nominală netă a personalului muncitor a 
sporit de la 2 239 în 1980 la 3 018 lei Ia sfirșițul anului 1986 ; 
de asemenea, au sporit veniturile nominale ale țărănimii ob
ținute din munca în cooperativele agricole de producție și 

din gospodăriile personale. Populația a beneficiat de însem
nate fonduri destinate finanțării acțiunilor social-culturale, 
sub formă de pensii, alocații și ajutoare pentru copii, burse 
pentru elevi și studenți, sume pentru dezvoltarea învățămin- 
tului, culturii, ocrotirii sănătății. In anul 1986, aceste fonduri 
au reprezentat 116 miliarde lei, revenind 5 080 lei pe locuitor. 
Prin măsurile privind majorarea alocației pentru copii, a 
ajutoarelor ce se acordă mamelor cu mulți copii și a indem
nizației de naștere, populația a beneficiat anul trecut de un 
spor de venituri de 6,7 miliarde lei față de 1985.

Au continuat să se dezvolte in ritm susținut construcțiile 
de locuințe și social-edilitare, să se înfăptuiască siste
matizarea localităților țării. În prezent, peste 82 la 
sută din populația României locuiește in case noi. 
Nu există oraș sau localitate in care să nu se 
realizeze importante lucrări in acest domeniu, destinate 
imbunătățirii condițiilor de viață ale tuturor cetățenilor.

Toate aceste realizări demonstrează, cu puterea faptelor, 
că scopul suprem al politicii partidului de edificare socialistă 
și comunistă a patriei il constituie ridicarea continuă a bună
stării oamenilor muncii, că tot ce se realizează în România 
este consacrat omului, creșterii nivelului general de civiliza
ție al intregului popor.

în tabloul marilor împliniri socialiste, un rol deosebit — 
care se va accentua și mai mult in procesul de înfăptuire a 
complexelor sarcini economico-sociale — revine realizărilor 
ȘTIINȚEI, ÎNVAȚAMÎNTULUI, CULTURII, CARE AU CU
NOSCUT O AMPLA DEZVOLTARE. Sub conducerea nemij
locită, de Înaltă competență, a tovarășei academician doctor 
inginer ELENA CEAUȘESCU, militant de frunte al partidului 
și statului, proeminentă personalitate a vieții științifice mon
diale, cercetarea științifică a adus o contribuție remarcabilă 
Ia afirmarea noii revoluții tehnico-științifice, a noii revoluții 
agrare, la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- 
socială a țării. Integrindu-sc cu cercetarea și producția, învă- 
țămintul a obținut Însemnate rezultate pe tărimul pregătirii 
tinerei generații pentru muncă și viață, în formarea de cadre 
temeinic pregătite, stăpine pe știința, tehnologia și cultura 
contemporană. O puternică înflorire au cunoscut literatura, 
arta și cultura, contribuind la educarea patriotică, revoluțio
nară a celor ce muncesc. Ia dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor.

In ultimii 20 de ani, partidul nostru a adoptat noi măsuri 
de DEZVOLTARE ȘI PERFECȚIONARE A DEMOCRAȚIEI 
MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE, care reprezintă un mi
nunat cadru de afirmare a tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, în viață politică, economică și so
cială a localităților, a intregii țări. Astăzi in România există 
și funcționează de aproape două decenii un sistem larg de
mocratic, unic in felul său, care asigură participarea directă 
a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor de acti
vitate, edificarea,societății socialiste cu poporul, pentru popor.

în perioada care a trecut de la alegerile precedente, 
PARTIDUL ȘI STATUL NOSTRU AU DESFĂȘURAT O IN
TENSA ACTIVITATE INTERNAȚIONALA, care a întrunit și 
întrunește aprecierea unanimă a popoarelor lumii. România 
întreține astăzi relații politice și economice cu 155 de țări.
(Continuare în pag. a Ill-a)________________ y
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/C-ȘTIINȚA
în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei)
Se mai intîmplă uneori să avem 

neplăcuta surpriză de a constata că, 
după spălare, un produs textil nou 
iși pierde din culoare ori din di
mensiuni, se scămoșează ori se lm- 
pîslește. In asemenea situații, gîndul 
ne poartă spre cei care au realizat 
respectivele materiale, dar și către 
specialiștii din domeniul cercetării 
textile, cărora le revine misiunea de 
a asigura ridicarea continuă a cali
tății produselor 
tria de profil, 
la preocupările 
cetări textile, 
competitivității produselor, am soli
citat tovarășei ing. Iulia ” 
directoarea acestei instituții :

— Apariția unor deficiențe de ca
litate se poate datora mai multor 
cauze. Dintre a- 
cestea, nu trebuie 
exclusă în mod 
subiectiv nici ne- 
respectarea de că
tre utilizatori a 
instrucțiunilor de 
întreținere a res
pectivelor produ
se textile, care 
prevăd spălarea 
manuală ori cu 
mașina, la o anu
mite temperatură, 
ori curățirea chi
mică etc. Dintre 
cauzele imputabi
le producătorilor, 
adică ' industriei 
textile, pe primul 
tua aplicarea necorespunzătoare, 
unele cazuri, a tratamentelor 
prinse in complexele procese tehno
logice de prelucrare și finisare a di
feritelor tipuri de materiale textile.

Pentru determinarea exactă ă cali- 
- tății semifabricatelor și firelor tex

tile, in diverse faze ale procesului 
tehnologic, astfel incit să Se poată 
lua măsurile corective necesare, in
stitutul nostru a elaborat teste cali
tative rapide și analize pentru ca
racterizarea structurii morfologice, 
supramoleculare și chimice a aces
tora. Respectivele analize presupun 
însă utilizarea de aparatură a teh
nicii de vîrf și personal specializat. 
Cum venim în sprijinul producției, 
în această direcție ? Bunăoară, mul
te, practic majoritatea cursurilor de 
scurtă durată pe care am început să 
le organizăm de anul trecut pentru 
perfecționarea pregătirii profesio
nale a cadrelor tehnice din între
prinderile de profil au ca sedp de
prinderea metodelor moderne de a- 
naliză și control , ale caiitățjL. semi.-..

fabricate de indus- 
Precizări referitoare 
Institutului de cer- 
în sensul creșterii

Petrescu,

neconvenționale de energie, 
vorba, în principal, de microunde — 
pentru vopsire, tratare alcalină și 
fixare ; de ultrasunete — pentru 
vopsire, albire și de curenți de înaltă 
frecvență — pentru uscare, albire, 
mercerizare.

— Ce avantaje oferă, de exemplu, 
tehnologia de aplicare a microunde
lor in diferite procese chimice de 
finisare textilă 1

— Iată doar citeva dintre multi
plele avantaje pe care le prezintă 
microundele, utilizabile, de fapt, 
pentru încălzirea eficientă a oricăror 
materiale care le absorb cu ușurință, 
deci nu numai ale celor textile. „Se
cretul" transformării eficiente a e- 
nergiei lor în căldură se bazează pe 
faptul că, la frecvența specifică, mi
croundele, punînd în mișcare mole-- 
culele din care este constituit 
materialul, determină, datorită fre
cării provocate, încălzirea instan
tanee a acestuia, din Interior, 
din zonele cu cea mai mare umidi
tate, către exterior. Ca atare, încăl
zirea materialului se produce rapid 
și uniform, în toată masa, atit în in
terior, cît și în exterior, spre deose
bire de cea convențională, in care 
procesul se desfășoară de la exterior 
spre interior. Randamentul de trans-

tr-un generator șl un aplicator 
spumă) a fost omologată. Acum 
este in curs de realizare una și la 
„Prodin" București, Iar extinderea 
poate continua nestingherită, de vre
me ce omologarea s-a făcut. Avanta
jele noii tehnologii 7 Economii anuale 
de circa 1,5 milioane lei la o singură 
instalație de apretare, prin reduce
rea considerabilă a consumului de e- 
nergie electrică și de combustibil 
convențional.

— Cum „netezește* chiar institutul 
calea spre afirmarea in Industrie a 
noilor tehnologii, prin puternicul său 
atelier de prototipuri 7

— în ce ne privește, noua noastră 
tehnologie de finisare textilă (usca
re, albire și mercerizare), cu ajutorul 
cimpurilor electrice de mare frec
vență, formă de energie neconven
țională tot mai utilizată pe plan 
mondial, instalația experimentală 
necesară ș-a realizat In atelierul 
nostru de producție Industrială. In 
continuare, prototipul acestei Insta
lații, care permite o uscare unifor
mă, cu un consum simțitor redus da 
energie, va fi realizat de către In
dustria constructoare de mașini.

Trebuie să rămînem, 
are, cit mal disponibili 
realizarea de aparat» de laborator

in conținu
și pentru

colelor tratate, lubrefiază fibrele sau 
firele, reduc încărcarea cu electrici
tate statică, sporesc hidrofilia, altfel 
șpus, asigură îmbunătățirea calitati
vă a produselor realizate. Pentru 
alinierea ia tendința mondială de 
utilizare, la spălarea industrială 
a linurilor brute, a unor detergent! 
cu efect minim de degradare a fi
brei, în cadrul institutului s-a elabo
rat tehnologia de obținere a Unui 
produs cu denumirea comercială 
„Detergent NL“. j

— Este adevărat că 
dală a unui produs 
pinde de supunerea 
modei ?

— Actualmente, pe 
lă, ceea ce primează 
produselor textile este moda. Se con
sideră că încadrarea lor în tendin
țele model — privind linia și colo
ritul — reprezintă 80 Ia sută din ca
litatea produsului, rezistența acestuia 
fiind deseori lăsată pe un plan se
cundar. Acum se bucură de o mare 
căutare la export materiale textile 
cu efecte estetice speciale : de scă- 
moșare, de șifonare, de imprimare 
locală prin transfer de puf sau de 
folie, termoplastică, ori în relief, cu 
pastă de imprimare expandabilă.

Dintre tehnicile

reușita comer- 
textil nou de- 
sa Ijs rigorile 

piața mondta- 
in aprecierea

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
prin aplicarea operativă a soluțiilor

elaborate de cercetare
formare a energiei electrice in căl
dură, in interiorul produsului, este 
mai mare de 50 Ia sută. Durata unui 
tratament termic, inclusiv 
cu ajutorul microundelor, 
simțitor redusă. De aici, 
nomii de energie și de 
Instalațiile de acest tip de dimen
siuni mult mai reduse decit genera
toarele de căldură convenționale și 
ocupînd deci un spațiu foarte 
restrîns, pot fi ușor asociate cu o 
serie de alte procedee tehnologice. 
Un alt avantaj al folosirii microun
delor il constituie reducerea poluării 
mediului de lucru.

— tn ce stadiu de aplicare se află 
această nouă și atit de promițătoare 
tehnologie ?

— Tehnologia noastră de folosire 
a microundelor in finisarea textilă 
Se aplică din 1985, o dată cu reali
zarea la Institutul politehnic din Iași 
a unui model experimental, in cola
borare cu specialiști de la Institutul 
de cercetări pentru electrotehnică. în 
prezent, tot in colaborare cu I.C.P.E., 

____  ... __ . . __ _______ in..cedrul institutului.,/iPAtrțl ,a fost 
fabricatelor și jțjfcțjiWDfu pțițedșrpț - t realtotăr o instala-țM’pentru Teg^ri- 
îmbunătățirii calității materialelor^ — i—■«- 
finite. Iar pentiăi,.ca,spepUliștji,floș-, 
tri să fie, într'-âaevar, 'în" fnăsură 
să-i inițieze bine pe alții în dome
niul aparaturii și metodelor moder
ne de control, în institut se desfă
șoară un sistematic program de per
fecționare profesională, la care in
vităm, ca lectori, și cadre cu expe
riență din sectorul electronicii, auto
matizării și informaticii.

Să revin însă la cursurile destina
te specialiștilor din industria noastră 
de profil. Un loc important în ca
drul acestora il ocupă și populariza
rea tehnologiilor noi, puse la punct 
de cercetare, și care pot fi extinse în 
producție.

— înainte de a vă referi la aces
te noi tehnologii, n-ar fi cazul să 
evocați, printre cauzele posibilelor 
deficiențe calitative ale materialelor 
textile, și calitatea vopsirii, a colo- 
ranților folosiți ?

— Mai multe dintre noile tehnolo
gii pe care își propun cursurile orga
nizate de noi să le popularizeze în 
rîndul specialiștilor din producție 
permit tocmai optimizarea tehnolo
giilor de finisare a țesăturilor tip 
bumbac, in și cinepă, precum și sta
bilirea cauzelor neuniformității gra
dului de alb și comportare tincto- 
rială a semitortului de in tratat chi
mic și ale migrării coloranților în 
operația de termosolare. Totodată, 
in centrul atenției aducem și noi 
tehnologii de utilizare a unor surse

plan s-ar sl
in 

cu-
a vopsirii 
poate fi 

rnari eco- 
coloranți.

mentări semiindustriale. Noua irișta- 
.. laț ie pu.. poate fi. însă ex.pp.rîjnentătă, 

■' în vederea stabilirii posibilităților de 
extindere, datorită lipsei generato
rului de microunde. Deocamdată, la 
noi în țară, pentru realizarea unui 
asemenea generator, există preocu
pări doar în cadrul Institutului de 
subingineri din Oradea, unde, ce-i 
drept, s-a realizat un magnetron, dar 
de putere prea mică pentru necesa
rul instalației semiindustriale și cu 
atit mai neîndestulătoare pentru 
aplicații la scară industrială. Avînd 
în vedere posibilitatea reducerii cu 
25—30 la sută a consumurilor ener
getice și creșterea cu 50 la sută a 
productivității muncii, prin aplicarea 
tehnologiei de finisare cu microunde, 
se impune continuarea cercetărilor 
pentru o cît mai rapidă implemen
tare în producție.

— Există și tehnologii noi care au 
aflat un drum mai ușor către extin
derea in producție ?

Firește că da. Și aceasta. în pri
mul rind, datorită faptului că între
prinderile textile sint, de cîțiva ani, 
tot mai receptive Ia nou. Prin urma
re, s-a îmbunătățit, in mod conside
rabil, conlucrarea noastră. Una din 
tehnologiile rapid preluate de pro
ducție este, de exemplu, cea de a- 
pretare în mediu de spumă a mate
rialelor textile. Anul trecut, în de
cembrie, s-a introdus la o întreprin
dere din Arad ; anul acesta, in iu
lie, noua instalație (alcătuită

necesare efectuării controlului de 
calitate in unitățile Industriale, tn- 
trucit nu există in economie un con
structor de aparate de control pen
tru industria textilă, ne-am asumat 
noi această sarcină. Printre realiză- 

' rile de ultimă oră aș aminti o vir- 
telniță electrică cu pretensionare, 
pentru verificarea fineței firelor 
textile ; un aparat pentru determi
narea rezistenței vopsirilor la tra
tamente termice și o presă de căl
cat specială pentru țesături de tip 
lină, care depistează modificarea di
mensională a țesăturilor la călcat 

în perioada următoare ne vom in
tensifica și mal mult eforturile, in 
vederea punerii la punct a noi me
tode de investigație, care să permită 
cuantificarea numerică a unor ca
racteristici altfel determinabile doar 
subiectiv. De curind, unele progrese 
s-au obținut, in acest sens, în ce 
privește determinarea instrumentală 
a diferențelor de culoare, de nuan
ță, cu ajutorul unui spectrofotome- 
tru de reflexie cuplat cu un mini
calculator. Totodată, avînd etalona- 

,(s<ke»>iiat>âot>BT4sticiIe colottftșjătat Jfltdi- 
viduall, calculatorul indică rapid și 
exact rețeta de vopsire ideal^, 
pegtiv, cit trebuie pus .din fiecare cb-* 
lorant pentru a se obține nuanța do
rită de beneficiar sau de partenerul 
extern. în continuare, vom urmări, 
pe aceeași cale, optimizarea rețete
lor de vopsire 
tip bumbac cu 
ranți indigeni.

— Institutul 
țări vizind realizarea de 
auxiliare chimice destinate industriei 
textile. Ce realizări se> impun aten
ției ?

— Mai lntîi, trei tipuri de agluti- 
nanți pentru imprimarea diverselor 
materiale textile (doi dintre ei reali
zați în colaborare cu Institutul poli
tehnic Iași) și agenți de incleiere 
pentru diferite tipuri de fire. 
Se remarcă și o serie de emo- 
lienți care, pe lingă rolul prin
cipal de modificare a tușeului arti-

a melanei și a firelor 
diverse clase de colo-
efectuează și cerce- 

produse

noi de imprimare, 
institutul nostru 
s-a ocupat de cea 
prin imprimarea 
directă pe mate
rial și depunerea 
pufului. în zona 
Imprimată in 
cîmp electrosta
tic. în acest scop, 
a fost elaborată o 
complexă tehno
logie ce cuprinde 
antistatizarea pu
fului din fibre 
sintetice, receptă
rile optime pen
tru lianții pro- 
priu-ziși și tehni
ca depunerii de 

puf, In condiții electrostatice, cu aju
torul unor aparate de depunere con
cepute și realizate tot de specialiștii 
noștri.

— Ce are In vedere institutul pen
tru perioada următoare, astfel incit 
produsele realizate de industria 
profil să întrunească aprecierile 
turor beneficiarilor ?

— în acest ultim trimestru 
anului ne propunem să obținem . 
„efecte de suprafață" ale materia
lelor textile, impuse de actuala 
modă pentru îmbrăcămintea de fe
mei, bărbați și copii, respectiv efec
te de creponare, șifonare, perlare, 
metalizare și de... imitare a țesătu
rilor uzate. Tn centrul preocupărilor 
noastre va trebui să se situeze însă 
Intensificarea colaborării cu cerceta
rea din industria chimică, In vede
rea realizării unor noi tipuri de fire 
și fibre mai fine, 
de hidrofilie și _________
superioare celor actuale, tn ce pri
vește dezideratul asigurării unor 
vopsiri de calitate superioară, acesta 
nu poate fi realizat decit printr-o 

•mai strings*! Conlucrate cu Industria. 
de profil, in vederea elaborării unor 
clase de coloranți ciți rezistență' șpo- 

“rltă:................ .
Sintem pe deplin conștient! de 

sarcinile care ne revin. La recenta 
plenară a C.C. al R.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat di
recțiile th care trebuie să acționăm, 
asemenea tuturor forțelor produc
tive din România. în prezent defi
nitivăm planul cu temele de cerceta
re pentru anul viitor, tn acest scop, 
am solicitat de la întreprinderile din 
sector să ne comunice proble
mele cu care se confruntă, pe 
care le-ar dori, rezolvate prioritar. 
Totodată, am purtat discuții cu cen
tralele industriale de profil cu mi
nisterul de resort, astfel incit toate 
temele noastre de cercetare să răs
pundă nevoilor prioritare ale indus
triei.

de 
tu-

Hi 
noi

cu caracteristici 
de antistatizare

Ioana DABU

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNA 
ÎNCHEIATE neîntîrziat

ialomița: Experiența fruntașilor
Acum, cînd cu 

pie sezonul rece. . ....__  ...___
le din județul Ialomița s-a efectuat 
un control exigent al modulul cum 
sint asigurate cantitățile de furaje 
necesare sectoarelor zootehnice ne 
perioada de Btabulație. Constatările 
dintr-un șir de unități care pină la 
această dată nu au reușit să-și reali
zeze in totalitate structura sortimen
tală de nutrețuri au determinat a- 
doptarea unor măsuri care să înlă
ture efectele acestei stări de lucruri. 
Șl aceasta, cu atlt mal mult cu cit 
in cîmp mai sint importante canti
tăți de coceni și vreji de leguminoa
se, care 
constitui 
animale. La 27 octombrie. In bazele 
furajere 
erau 
lu cern ă, 356 000 tone _______
180 000 tone grosiere, eantitătl care 
reprezintă Intre 60 și. respectiv. 95 
la sută din cele prevăzute prin ba
lanța furajeră. Dacă pentru reali
zarea cantităților de suculente și 
grosiere mai sint posibilități pentru 
ca necesarul planificat să fie înde
plinit. deficitul de fîn trebuie aco
perit cu furaje care se pot tnsiloza 
cu tăițef de sfeclă de zahăr.

Un exemplu în ce privește pre
ocuparea permanentă a comanda
mentului județean pentru agricultură 
privind buna desfășurare a activi
tății în sectoarele zootehnice și. im
plicit. în asigurarea cantităților de 
furaje pentru perioada de stabulatie 
îl oferă luna octombrie, cînd zilnic 
s-au insilozat peste 10 000 tone de 
suculente. Continuă să se Insilozeze 
cocenii de porumb din soiurile tar
dive în amestec cu coletele si frun
zele de sfeclă, cu resturi vegetale 
din grădinile de legume, cu melasă 
și tăitei de la fabricile de zahăr, tn 
majoritatea unităților s-au extins 
metodgle de droiduire a ciocălăilor

fiecare zi se apro- 
ln unitățile agrico-

în diferite amestecuri pot 
un furaj valoros pentru

din sectoarele zootehnice 
depozitate 46 000 tone fîn de 

suculente și

cluj: Sfecla de

aplicată in toate fermele

Al nouălea din seria sa, un exemplar al robotului industrial pentru ambalat 
confecții este acum reglat, probat, pregătit pentru viitoarea sa activitate. 

Producător - întreprinderea „Electrotimiș"

COVASNA : Realizâri ale petroliștilor
Mobilîzațl de îndemnurile secre

tarului general al partidului, de a 
cinsti cu noi succese în muncă 
marile evenimente ale acestui an 
— Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii — sondorii 
de la brigada de producție din Ghe- 
lința, județul Covasna, au in-

cheiat luna octombrie cu Un pluș 
de producție ce se cifrează la peste 
1 200 tone țiței. Printr-o mai bună 
folosire a utilajelor din dotarp și 
a timpului de lucru, sondorii, Mai
ștrii și tehnicienii de la brigada de 
producție din zona Ghelinței, șe 
prezintă cu succese deosebite și 
în creșterea productivității muncii. 
(Constantin Timaru).

într-una din marile hale de pro
ducție ale întreprinderii de mașini- 
unelte din Bacău, inginerul Vasile 
Gogu, directorul unității, împărtășea 
oaspeților din metodele de lucru ale 
comitetului de partid și consiliului 
oamenilor muncii privitoare la per
fecționarea pregătirii cadrelor. Cine 
erau oaspeții ? Secretari ai comite
telor de partid, directori, ingineri 
șefi din marile unități ale orașului 
veniți aici în cadrul unui obișnuit 
schimb de experiență organizat de 
comitetul municipal de partid. Și, 
pe drept, mulți dintre cei prezenți 
au avut destule lucruri de reținut. 
Cotnitetul de partid din această în
treprindere are o bună experiență 
în organizarea pregătirii multilate
rale, pollticO-ideologice și profesio
nale a cadrelor de partid și tehnico- 
eeonomice, în educarea revoluționară 
a acestora.

— Schimburile de experiență sînt 
una din formele pe care le folosim 
cu regularitate în cadrul acțiunilor 
de perfecționare a pregătirii, al in
struirilor lunare cu cadrele de con
ducere din unitățile economico-so
ciale — ne spune tovarășul Vasile 
Săndulache, prim-secretar ni Comi
tetului municipal de partid Bacău. 
Le considerăm ca o formă eficientă 
pentru că partlcipanții văd concret, 
„pe viu" cum acționăm in diferite 
domenii ; totodată, cu aceste pri
lejuri au loc discuții amănunțite, 
uneori contradictorii, chiar aprinse, 
dar. oricum, fiecare învață atit din 
ceea ce vede și aude, cit și din com
pararea lucrurilor constatate cu pro
pria muncă și experiență, cu activi
tatea colectivului din care face par
te.

Asemenea schimburi de experien
ță, cum aveam să aflăm, au fost or
ganizate în cadrul instruirilor de 
pregătire a cadrelor de conducere la 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
pe tema creșterii numerice a orga
nizațiilor de partid, la întreprinderea 
de postav „Proletarul" pe tema con
tribuției muncii politice de masă Ia 
mobilizarea oamenilor muncii pen
tru realizarea sarcinilor de pro
ducție, la Combinatul de prelucrare 
a lemnului pe tema economisirii 
materiilor prime, ca și în multe alte 
unități.

Este, într-adevăr, o realitate : în 
conducerea activității consacrate în
deplinirii multiplelor sarcini eco
nomico-sociale ce revin municipiului 
Bacău în 
cincinal, 
partid se 
de cadre, 
ca aceste 
stăpinească metode de activitate cît 
mai eficiente, experiențe cît mai 
rodnice.

----- -- Nur- considerăm -ca principal-mu - -nare a pregătirii tehnico-profesionale

faptul că aceste cadre exista, nomi
nalizate și în evidențele și nomencla
toarele noastre, ci ca ele să consti
tuie realmente un sprijin puternic 
în cuprinderea și soluționarea pro
blemelor din diverse domenii de 
activitate — Iși continuă ideea pri- 
mul-secretar — ca ele să acționeze 
cu competență și eficiență pentru 
organizarea muncii de îndeplinire 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
lor și unităților economico-sociale în 
care activează. Or, pentru aceasta, 
așa cum sublinia tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., se cere o pregă
tire temeinică a tuturor acestor 
cadre. Pentru că fără o pregătire 
temeinică și continuă a cadrelor, a

acest an. ca șl în întregul 
comitetul municipal de 

bizuie pe un bogat fond 
esențialul fiind, desigur, 
cadre să cunoască și să

șl tratarea cu amoniac a paielor. Cu 
sprijinul specialiștilor din cadrul di
recției generale a agriculturii. în 
toate unitățile s-a trecut la prepa
rarea furajului unic cu un grad ri
dicat de consum și asimilare. Deși 
toate aceste măsuri au fost stabilite 
încă cu multă vreme în urmă, tre
buie spus că ele au fost aplicate 
inegal și aceasta datorită superficia
lității cu care conducerile unor co
operative agricole de producție pri
vesc buna desfășurare a activității 
din zootehnie.

Dacă la cooperativele agricole de 
producție din Gheorghe Doja. Smir
na. Dridu. Gîrbovi, Slobozia. Gura 
Ialomiței și Gheorghe Lazăr can
titățile de furaje pentru hrănirea 
animalelor pe timpul iernii • au 
fost nu numai realizate, dar si 
depășite, In altele, cum sint C.A.P. 
Stelnica. Săveni. Perieti si Albești, a 
fost necesară intervenția directă a 
comandamentului județean pentru a 
le demonstra că prin acțiuni gospo
dărești se mai pot aduna eantitătl 
mari de furaje. Faptul că datorită 
secetei excesive din timpul verii nu 
s-au putut realiza cantitățile de fin 
planificate. în special de unitățile 
din zonele care nu sînt racordate la 
sistemele de irigații, este știut. Dar 
cocenii, vrejii de soia și fasole, co
letele și frunzele de sfeclă si alte 
resturi vegetale care se pot însiloza 
In diferite amestecuri au fost sufi
ciente și mai există încă. Unii, și ce 
este mai regretabil, chiar dintre cei 
cu funcții de răspundere în condu
cerile unităților agricole, s-au cam 
obișnuit însă să umble după nutre
țuri pe la poarta celor care se stră
duiesc an de an să-și producă furaje, 
în loc să mobilizeze forțele pentru a 
strînge toate resursele care not fi ad
ministrate în hrana animalelor. Pe 
bună dreptate, comandamentul jude
țean pentru agricultură a dispus ca

in această toamnă tot ce poate con- ■ 
stitui furai să fie strîns. și gospodă
rește depozitat, iar animalele să fio 
pășunate pe porumbiști pină cînd se 
va Încheia executarea ogoarelor a- 
dinci de toamnă. In această direcție 
s-a luat măsura ca porumbiștile. 
lntîi să fie pășunate șl apoi arate.

Pentru iarnă, pretutindeni trebuie 
asigurate «tocurile de nutrețuri sta
bilite. Conducerile unităților, specia
liștii din sectoarele zootehnice tre
buie să înțeleagă că asigurarea can
tităților de nutrețuri pentru 6erioa- 
da stabulatiei este hotărîtoare pentru 
menținerea stării de sănătate'a efec
tivelor de bovine și ovine. Efectele 
favorabile ce decurg dintr-q bună 
furajare și îngrijire se concretizează 
in obținerea unor producții mari. în 
asigurarea unei stări de reproducție 
în măsură să ducă la creșterea efec
tivelor.

Mihai V1SO1U
corespondentul „Scînteii"

zahăr transportată și livrată ritmic
Pină in seara 

brie, în județul .... 
hăr era recoltată de pe 99 la sută 
din suprafața cultivată. în marea ma
joritate a consiliilor agroindustriale 
— Aghireșu. Apahida, Cășeiu, Dej, 
Gilău, Gheria și altele — recoltarea 
a fost încheiată. S-a transportat din 
cîmp 84 la sută din cantitatea de 
sfeclă recoltată, creîndu-se front li
ber tractoarelor pentru intensificarea 
arăturilor adinei- de toamnă si.ore». . -Din consiliul,agixyfjțiustrial

'■ fcăttreă'solului in vederea însânajnlfH ștWde șua-u recauat .oină la această, 
rilor .de primăvară. Din-producția, dată peste 15 OOu 'foite sfeclă, s-a’lî-

.. rapoUăU. •3q,,la)I,șută (61 500 țonel.; . Vțat j^Mutid'1^'jumătate. DS'-W. ‘ 
‘s-a livrat', conform graficelOT, pen- ' Taga. dm cele' 4 130' Tone recbltătfe • "

zilei de 30 octom- 
Cluj. sfecla de za-

cialiștil urmăresc ca autocamioanele 
să fie încărcate la capacitate, să se 
efectueze mai multe curse pe zi. 
Asemenea aspecte pozitive am în- 
tilnlt la Apahida, Bontida. Iclod st 
in alte consilii agroindustriale. Cu 
toate acestea, a menționat interlocu
torul nostru, și aveam să constatăm 
și noi pe teren, sint unități care nu 
6e încadrează în graficele de recol
tare și livrare.

■fo’fie sfeclă.

tru industrializare. Inginerul Va- 
sile Trifu, șeful Centrului județean 
de îndrumare tehnică a culturii sfe
clei de zahăr, ne-a făcut cunoscut 
că aproape toate unitățile s-au înca
drat în graficele de livrare. Unele 
din acestea, cum sint cele din con
siliile agroindustriale Cășeiu, Dej, 
Gilău, au expediat fabricii din Luduș 
Întreaga cantitate de sfeclă recoltată. 
Fată de 1 100 tone sfeclă, cît se li
vra cu citeva zile în urmă. în pre
zent s-a ajuns să se expedieze zil
nic peste 2 100 tone. Această situa
ție se datorește faptului că o serie 
de consilii agroindustriale au primit 
un număr mai mare de mijloace de 
transport, făr activitatea de încărca
te și descărcare este mai bine orga
nizată. conducătorii unităților și spe-

erau livrate 2 400 tone. Principala 
cauză este neasigurarea în ultimele 
zile a numărului ,de mijl-oace de 
transport necesare, dar și faptul că 
autocamioanele nu sint folosite la 
întreaga capacitate.. De la unele uni
tăți. de exemplu, au plecat mașini 
încărcate la jumătate din capacita
te, iar unele din acestea nu au efec
tuat mai mult de două curse pe zi. 
cind ar fi putut realiza trei curse 
zilnic. Inginerul Vasile Trifu a men
ționat că fabrica de la Luduș are ca
pacitate de prelucrare și solicită să 
fie intensificat ritmul de livrare. 
Iată un apel care trebuie să fie auzit 
de conducerile unităților din consi
liile agroindustriale Cîmpia Turzii. 
Mihai Viteazul. Mociu. Taga. unde 
sint cantități mal mari de sfeclă re-

coltată și depozitată, apel care poa
te fi onorat. Și aceasta cu. atit mai 
mult cu cît se cunoaște de către spe
cialiști Că în actualele condiții cli
matice sfecla recoltată nu trebuie să 
6tea prea multă vreme netranspor
tată. deoarece se înregistrează pier
deri în greutate și se reduce conți
nutul de zahăr, ceea ce este in de
trimentul producției, în general, și al 
cultivatorilor.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

a cadrelor există în diferite unități 
economice ale municipiului ; ia în
treprinderea de confecții, spre 
exemplu, s-a statornicit practica ca 
la dezbaterile cercurilor de pregătire 
ti cadrelor tehnice să fie invitați să 
participe oameni de știință, cercetă
tori, cadre didactice din învățămîn- 
tul superior, specialiști ai Institutu
lui de proiectări al industriei ușoa
re, cadre cu o înaltă pregătire teh- 
nico-profesională din București și 
din alte centre ale țării. „Această 
practică ne ajută să fim In perma
nență la curent cu cele mal noi 
realizări și cuceriri ale științei șl 
tehnicii in domeniu! nostru de ac
tivitate — relatează inginera Agu- 
rița Alexandrescu, directoarea Cen-

care se desfășoară toate aceste for
me: se fac controale și sondaje, se 
urmărește prezenta cadrelor de con
ducere, cit și a celorlalți cursanti, so 
iau măsuri operative acolo unde este 
cazul pentru îmbunătățirea activită
ții de perfecționare a pregătirii pro
fesionale. tn același timp se urmă
rește modul in care organizațiile de 
partid se ocupă de dezvoltarea și 
stimularea interesului personal pen
tru creșterea permanentă a compe
tentei profesionale, a răspunderii și 
exigentei, a autorității morale a tu
turor cadrelor eu funcții de condu
cere. S-ă statornicit astfel în toate 
unitățile economico-sociale o anumi
tă practică — respectiv ca în ședin
țele de birou, in cadrul adunărilor

PERFECTIONAREA PREGĂTIRII CADRELOR

— desfășurata continuu, eficient

muncitorilor, a Inginerilor, a specia
liștilor, fără reciclarea lor continuă 
nu vom putea infăptul programele 
de dezvoltare a patriei noastre.

In această amplă activitate da 
pregătire multilaterală a cadrelor 
din unitățile economico-sociale — 
pregătire care include perfecționarea 
profesională, politico-ideologică, pre
cum și dezvoltarea unor deprinderi 
organizatorice, cultivarea unui înalt 
simț al datoriei, a unul dezvoltat 
spirit de răspundere, de exigență și 
autoexigență, de fermitate comunistă 
in îndeplinirea riguroasă, la timp și 
în condiții calitative superioare a 
obligațiilor — biroul și secretariatul 
comitetului municipal de partid fo
losesc multiple forme și metode. Am 
reținut, dintre acestea, instruirile 
lunare și trimestriale organizate 
pentru întregul activ de partid, 
cursurile universității politice și de 
conducere, unde se pregătesc circa 
400 de cadre din economie, ale șco
lii interjudețene de partid pe care 
o absolvă anual circa 500 de cadre, 
și, firește, principala formă de ridi
care a nivelului politico-ideologic al 
tuturor cadrelor — învățâmîntul de 
partid. în municipiu funcționează 
în acest an 1 200 cursuri, cu peste 
36 500 cursanți, printre care se nu
mără absolut toate cadrele de con
ducere din unități.

în același timp însă, experiențe 
valoroase în acțiunea de perfecțio-

confecții Bacău. Ca ur- 
acestor dezbateri au fost 
in cadrul întreprinde- 

Bacău multe probleme 
mai buna organizare a

tralet da 
mare a 
rezolvate 
rii din 
privind 
producției și a muncii, introducerea 
unor noi tehnologii moderne de lu
cru, asimilarea unor produse compe
titive pe piața externă".

Asemenea dezbateri pe probleme 
tehnico-științifice și economice, dar 
și alte forme de perfecționare pro
fesională ale cadrelor de conducere 
cum ar fi sesiunile științifice, mese
le rotunde, cercurile tehnice de in
formare etc. șint organizate cu re
gularitate In cadrul întreprinderilor 
de mașini-unelte și de avioane, în
treprinderii mecanice, întreprinderii 
de stat „Avicola" șl altor unități eco
nomice din municipiu. De remarcat 
că asemenea dezbateri asupra unor 
probleme stringente — cum ar fi 
modernizarea producției, organiza
rea superioară a muncii, Introduce
rea tehnicii și tehnologiilor noi — 
au determinat creșterea competenței 
cadrelor în soluționarea operativă a 
problemelor intervenite, ceea ce 
a condus la eliminarea unor riscuri 
potențiale, a însemnat timp ciștigaț, 
a permis evitarea unor pierderi, 
creșterea competitivității produselor, 
într-un cuvînt îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de producție.

Biroul, precum și secretariatul co
mitetului municipal de partid se 

- preocupă îndeaproape de modul in

generale de partid și adunările ge
nerale ale oamenilor .muncii, ca
drele de partid și de conducere să 
raporteze periodic despre modul in 
care iși îndeplinesc sarcinile ce le 
revin, și cum se preocupă de per
fecționarea continuă a pregătirii lor 
profesionale. Cu aceste prilejuri se 
desprind concluzii asupra activității 
cadrelor, asupra carențelor care 
există în activitatea unora, se 
măsurile ce se impun. Un rol Im
portant 'fn creșterea exigenței * 
de activitatea acestor cadre il au dis
cuțiile individuale pe care birou
rile organizațiilor de bază le poartă 
anual cu comuniștii, de la care nu 
mal sjnt.-, „omise" cadre cu func
ții de conducere așa cum se mal 
intîmpla in urmă cu o vreme...

Firește, activitatea pentru mai 
buna pregătire a cadrelor se reflectă 
și trebuie să se reflecte tn primul 
tind in producție, in rezultatele ob
ținute de colectivele de oameni ai 
muncii. în acest sens, trebuie subli
niat faptul că rezultatele multor uni
tăți economice puteau fi mai bune 
dacă în activitatea biroului comite
tului municipal de partid, a orga
nelor și organizațiilor de partid din 
unitățile respective n-ar fi existat 
unele deficiențe in activitatea de 
pregătire și perfecționare a cadre
lor. Faptul că în unele unități cum 
ar fi Combinatul de îngrășăminte 
chimice, întreprinderea ,,Metalurgi
ca “, Combinatul -de prelucrare a lem-

mai 
iau

față

nulul se realizează produse cu consu
muri materiale sporite, iar unele ma
șini și instalații nu sînt utilizate la 
întreaga capacitate, se datorește și 
insuficientei preocupări atit a orga
nelor și organizațiilor de partid, cit 
și a consiliilor oamenilor muncii 
față de continua perfecționare a 
pregătirii politico-economice și teh
nico-științifice a cadrelor. Fenome
nul cel mai des întîlnit în unitățile 
amintite, dar și în altele, este fap
tul că deși se stabilesc unele mă
suri bune, șl se inițiază acțiuni uti
le, după trecerea unui anumit timp 
acestea încep să fie neglijate, își 
pierd din eficiență, tind să devină 
formale. Cu alte cuvinte bunele in
tenții se pierd pa drum.

La aceasta se adaugă și faptul că 
unele cadre, după promovarea lor în 
diferite funcții de conducere, iși di
minuează activitatea față de nou, 
fac mat puține eforturi pentru per
fecționarea in continuare, profesio
nală și politico-ideologică, și ca ata
re ajung să fie depășite de amploa
rea și complexitatea sarcinilor. Ase
menea aspecte negative apar a- 
colo unde se manifestă o slabă exi
gență și fermitate de către organele 
și organizațiile de partid. Sint sem
nificative în acest sens aprecierile 
anuale ale activității unor cadre. 
Astfel, intr-o serie de unități, ca de 
pildă Combinatul de îngrășăminte 
chimice. Combinatul de prelucrare a 
lemnului și altele, calificativele 
acordate unora dintre cadrele de 
conducere nu sînt în concordanță cu 
modul în care au muncit, și mai ales 
cu rezultatele obținute în îndeplini
rea planului de către unitățile res
pective. Or, este bine cunoscut că 
în primul rind organele și organi
zațiile de partid, consiliile de con
ducere ale oamenilor muncii sînt 
cele care trebuie să manifeste mai 
multă răspundere și exigență revo
luționară în pregătirea cadrelor, să 
pună un accent mai mare pe forma
rea deprinderilor moral-politice și 
organizatorice reclamate de cerințe
le actuale ale conducerii științifice, 
să înlăture ferm orice manifestare 
de suficiență, automulțumire și im
provizație în acest domeniu esențial 
al muncit de partid. Pentru că, așa 
cum arăta secretarul general al 
partidului, munca activiștilor, a ca
drelor din toate sectoarele se judecă 
nu după declarații, nu după numărul 
de rapoarte sau referate, ci după re
zultatele concrete, practice care se 
obțin în sectoarele respective de ac
tivitate.

Al. P1NTEA
Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii
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APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIE^ Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)

Acțiunile del pace și colaborare ale țării noastre, străluci
tele inițiative aJe președintelui NICOLAE CEAUȘESCU pri
vind înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nu
cleare, asigurarea păcii și securității pentru toate popoarele, 
așezarea relațiilor dintre state pe .baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectării independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc, măsurile propuse de România pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru edilicarea unei noi ordini economice inter
naționale corespund intru totul intereselor vitale ale poporu
lui nostru și totodată reprezintă o contribuție de seamă la so
luționarea marilor probleme ce confruntă omenirea, la fău
rirea unei lumi mai (Inepte și mai bune pe planeta noastră. 
Strălucita dovadă a voilnței nestrămutate de pace și dezarma
re a României socialiste și-ta găsit expresie concludentă in re
ferendumul național din noiembrie anul trecut, cînd poporul 
român s-a pronunțat în unanimitate pentru reducerea unila
terală, cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare. ' / . i

Țara noastră se prezintă Ia alegerile de deputați din 15 
noiembrie cu un bogat și însuflețitor bilanț. în întreaga acti
vitate economică, politică, socială și culturală, care a dus la 
obținerea acestor împliniri, un rol de seamă l-au avut ORGA
NELE LOCALE ALE PUTERII DE STAT, CONSILIILE 
POPULARE MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI ȘI COMUNALE, 
ale căror răspunderi • și atribuții au crescut considerabil în 
organizarea și conducerea economiei, în valorificarea resur
selor locale, în buna gaspodărfre și înfrumusețare a localități
lor, in asigurarea autoconduderii, autofinanțării și autoapro- 
vizionării teritoriale.

Realizările dobindite ■ în acești ani demonstrează cu pu
tere superioritatea orindfuîrii noastre socialiste, sînt rezulta
tul eforturilor eroice ale clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalifiate, care, sub conducerea clarvăzătoare a partidu
lui, acționează cu abnegație și elan revoluționar pentru în
făptuirea politicii Partidulufi Comunist Român.

Cetățeni și cetățene!
PROGRAMUL CU CARE FRONTUL DEMOCRAȚIEI ȘI 

UNITĂȚII SOCIALISTE SE} PREZINTĂ ÎN FAȚA ALEGA

TORILOR, PLATFORMA POLITICA A CANDIDAȚILOR 

SĂI AU DREPT SCOP ÎNFĂPTUIREA MĂREȚELOR OBIEC

TIVE AT/î PROGRAMULUI PARTIDULUI COMUNIST RO

MÂN DFJ EDIFICARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTI

LATERAL DEZVOLTATE ȘI ÎNAINTARE A PATRIEI SPRE 

COMUNIS M, ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR CONGRESU

LUI AL XIII-LEA, MATERIALIZATE ÎN SARCINILE AC

TUALULUI PLAN CINCINAL, CARE ASIGURĂ MERSUL 

NEABĂTUT AL ROMÂNIEI PE CALEA DEZVOLTĂRII ȘI 

MODERNIZĂRII FORȚEI SALE ECONOMICE, CREȘTEREA 

AVUȚIEI NAȚIONALE ȘI A BUNĂSTĂRII ÎNTREGULUI 

POPOR. TRECEREA ROMÂNIEI SOCIALISTE ÎN RÎNDUL 

ȚĂRILOR CU NIVEL MEDIU DE DEZVOLTARE.

Cu cea mâi mare fermitate se va acționa in continuare 
pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, punindu-se un ac
cent deosebitrpe «laturile intensive ale creșterii economice, pe 
ridicarea pe o treaptă ralrtativ superioară a întregii activi
tăți economiico-sociale, pe dezvoltarea proprietății socialiste, 
pe sporirea susținută a avuției-întregii societăți, a venitului 
național — baza trainică a creșterii bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

MARILE OBIECTIVE ALE ACTUALULUI PLAN CINCI
NAL IMPUN O PUTERNICA MOBILIZARE A FORȚELOR 
ȘI ENERGIILOR CREATOARE ALE TUTUROR CELOR CE 
MUNCESC DE LA ORAȘE ȘI SATE, ALE ÎNTREGULUI PO
POR. ÎNALTELE EXIGENȚE CALITATIVE PE CARE LE RI
DICĂ PROCESUL DE DEZVOLTARE DINAMICĂ ȘI INTEN
SIVĂ A TUTUROR RAMURILOR ECONOMIEI NAȚIO
NALE, DE ÎNFLORIRE CONTINUĂ A PATRIEI SOCIA
LISTE CER DIN PARTEA FIECĂRUI OM AL MUNCII O 
ÎNALTA CONȘTIINȚĂ PATRIOTICĂ, REVOLUȚIONARĂ, 
SPIRIT DE ABNEGAȚIE ȘI DĂRUIRE. MERSUL . FERM 
ÎNAINTE AL ȚĂRII NOASTRE PE CALEA DEZVOLTĂRII 
FORȚEI SALE ECONOMICE, SPORIREA AVUȚIEI NAȚIO
NALE ȘI CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI AL TUTUROR 
CELOR CE MUNCESC DEPIND DE MODUL EXEMPLAR 
ÎN CARE FIECARE ÎȘI FACE DATORIA LA LOCUL DE 
MUNCĂ, DE SPIRITUL DE RĂSPUNDERE, DE HOTĂRÎREA 
CU CARE ÎNFĂPTUIEȘTE POLITICA PARTIDULUI. 
ACEASTA ESTE CALEA SIGURA PRIN CARE PUTEM ASI
GURA RIDICAREA PATRIEI NOASTRE PE NOI TREPTE 
DE PROGRES ȘI CIVILIZAȚIE, FĂURIREA UNEI VIEȚI 
MEREU MAI BUNE PENTRU ÎNTREGUL POPOR.

Acționînd pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului. Frontul Democrației și Unității Socia
liste va milita cu fermitate pentru înfăptuirea programului 
de dezvoltare și modernizare a tuturor ramurilor industriale, 
pentru lărgirea bazei energetice și de materii prime, pentru 
aplicarea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice, pen
tru creșterea puternică a productivității muncii și ridicarea 
continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru 
reducerea substanțială a consumurilor materiale și energetice, 
a cheltuielilor materiale, pentru așezarea întregii activități 
a întreprinderilor pe baza unei înalte eficiențe șl rentabili
tăți. în actualul cincinal, producția-marfă industrială a tării 
va crește intr-un ritm mediu anual de 7,5—8,3 la sută, dez- 
voltindu-se cu prioritate ramurile de înaltă tehnicitate, care 
valorifică superior materiile prime, resursele energetici și 
munca socială și asigură promovarea largă a progresului teh
nic, o competitivitate ridicată a produselor românești pe pie
țele externe.

în deplin consens cu orientările stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, Frontul Democrației și Unității Socia
liste va acționa cu energie- pentru infăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare, dezvoltarea unei agriculturi moderne, 
intensive, de înalt randameht, pentru realizarea unor produc
ții agricole sigure și stabile, astfel ca tot mai multe unități 
agricole și județe să fie în măsură să dobindească înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Producția agricolă 
medie anuală va fi în actualul cincinal cu 34,8—38,3 la sută 
mai mare față de cincinalul precedent, asigurind in condiții 
corespunzătoare aprovizionarea populației, nevoile de materii 
prime ale industriei și alte necesități ale economici naționale. 
De asemenea, vor cunoaște o dezvoltare dinamică toate cele
lalte ramuri ale economici naționale.

Unul din obiectivele majore ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste va fi infăptuirea programului de investiții 
al actualului cincinal, orientat cu precădere spre lărgirea 
bazei energetice și de materii prime, dezvoltarea intensivă, 
modernizarea și ridicarea nivelului tehnic al industriei, rea
lizarea lucrărilor de irigații și îmbunătățiri funciare. îndepli
nirea programului de investiții va asigura dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a societății, repartizarea 
armonioasă, în continuare, a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării. întărirea în continuare a proprietății socia
liste, folosirea tot mai rațională a forței de muncă a poporu
lui nostru.

Frontul Democrației și Unității Socialiste va continua să 
acționeze în viitoarea legislatură pentru aplicarea cu fermi
tate a noului mecanism economico-financiar, a principiilor 
autoconducerii și autogestiunii in toate unitățile economico- 
sociale. Se va asigura astfel participarea activă și responsa
bilă a tuturor oamenilor muncii — in calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari — la conducerea unităților eco
nomice, la adoptarea deciziilor privind bunul mers al acestora, 
la controlul indeplinirii sarcinilor. Ia activitatea pentru înfăp
tuirea neabătută a prevederilor planului de stat, a măsurilor 
prevăzute în programul de organizare și modernizare a pro
ducției în vederea creșterii mai accentuate a productivității 
muncii si a venitului național. <

EDIFICAREA UNEI SOCIETĂȚI ÎN CENTRUL CĂREIA 
^SE AFLĂ OMUL, BUNĂSTAREA SA MATERIALĂ ȘI SPI

RITUALA CONSTITUIE ȚELUL SUPREM AL POLITICII 
ȘI ACTIVITĂȚII PARTIDULUI ȘI STATULUI NOSTRU. în 
actualul cincinal vor spori retribuția reală a personalului 
muncitor și veniturile reale ale țărănimii, in strinsă legătură 
cu rezultatele obținute in creșterea producției și a produc
tivității muncii, în sporirea eficienței economice și a veni
tului național, în dezvoltarea generală a societății. Vor crește 
volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul, prin comer
țul socialist, precum și prestările de servicii pentru populație.

O elocventă mărturie a preocupării constante a partidului 
și statului pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții 
oamenilor muncii o reprezintă construcțiile de locuințe. In 
actualul cincinal se vor mai adăuga fondului locativ al țării 
încă 750 000 locuințe noi, din care 100 000 vor fi construite 
in comune și sate. Vor mai fi construite, de asemenea, nu
meroase edificii social-edilitare ; vor fi alocate importante 
fonduri pentru satisfacerea nevoilor social-culturale ale popu
lației.

Știința, invățămintul și cultura — factori Importanți ai' 
edificării noii societăți — vor cunoaște o continuă înflorire. 
Va spori tot mai mult rolul cercetării științifice in dezvol
tarea bazei energetice și de materii prime a țării, in reali
zarea programelor de modernizare a producției, de creștere a 
productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor și de valorificare superioară a resurselor 
materiale și energetice, in folosirea mai bună a fondului fun
ciar, in producerea de noi soiuri și hibrizi de plante agricole, 
ameliorarea și crearea de noi rase de animale.

Școala românească iși va întări și mai mult legăturile cu 
producția și cercetarea, asigurind buna pregătire a tineretu
lui pentru muncă și viață, formarea de cadre de muncitori 
și specialiști cu un larg orizont de cunoștințe tehnico-știin
țifice si de cultură generală. Tezaurul spiritual al țării se va 
îmbogăți cu noi opere valoroase, inspirate din munca eroică 
a poporului pentru edificarea socialistă a României,

Se va acționa în continuare pentru Înflorirea tuturor ju
dețelor și localităților patriei, acordind o atenție deosebită 
valorificării superioare a resurselor materiale și umane locale, 
dezvoltării industriei mici și a serviciilor, aplicării ferme a 
măsurilor de autoaprovizionare și autofinanțare — ca bază 
materială a autoconducerii in profil teritorial. Va continua 
înfăptuirea prevederilor Programului național de sistemati
zare a teritoriului și localităților urbane și rurale, in scopul 
creării unei rețele moderne de localități. în acest sens se va 
acționa cu răspundere pentru utilizarea cit mai eficientă a 
terenurilor; restrîngerea la strictul necesar a perimetrului con- 
struibil, pentru dezvoltarea orașelor și comunelor ca unități 
administrativ-teritoriale de bază și centre economice și so
cial-culturale puternice, capabile să asigure condiții de mun
că și dc viață tot mai bune pentru toți cetățenii patriei.

DEMOCRAȚIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ SE VA DEZ
VOLTA CONTINUU, PRIN PARTICIPAREA ACTIVA ȘI 
RESPONSABILĂ A TUTUROR OAMENILOR MUNCII, 
FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE, LA ELABORA
REA HOTĂRÎRILOR ȘI ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR 
ECONOMICO-SOCIALE, LA CONDUCEREA TUTUROR SEC
TOARELOR VIEȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE, A ÎNTRE
GII SOCIETĂȚI. Se vor crea toate condițiile pentru stimu
larea puternică și mai buna punere In valoare a inițiativelor 
creatoare și a propunerilor valoroase ale cetățenilor, pentru 
afirmarea multilaterală a personalității umane.

FRONTUL DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE 
VA MILITA ÎN CONTINUARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
CONSECVENTĂ A POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI 
ȘI STATULUI. România va promova și în viitor o politică 
de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate forțele progre
siste, antiimperialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, 
renunțării Ia forță și la amenințarea cu forța, a dreptului fie
cărui popor la dezvoltare liberă, independentă, fără nici un 
amestec din afară.

Țara noastră va acționa în mod consecvent pentru infăp
tuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pen
tru încheierea. încă în acest an, a acordului sovieto-ameri- 
can privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune 
și a celor operativ-tactice din Europa și Asia, pentru înlătu
rarea spectrului unui război catastrofal care ar putea distruge 
omenirea, însăși viața pe planeta noastră, pentru stingerea 
focarelor de tensiune și război și soluționarea tuturor pro
blemelor și conflictelor dintre state exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative.

România va continua să militeze pentru măsuri practice 
în vederea lichidării subdezvoltării, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, care să spriiine efortu
rile de progres ale tuturor statelor, în primul rînd ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Cetățeni și cetățene!
înfăptuirea acestui program al Frontului De

mocrației și Unității Socialiste va asigura conti
nuarea cu fermitate a procesului de transforma
re revoluționară a societății românești, accele
rarea dezvoltării intensive, calitative a economiei 
naționale și creșterea bunăstării oamenilor 
muncii, va duce la transformarea patriei noastre, 
libere, independente și suverane, pînă la sfîrșitul 
acestui deceniu, într-o țară socialistă mediu dez
voltată, ocupînd un loc demn in rîndul națiunilor 
lumii.

Muncitori, tehnicieni, ingineri,
specialiști din industrie!

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează 
chemarea de a intimpina alegerile de la 15 noiembrie acțio- 
nînd cu abnegație și spirit revoluționar pentru îndeplinirea 
integrală, la toți indicatorii, a planului pe 1987, pentru pregă
tirea temeinică a producției anului viitor, pentru infăptuirea 
exemplară a tuturor obiectivelor cincinalului 1986—1990.

FACEȚI TOTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ, 
LA TOATE SORTIMENTELE, A PLANULUI LA PRODUC
ȚIA FIZICĂ, ÎN STRÎNSĂ CONCORDANȚĂ CU PREVEDE
RILE CONTRACTELOR ECONOMICE, CU CERINȚELE 
REALE ALE ECONOMIEI NAȚIONALE '. NU PRECUPEȚIȚI 
NICI UN EFORT PENTRU A ASIGURA ȚĂRII CANTITĂȚI 
SPORITE DE ENERGIE ELECTRICA, DE CĂRBUNE, PE
TROL, MINEREURI ȘI ALTE MATERII PRIME ! ACȚIO
NAȚI CU TOATA FERMITATEA PENTRU REALIZAREA 
PLANULUI DE EXPORT, CARE CONSTITUIE O CERINȚA 
OBIECTIVA PENTRU ASIGURAREA MIJLOACELOR NECE-‘ 
SARE DESFĂȘURĂRII ÎN BUNE CONDIȚII A ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE ! ACȚIONAȚI ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE 
PENTRU RIDICAREA CONTINUA A NIVELULUI TEHNIC 
ȘI CALITATIV AL PRODUSELOR, A COMPETITIVITĂȚII 
Șl PRESTIGIULUI LOR PE PIEȚELE EXTERNE, FACEȚI 
SA CREASCĂ ȘI MAI PUTERNIC PRODUCTIVITATEA 
MUNCII, ASIGURAȚI REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ A 
CONSUMURILOR ȘI A CHELTUIELILOR MATERIALE, 
VALORIFICAREA SUPERIOARA A RESURSELOR MATE
RIALE ȘI ENERGETICE ! CONTRIBUIȚI CU ÎNTREAGA 
VOASTRĂ CAPACITATE CREATOARE LA ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE ȘI MODERNIZARE 
A PRODUCȚIEI ! ACȚIONAȚI STĂRUITOR PENTRU REA
LIZAREA LA TERMEN ȘI LA UN ÎNALT NIVEL CALITA
TIV A TUTUROR OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, PEN
TRU ATINGEREA NEÎNTÎRZIATĂ A PARAMETRILOR 
PROIECTAȚI LA NOILE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE ! 
PREOCUPAȚI-VĂ SUSȚINUT DE RIDICAREA CONTINUĂ 
A NIVELULUI DE PREGĂTIRE TEHNICO-PROFESIONALA, 
ÎMPROSPĂTAȚI-VĂ permanent cunoștințele în 
RAPORT CU TEHNICA NOUĂ, CU EXIGENȚELE PRODUC
ȚIEI MODERNE ! CA PROPRIETARI, PRODUCĂTORI ȘI 
BENEFICIARI. ASIGURAȚI PRIN APLICAREA RIGUROA
SA A PRINCIPIILOR AUTOCONDUCERII, AUTOGESTIUNII 
ȘI AUTOFINANȚĂRII. ALE MECANISMULUI ECONOMIC 
BUNA GOSPODĂRIRE A RESURSELOR MATERIALE ȘI 
FINANCIARE ÎNCREDINȚATE DE SOCIETATE FIECĂRUI 
COLECTIV SPRE ADMINISTRARE, SPORIREA SUSȚINUTĂ 
A EFICIENȚEI ECONOMICE, DEZVOLTAREA CONTINUA 
A PROPRIETĂȚII SOCIALISTE — TEMELIA SIGURA A 
CREȘTERII NECONTENITE A VENITULUI NAȚIONAL, 
A PROGRESULUI ECONOMICO-SOCIAL AL PATRIEI 1

Țărani, muncitori, tehnicieni
și ingineri din agricultură!

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează 
chemarea de a face totul pentru îndeplinirea programului de 
dezvoltare intensivă și modernizare a agriculturii in actualul 
cincinal, pentru realizarea unor producții vegetale și animale 
cit mai inalte.

MUNCIȚI CU DĂRUIRE Șl RĂSPUNDERE PENTRU ÎN
DEPLINIREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE A TUTU
ROR SECTOARELOR AGRICOLE, PENTRU REALIZAREA 
ȘI DEPĂȘIREA PREVEDERILOR PLANULUI DE STAT ÎN 
AGRICULTURA, PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR 
NOII REVOLUȚII AGRARE ! SPORIȚI AN DE AN PRODUC
ȚIILE DE CEREALE, PLANTE TEHNICE, LEGUME ȘI 
FRUCTE, PERFECȚIONAȚI ACTIVITATEA ÎN SECTORUL 
ZOOTEHNIC, ASIGURAȚI EXECUTAREA ÎN CELE MAI 
BUNE CONDIȚII A LUCRĂRILOR DE IRIGAȚII ȘI ÎMBU
NĂTĂȚIRI FUNCIARE ! FOLOSIȚI CU RANDAMENT 
MAXIM BAZA TEHNICO-MATERIALA DE CARE DISPUNE 
AGRICULTURA NOASTRĂ, GOSPODĂRIȚI CU CEA MAI 
MARE GRIJA FIECARE PALMA DE PĂMÎNT — ACEASTA 
NEPREȚUITA AVUȚIE A ÎNTREGULUI POPOR ! RIDICA- 
ȚI-VA NECONTENIT NIVELUL CUNOȘTINȚELOR AGRO
ZOOTEHNICE PENTRU A APLICA CELE MAI NOI CUCE
RIRI ALE ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII AGRICOLE ! ACȚIONAȚI 
PENTRU LIVRAREA TUTUROR CANTITĂȚILOR DE PRO
DUSE VEGETALE Șl ANIMALE PREVĂZUTE LA FONDUL 
DE STAT, CONDIȚIE HOTĂRÎTOARE PENTRU ASIGURA
REA UNEI BUNE APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI ’. CU 
SPIRIT DE RĂSPUNDERE, ACȚIONAȚI ÎNCĂ DE PE ACUM 
PENTRU BUNA PREGĂTIRE A CAMPANIEI AGRICOLE 
DE PRIMĂVARA !

Oameni de știință, cercetători!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează 

chemarea de a munci cu abnegație și spirit revoluționar pen
tru infăptuirea prevederilor Programului de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului teh
nic in actualul cincinal !

FACEȚI TOTUL PENTRU ÎNFĂPTUIREA NOII REVO
LUȚII TEHNICO-ȘTIINȚIFICE, SPORINDU-VĂ APORTUL 
LA SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR DE BAZĂ ALE DEZ
VOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE 1 ACȚIONAȚI CU 
RĂSPUNDERE PENTRU A VĂ ADUCE ÎNTREAGA CON
TRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE ȘI DE 
MATERII PRIME A ȚĂRII, LA RIDICAREA NIVELULUI 
TEHNIC ȘI CALITATIV AL PRODUSELOR, LA ÎMBUNĂ
TĂȚIREA STRUCTURII ȘI ÎNNOIREA PERMANENTA A 
PRODUCȚIEI, LA CREȘTEREA MAI ACCENTUATA A PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII. LA VALORIFICAREA SUPERI
OARA A TUTUROR RESURSELOR MATERIALE ȘI ENER
GETICE ALE ȚARII ! COLABORAȚI STRÎNS CU UNITĂ
ȚILE INDUSTRIALE PENTRU ÎNFĂPTUIREA RIGUROASĂ 
A PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE A ORGANIZĂRII 
ȘI MODERNIZARE A PRODUCȚIEI ! ACȚIONAȚI CU PER
SEVERENȚĂ PENTRU PROMOVAREA LARGĂ A PROGRE
SULUI TEHNICO-ȘTIINȚIFIC ÎN AGRICULTURĂ, ÎN VE
DEREA OBȚINERII UNOR PRODUCȚII AGRICOLE, VEGE
TALE ȘI ANIMALE RIDICATE ȘI STABILE !

învățători, profesori,
oameni ai muncii din învățămînt!

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează 
chemarea de a acționa cu pasiune pentru a vă îndeplini cu 
succes nobila misiune încredințată de societate de a forma 
și a da țării cadre cu o înaltă pregătire tehnico-profesională, 
cu un larg orizont de cultură, viitori cetățeni și constructori 
ai socialismului și comunismului.

VALORIFICAȚI DIN PLIN MINUNATELE CONDIȚII 
MATERIALE ȘI ORGANIZATORICE ASIGURATE ÎNVAȚĂ- 
MÎNTULUI DE TOATE GRADELE PENTRU A PERFEC
ȚIONA CONTINUU PROCESUL DE INSTRUIRE ȘI EDU
CARE A TINERELOR GENERAȚII ALE PATRIEI ! FACEȚI 
TOTUL PENTRU A-I ÎNARMA PE ELEVI ȘI STUDENȚI CU 
CELE MAI NOI ȘI MODERNE CUNOȘTINȚE TEHNICE ȘI 
PROFESIONALE, CU ÎNALTE CONVINGERI PATRIOTICE, 
EDUCÎNDU-I ÎN SPIRITUL RĂSPUNDERII FAȚĂ DE MUN
CĂ ȘI VIAȚĂ, FAȚĂ DE INTERESELE GENERALE ALE 
POPORULUI, FAȚA DE VIITORUL PATRIEI NOASTRE 
SOCIALISTE !

Oameni de cultură și artă!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează 

chemarea de a dezvolta și mai puternic creația literar-artis- 
țică, de a reflecta mai pregnant în operele voastre mărețele 
împliniri ale luminoasei epoci in care trăiește și muncește 
astăzi poporul nostru, de a vă spori contribuția la formarea 
omului nou, constructor conștient al prezentului și viitorului 
patriei.

REALIZAȚI OPERE DE ARTĂ ȘI CULTURA INSPIRATE 
DIN LUPTA ȘI MUNCA EROICA A POPORULUI PEN
TRU EDIFICAREA NOII ORÎNDUIRI SOCIALE, PĂ
TRUNSE DE IDEALURILE SOCIALISMULUI ȘI COMUNIS
MULUI. DE PROFUNDUL UMANISM AL SOCIETĂȚII 
NOASTRE, CAPABILE SĂ SĂDEASCĂ ÎN CONȘTIINȚE 
ÎNALTELE VIRTUȚI REVOLUȚIONARE, DRAGOSTEA 
NEȚĂRMURITĂ FAȚĂ DE PATRIE, FAȚĂ DE PARTID !

Femei!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează 

chemarea de a acționa cu pasiunea, hărnicia și spiritul gospo
dăresc care vă caracterizează pentru realizarea sarcinilor ce 
vă revin în domeniul producției materiale, al vieții sociale și 
spirituale. Educați copiii în spiritul dragostei față de muncă, 
al devotamentului față de patrie, față de partid !

PARTICIPAȚI CU ACEEAȘI ABNEGAȚIE, CU ACEEAȘI 
PRICEPERE, PE CARE LE-AȚI DOVEDIT ÎNTOTDEAUNA, 
LA CONDUCEREA ÎNTREGII SOCIETĂȚI. LA GOSPODĂ
RIREA JUDICIOASĂ’ ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR 
DIN FIECARE LOCALITATE, DIN FIECARE UNITATE 
ECONOMICO-SOCIALĂ. DE LA FIECARE LOC DE MUNCA! 
ÎN ACTIVITATEA PE CARE O DESFĂȘURAȚI ÎN TOATE

Trăiască poporul român, făuritor 
pe pămintul scumpei noastre patrii!

Trăiască și înflorească patria noastră liberă, demnă și independentă, 
Republica Socialistă România!

Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste!

Trăiască lupta unită a popoarelor pentru pace și dezarmare, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă!

Trăiască victoria în alegeri a Frontului Democrației și Unității Socialiste !

CONSILIUL NATIONAL AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 

________________________________ i___ _ ____________________________________/

SECTOARELE, PUNEȚI TOT MAI MULT ÎN VALOARE 
PRICEPEREA, ENERGIA. INIȚIATIVA, RESPECTUL PEN
TRU ORDINE ȘI DRAGOSTEA DE FRUMOS CE VA SÎNT 
PROPRII, SPORINDU-VĂ CONTRIBUȚIA LA PROGRESUL 
FIECĂREI LOCALITĂȚI, AL ȚĂRII ÎNTREGI !

Tineri și tinere!
Frontul Democrației șl Unității Socialiste vă adresează 

chemarea de a participa activ, cu întreaga energie și entuzias
mul vostru tineresc, la eforturile întregului popor pentru 
dezvoltarea socialistă a patriei.

FIȚI MEREU PREZENȚI, PRIN MUNCA VOASTRĂ 
AVÎNTATĂ, ACOLO UNDE PATRIA ARE MAI MULTA NE
VOIE DE VOI ! FOLOSIȚI DIN PLIN MINUNATELE CON
DIȚII DE PREGĂTIRE, MUNCA ȘI VIAȚA PE CARE SO
CIETATEA NOASTRĂ VI LE-A CREAT. ÎNSUȘITI-VA ȘI 
APLICAȚI CELE MAI NOI CUCERIRI ALE ȘTIINȚEI ȘI 
TEHNICII, CONCEPȚIA REVOLUȚIONARĂ, MATEKIA- 
LIST-DIALECTICA DESPRE LUME SI VIAȚA A PARTI
DULUI ! DUCEȚI MAI DEPARTE, PRIN MUNCA VOASTRĂ 
FARA PREGET, FĂCLIA PROGRESULUI, a SOCIALISMU
LUI ȘI COMUNISMULUI ÎN ROMANIA !

Militari, fii ai patriei
aflați sub drapel!

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă pe 
voi, demni continuatori al înaltelor virtuți ostășești pe care 
poporul nostru Ie-a plămădit de-a lungul eroicei sale exis
tențe, in luptele pentru apărarea independenței țării, să ac
ționați cu abnegație și patos revoluționar pentru îndeplinirea 
neabătută a sarcinilor ce revin oștirii din documentele Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., din Directiva comandantului 
suprem al forțelor armate, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU!

FIȚI GATA ORICÎND SA SERVIȚI PATRIA CU TOATA 
FIINȚA VOASTRĂ, SA VĂ ÎNDEPLINIȚI ÎN ORICE ÎM
PREJURARE NOBILA MISIUNE DE A APARA MĂREȚELE 
CUCERIRI REVOLUȚIONARE, MUNCA PAȘNICA A PO
PORULUI, INDEPENDENȚA, SUVERANITATEA ȘI INTE
GRITATEA ROMÂNIEI SOCIALISTE !

Oameni ai muncii de la orașe
și sate, constructori

ai României socialiste!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează 

vouă, tuturor fiilor și fiicelor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, vibranta chemare de a vă uni energiile și voințele 
in uriașa și clocotitoarea activitate de înfăptuire a istoricelor 
hotărîri adoptate dc Congresul al XIII-lea al partidului, de 
împlinire a înaltelor aspirații comune de' progres, bunăstare 
și fericire

DE MUNCA UNITA A ÎNTREGULUI POPOR, A TUTU
ROR FIILOR PATRIEI DEPIND ÎNFLORIREA NECONTE
NITA, MULTILATERALĂ A ȚARII, CREȘTEREA BUNĂ
STĂRII TUTUROR CETĂȚENILOR ROMÂNIEI SOCIALISTE ! 
REALIZAREA EXEMPLARA A PROGRAMELOR DE DEZ
VOLTARE ECONOMICA ȘI SOCIALA A ȚARII CONSTI
TUIE O ÎNDATORIRE DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE A FIE
CĂRUI OM AL MUNCII, A FIECĂRUI COLECTIV ! 
ACEASTA ESTE SINGURA CALE DE SPORIRE CONTINUA 
A AVUȚIEI NAȚIONALE, DE RIDICARE A NIVELULUI DE 
TRAI, MATERIAL ȘI SPIRITUAL AL TUTUROR MEMBRI
LOR SOCIETĂȚII !

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR DE LA 15 NOIEM
BRIE SA CINSTIM PRIN NOI FAPTE DE MUNCA, PRIN 
NOI ȘI MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI ÎN TOATE DOMENIILE 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE APROPIATELE EVENIMEN
TE DE MARE ÎNSEMNĂTATE ÎN VIAȚA PARTIDULUI ȘI 
POPORULUI NOSTRU — CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 
PARTIDULUI COMUNIST ROM.ĂN ȘI ANIVERSAREA A 40 
DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII !

ÎNTREAGA ACTIVITATE, TOATE ACȚIUNILE DE PRE
GĂTIRE A ALEGERILOR DE DEPUTAȚI ÎN CONSILIILE 
POPULARE MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI ȘI COMUNALE 
SA SE DESFĂȘOARE ÎN STRÎNSA LEGĂTURA CU REALI
ZAREA ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII A PLANURILOR ȘI 
PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE ÎN FIECARE UNITATE 
ECONOMICA, ÎN FIECARE JUDEȚ ȘI RAMURĂ DE ACTI
VITATE ! ACEASTA CONSTITUIE O DATORIE DE CEA 
MAI ÎNALTA RĂSPUNDERE A TUTUROR OAMENILOR 
MUNCII, A TUTUROR CETĂȚENILOR DE LA ORAȘE ȘI 
SATE.

Cetățeni și cetățene!
Votind candidații Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, votați pentru înflorirea con
tinuă a localităților, a întregii țări, pentru înfăp
tuirea programului Partidului Comunist Român 
de propășire a patriei pe drumul glorios al so
cialismului și comunismului I

Alegerile trebuie să constituie o puternică 
manifestare a unității indestructibile a întregii 
națiuni în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii, a voinței și hotărîrii nestră
mutate a poporului nostru de a înfăptui neabătut 
istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, de a asigura trecerea patriei noastre 
la un stadiu superior de dezvoltare, ridicarea sa 
pe noi trepte de progres și civilizație.

Prin votul nostru la alegerile din 15 noiembrie 
să reafirmăm cu putere voința de pace și cola
borare a poporului român, hotârirea sa de a 
acționp cu fermitate, alături de celelalte popoare, 
pentru dezarmare, pentru apărarea dreptului 
suprem al tuturor oamenilor de pe planeta noas
tră la viață, la libertate, la independență, la 
existența liberă și demnă, la pace I

eroic al socialismului și comunismului
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Mișcarea artistică de amatori
- școală a educației permanente

Anchetă in municipiul Cluj-Napoca privind contribuția instituțiilor profesioniste la îndrumarea formațiilor de amatori
Cine a asistat la uri spectacol sau 

o repetiție a unei formații de ama
tori — teatru, orchestră, brigadă etc. 
— r>u se poate să nu-și fi pus citeva 
întrebări născute din însuși statutul 
profesional și artistic al amatorului. 
Unde nu-1 întîlnești ? Mergi la gară, 
bunăoară, să-ți întimpini prietenul 
venit din celălalt capăt al țării, din 
Zalău. însă poți merge acolo și pen
tru a urmări un frumos spectacol 
de teatru al ceferiștilor. La palatul 
telefoanelor de pe Calea Victoriei 
lumea se duce să reclame, să se
sizeze, să solicite servicii telefonice 
mai bune : te pomenești In plină 
repetiție a brigăzii artistice a telefo
nistelor cu un program satiric plin 
de vervă. într-un institut de cer
cetări sau spital ți se vorbește de 
muzică, de Mozart, Bach, .Beethoven 
și, dacă ai timp, ești invitat la con
certul pe care, diseară, orchestra 
amatorilor — medici, ingineri, cer
cetători, profesori — îl va susține pe 
scena Ateneului sau într-o altă sală, 
în București ori în multe alte locuri

din țară. Un muncitor de înaltă ca
lificare de la metroul bucureștean 
îl „joacă11 pe Ludovic al XVI-lea 
dintr-o savuroasă piesă de George 
Călinescu ; strungarul visează să-l 
interpreteze pe Hamlet, iar Othelo 
aprinde imaginația unui vajnic 
vatman ce stă la cîrma unuia din 
modernele noastre tramvaie. O țesă
toare focșăneancă mărturisea că în 
visurile ei cele mai curate se închi
puie în rolul Ofeliei, iar doi absol
venți de liceu industrial — prelucră
tori prin așchiere abia sosiți la noul 
loc de muncă — informau organizația 
de tineret că doresc să-i joace, in 
echipa de amatori, pe Romeo și 
Julieta.

Sint sute de mii de asemenea oa
meni care nu doar se visează altceva 
decît profesiunea lor le dă dreptul 
să fie, dar chiar devin, citeva ore 
pe săptămînă, acele personaje visa
te, îndrăgite fiindcă în preajma lor 
se simt mai buni, mai inspirați, mai 
frumoși.

Valoarea socială a pasiunii
Așadar, ce-i îndeamnă pe munci

tor, pe chirurg sau vatman, arhitect 
ori funcționar de la primărie sau 
chiar pe primar, cum ni s-a întîmplat 
să aflăm adesea, să-și dedice orele 
libere unei activități artistice ? Ce 
stă la baza acestei pasiuni — încă 
puțin cercetate — de a se identifica 
în structuri umane și artistice, altele 
decît cele cotidiene ?

Fascinația artei are, la cei mai 
mulți dintre amatori, un netăgăduit 
resort moral și spiritual. Nu exprimă 
un instinct imitativ sau o pornire 
.,concurențială“. Și este nutrită, 
în cele mai multe cazuri, nu 
de un bovarism oarecare, ci de nă
zuința către multilateralitate, către 
atingerea acelui vechi și mereu 
tinăr ideal de om complet. Altfel 
ar fi greu de explicat seriozitatea, 
munca și chiar sacrificiile care în
soțesc și pe care le reclamă aceste 
mari pasiuni. Dăruirea aceasta ad
mirabilă măsoară intensitatea unei 
înclinații precum și forța ei de 
a mobiliza cele mai bune re
surse umane în slujba unui scop 
nobil. în esență educativ. Efor
tul de instruire artistică, atunci 
cind este comandat de o pasiune 
autentică. nu-i mai puțin intens 
decit acela care a fost necesar ca 
omul să ajungă chirurg, cercetător, 
strungar sau arhitect. în fine, arta a- 
matorilor nu se face cu comenzi ex
terioare. cu indicații și decizii, ci cu 
o singură și mare comandă interi
oară : a pasiunii. Ea este admirabilă 
tocmai prin absoluta libertate a con- 
simțămintului pe care-1 exprimă : 
nimeni nu-l poate obliga pe amator 
să-1 joace pe Hamlet, să cînte Con
certul pentru fagot de Mozart sau 
să ia penelul în mină ! în acest sens, 
putem spune că ei — nu toți, dar 
destul de mulți — sînt adevărați 
artiști, oameni care caută o satis
facție spirituală a cărei dificilă îm
plinire este liber asumată. Mi s-a 
părut, de aceea, ciudat să aud une
ori că un amator sau altul ori in
structorul lor pretind ,,ore libere'1, 
scutiri de la program, derogări spe
ciale pentru „activitatea artistică11 : 
pasiunile reale nu reclamă ..scutiri11 
și, dacă sînt , autentice, își găsesc 
timp. Cu atit mai rău dacă, dintr-o 
neînțelegere, omul este împins de 
la spate „să-și găsească o pasiune'1 
și apoi cere scutire de la muncă.

Cit privește valoarea socială si uti
litatea publică a roadelor acestor pa
siuni libere ce-și găsesc admirabila

întruchipare în amatori, acestea sînt, 
fără îndoială, vaste, multiple, diver
se. Aplecîndu-se cu exemplară cu
riozitate și solicitudine asupra feno
menului mișcării artistice de amatori, 
un mare umanist ca Tudor Vianu 
nota : „Mi se pare că scopul teatru
lui de amatori nu este să dubleze 
teatrele de actori profesioniști. ci 
altul, cu totul altul. Teatrul de ama
tori are scopul să ofere o cale de 
degajare și să arate darurile de sen
sibilitate, de imaginație, de grație 
ale poporului nostru. După cum 
sportul arată vitalitatea și îndemina- 
rea unui popor, echipele artistice de 
amatori vădesc înzestrarea lui artis
tică. Teatrul de amatori este un mare 
instrument de cultură, prin deprin
derile de grai frumos și curat, prin 
cunoașterea marilor autori pe care-i 
aduce cu sine. în fine, amatorii, în 
teatrele lor, pregătesc publicul cu
noscător al celorlalte teatre. După 
cum înțelege mai bine pe marele 
virtuoz acela care s-a încercat el 
însuși la vioară sau pian, tot astfel 
amatorii vor pricepe mai bine și vor 
stabili mai sus nivelul artistic al 
teatrelor noastre. Cultura în general 
— și cultura artistică a țării — este 
menită a face mari progrese prin 
contribuția amatorilor”. Iată deci 
funcțiuni culturale de maximă im
portanță ale mișcării artistice de 
amatori. Fiind un „mare instrument 
de cultură'1, această vastă mișcare, 
întemeiată pe pasiune. pretinde o 
îndrumare riguroasă, plină de aten
ție, un proces instructiv și pedago
gic capabil să orienteze adecvat și 
să perfecționeze necontenit poten
țialul creator al maselor. Totodată, 
ca „școală a spectatorului11, ca mij
loc de formare a publicului, de atra
gere a sa în sălile de concert și de 
teatru, este indiscutabil că înseși in
stituțiile profesioniste, dirijorii, ac
torii și muzicienii noștri pot avea și 
au o contribuție substanțială în va
lorificarea resurselor creatoare ale 
amatorilor, veghind la păstrarea 
prospețimii și spontaneității cu care 
aceștia se apropie de artă.

Cum îșî exercită instituțiile profe
sioniste clujene acest important rol 
in dezvoltarea mișcării artistice de 
amatori, in educarea amatorilor ca 
interpreți și artiști, dar și ca public 
potențial, de exigențele căruia de
pinde, în ultimă instanță, și nivelul 
artistic al teatrului, al operei, al ba
letului clujean ?

sebiți de dotați, însă ei întăresc 
regula : în mase există mari resurse 
de necontenită ridicare culturală, 
artistică, spirituală. într-un caz fe
ricit (corul de amatori „Armonia" 
instruit de maestrul Emil Maxim) 
putem include pe amatori în unele 
din spectacolele noastre. Dar, în ge
neral, un ansamblu de amatori cu 
ambiții profesioniste duce, în cele 
din urmă, la demobilizarea oameni
lor, în numele unei substituiri ne
fertile. Or, oamenii trebuie cîștigați, 
și nu îndepărtați, prin pretenții exa
gerate, de la o preocupare pentru 
care au vădit interes și chiar pasi
une sinceră, dezinteresată. Consider, 
însă că, în momentul de față, prin
cipalul factor demobilizant este ab
sența unei perspective a finalizării 
entuziastei activități a amatorilor. 
Cred că organizatorii vieții cultu- 
ral-artistice, sindicatele trebuie să 
se ocupe mult mai mult de a găsi 
„debușee11 pentru numeroasele for
mații de amatori pe care le avem Ia 
ora actuală : să 11 se creeze posibili
tăți mai largi și permanente ca. din
colo și după concursuri, ei să desfă
șoare și o activitate mai susținută 
pentru public, la ei acasă, in alte 
locuri (Întreprinderi, săli culturale, 
cluburi, case de cultură etc.). Este 
nefiresc să constatăm că, după „efer
vescența11 concursurilor, după stinge
rea febrei premiale, se sting uneori 
și pasiunea și interesul pentru orga
nizarea spectacolului de amatori pe 
diverse scene. O formație de balet, 
o orchestră simfonică sau echipă de 
teatru sint colective sudate de o pa
siune comună pentru artă : peste fo
cul acestei pasiuni unii, aruncă apa 
rece a dezinteresului din momentul

cind atîrnă în vitrină încă un număr 
de diplome și premii».

„Formațiile de amatori, mai ales 
cele car6 propagă un repertoriu 
«clasic» — ne «pune dirijorul 
Gh. Dumănescu — este obligatoriu 
să aibă un program continuu de ac
tivitate. Redutabila formație simfo
nică a. profesorilor clujeni are o ase
menea activitate. Una din formele ei 
este șl colaborarea la spectacolele 
noastre. Scoase cit mai des — în. li
mite rezonabile, firește — pe scenă, 
formațiile de amatori îșî întăresc 
conștiința rolului și a misiunii lor 
educative, de propagatoare ale artei 
autentice, de instrumente ale formă
rii gustului public. în raport cu a- 
ceastâ importantă misiune a mișcă
rii artistice de amatori, sint anumite 
■■neatenții» ce trebuie combătute. Să 
luăm doar comunicarea rezultatelor 
acestei minunate întreceri menite 
să arate înzestrarea artistică a po
porului nostru : la ultimele ediții, 
transmiterea acestor rezultate s-a 
-birocratizat», vădind o indiferență 
funcționărească deloc stimulativă. 
Cit despre «cadrul festiv» al acestui 
bilanț — ce să mai vorbim ! Am 
fost de curînd în Apuseni, m-am 
întîlnit cu doi bătrîni rapsozi 
care mi-au spus, nu fără un umor 
amar : «Pe noi nu ne mai bagă 
nimeni în seamă. înainte primeam 
și o scrisoare de mulțumire». Ama
torii, acești pasionați și entuziaști 
deținători ai unor comori de suflet 
și spirit popular și național, nu voi 
atit laude și premii, nu așteaptă 
«gloria» să le bată la ușă. ci se 
mulțumesc, modești, cu ceea ce 
poștașul din ultimul cătun le poate 
aduce : o scrisoare. Cine le-o expe
diază ?“

Un răspuns pe adresa rapsozilor 
din Apuseni...

Ce se întîmplă după concursuri ?
-Este de la sine înțeles — ne spu

ne Strugaru Emil, directorul Ope
rei — că sporirea calității reperto
riului ș> interpretării de amatori 
vine nu doar în ajutorul lor, dar și 
în beneficiul nostru, al Operei, al ni
velului, activității noastre. Un public 
pregătit, care știe să vadă și să as
culte, care posedă „codul11 spectaco
lului de operă, ne solicită, implicit, 
resursele creatoare, puterea de în
noire permanentă. O seamă de core
grafi ai noștri lucrează intens cu 
amatori, bunăoară Adrian Mureșan 
(la casa tineretului : dans clasic și 
modern), dirijorul Gh. Dumănescu 
(la orchestra simfonică a profesori
lor, de care, pină nu de mult, s-a 
ocupat cu solicitudine dirijorul Emil 
Simon). Desigur, nu pretutindeni se 
dă dovadă de spirit de organizare, 
disciplină și seriozitate, dar, în gene
ral, rezultatele sînt meritorii. Ceea 
ce ar trebui să ne preocupe mai 
mult pe noi toți ar fi cum să redu
cem coeficientul de improvizație a 
muncii cu amatorii și, mai ales, cum 
să scăpăm de „munca in asalt11 t cu 
puțin înainte de fazele de concurs 
ale festivalului „Cintarea României11,

se constată o avalanșă de solicitări, 
semn că premiile îl interesează pe 
unii organizatori mai presus de ori
ce, mai mult decît activitatea și in
struirea artistică propriu-zisă, cu 
corolarul ei educativ. în al doilea 
rînd : dorința de a avea „din toate 
cite ceva11 duce la opțiuni nefericite, 
la hotărîrea de a „înființa11 peste 
noapte o formație fără a se ține sea
ma de componența colectivului și de 
posibilitățile lui reale. Sint și situa
ții in care amatorii se văd „obligați11 
să-și aleagă genul artistic nu după 
gustul, înclinațiile ori puterile lor, 
ci după instructorii de care pot dis
pune (,,N-avem regizor de teatru, 
facem o echipă de dans modern11 !). 
Nu-i mai puțin adevărat că, uneori, 
apare și o anumită neconcordanță 
profesională a instructorilor cu cali
tatea celor cu care lucrează. Unii 
emit pretenții prea mari față de 
amatori, or, scopul nu este de a 
scoate din ei artiști profesioniști. 
Ce-am face dacă miile de membri ai 
echipelor de teatru ar năzui să de
vină profesioniști ? ! Teatrele noas
tre n-au nevoie de atiția. Bineînțe
les, există și excepții, amatori deo

«Eu n-am cunoscut amatori care 
să dorească gloria actorului profe
sionist — ne spune Constantin 
Cubleșan, directorul Teatrului na
țional din Cluj-Napoca. Și tocmai 
în asta și stă marea lor frumusețe : 
în puritatea, .în dezinteresul unei 
pasiuni. Pe care trebuie să o ajutăm 
să crească, să înflorească în clima
tul democratizării întregii noastre 
vieți spirituale. Sigur că unii din
tre ei sint foarte talentați, dar cred 
că majoritatea fac parte dintr-o 
vastă și benefică școală : a specta
torului bine educat. Cred că ama
torii nu trebuie să năzuiască să fie 
„actori” : ei vin cu o spontaneitate 
nativă pe care, dacă și-o pierd, ar 
văduvi climatul spiritual de o di
mensiune de mare importanță. Și 
mai cred că, tocmai de aceea, reper
toriul lor n-ar trebui să-1 dubleze 
și, astfel, inevitabil, să-1 imite pe 
acela al teatrelor profesioniste. Tu
dor Vianu, pe care l-ați invocat mai 
înainte, mărturisea că dacă „din 
cind in cînd. îmi place să văd o pie
să la Gara de Nord, și nu la Tea
trul Național sau Municipal, lucrul 
provine din aceea '-că m-am săturat 
de rețete, de procedeele clasate șî 
oarecum previzibile ale profesionis
mului actoricesc. De ce' vă compu- 
neți deci repertoriile, iubiți ama
tori. din piese jucate de actorii tea
trelor cunoscute ? Căutați un reper
toriu mai -vechi sau mai popular, în 
care spontaneitatea darului vostru 
să aibă prilejul să se arate. Poate 
că vouă vă este dat să înviați 
commedia dell’ arte11. Opinie judi
cioasă și este în afară de orice în
doială că scopul teatrului de ama
tori nu poate fi să dubleze teatrele 
de actori profesioniști. E nevoie, 
într-adevăr, de un repertoriu spe
cial, în general altul decît cel cu
rent, al teatrelor profesioniste. Din 
păcate, el nu este prea consistent. 
Cit privește contribuția noastră Ia 
instruirea amatorilor : în spirit 
autocritic trebuie să arăt că o ini
țiativă bună, un „cerc de prieteni 
ai teatrului11, a fost pierdută pe 
drum. Trebuie reactualizată. Altfel, 
actorii noștri au o bogată activitate 
în rindul amatorilor : Melania Ursu 
(liceul Racoviță). Bucur Stan („Te
rapia11). Petre Băcioiu („Someșeni11), 
Ionel Banu (poștă). Marin Aurelian 
(teatrele populare din Sighetu-Mar- 
mației și Zalău). A. Tauf (filologie), 
C. Vișan (I.M.F.) ș.a.m.d. Această 
colaborare ne dă nu puține satis
facții morale, profesionale, umane. 
Ne pune în contact cu colectivele 
muncitorești, ne furnizează informa
ții prețioase despre gradul de cul
tură și civilizație al oamenilor, al 
publicului, ne înlesnește descope
rirea unor oameni minunați, ge
neroși, dornici să cunoască mai bine 
înalta lume a valorilor în care 
respiră și trăiesc din ce în ce mai 
mult ca la ei acasă».

Despre funcțiunile și eficiența 
colaborării dintre profesioniști și

amatori i-am solicitat opinia tova
rășei Maria Cristian, președinta co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă. „Este o colabo
rare, nu o substituire : fiecare ră- 
mîne ceea ce este. Transferul de 
experiență, cunoaștere, instrucție, de 
la profesioniști la amatori și invers, 
este acum, mai mult ca oricind, o 
necesitate obiectivă. Se simte o 
mare nevoie de instruire permanentă, 
de educare a receptării, iar formeie 
acestei colaborări au importanta 
menire de a prelungi gustul pentru 
artă în masele largi. Totodată, 
această colaborare îmbracă forme 
diferite, căci trebuie neapărat să țină 
seama de cerințele diferitelor cate
gorii de oameni, de nivelul lor de 
pregătire. N-am ajuns ca toată lu
mea să «guste» muzica simfonică 
sau de operă, trebuie să menținem 
gustul pentru adevărata muzică 
populară, nedegradată. Aceasta in 
privința cerințelor educative, în înțe
les larg, ale colaborării amintite. în 
ce-i privește, artiștii amatori aduc 
foarte multă prospețime, sinceritate, 
rezerve de autenticitate umană spe
cifice poporului. Noi 'trebuie să fim 
foarte conștienți de făptui că pasiu
nea artistică a amatorului este o 
pasiune pentru sine practicarea 
unei arte de către , omul care mun
cește exprimă nevoia lăuntrică de 
îmbogățire sufletească și el nu poate 
■face din ea o «meserie». Cu atit 
mai mare trebuie să fie grija și 
solicitudinea noastră față de el. 
Rapsozii din munții Apuseni au 
dreptate : nu le-am scris, i-am cam 
uitat. Trebuie să .ne găsim timp, 
să-i facem să. ne simtă aproape, 
avem datoria de a le întreține căl
dura și de a răspunde cu căldură 
pasiunii lor pentru creațiile po
porului pe care le răspîndesc în rîn- 
dul maselor de ascultători. Obser
vațiile cu privire la discontinuitatea 
vieții artistice a amatorilor sint în 
mare măsură judicioase. Firește, fie
care în locul său trebuie să găseas
că formule potrivite, ocaziile și 
-debușeele», astfel îneît să nu re
ducem o mare mișcare cultural- 
artistică la momentul unui concurs. 
De altfel, tocmai de aceea in jude
țul Cluj am permanentizat anumite 
forme de activitate, manifestări sis
tematice, cum ar fi «Serbările lui 
Avram Iancu», Pintea Viteazul, 
«Festivalul doinei», un altul consa
crat dansului tradițional. Va trebui 
să găsim, și prin colaborarea cu 
alții, inclusiv cu instituțiile profe
sioniste muzicale, teatrale, muzeale, 
cu filialele clujene ale uniunilor de 
creatori, noi modalități de valorifi
care a creației artistice de amatori, 
astfel îneît să crească intensitatea 
și continuitatea acesteia".

Anchetă de
C. STANESCU 
Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii"

ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC

Dezbateri vii, măsuri practice 
de perfecționare a muncii

Noul an de lnvățămînt politico- 
ideologic a debutat sub semnul înal
telor exigențe formulate de secre
tarul genera) aJ partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvîntarea la 
plenara C.C. al P.C.R., cuprinzător 
program de acțiune, care trebuie să 
călăuzească activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, munca 
politico-ideologică în ansamblu.

Prima dezbatere în cadru) ciclului 
de teme prevăzute a fi parcurse în 
acest an, în invățămintul politico- 
ideologic, s-a încheiat. Tema par
cursă — „Partidul, centrul vital al 
societății noastre” — a oferit posibi
lități generoase pentru o dezbatere 
vie. desfășurată in strînsă legătură 
cu sarcinile ce revin fiecărui co
lectiv, cu preocupările privind per
fecționarea de ansamblu a muncii. 
Ce concluzii a pus în lumină această 
dezbatere, pentru propagandiști și 
organizațiile de partid ? Ce acțiuni 
mai deosebite au fost inițiate de 
cabinetele județene de partid în 
scopul temeinicei pregătiri a dezba
terilor, creșterii forței de înrîurire 
a învățămintului. care cuprinde mi
lioane și milioane de oameni, prac
tic întreaga populație activă a Româ
niei ? Iată cîteva întrebări pe care 
corespondenții ziarului nostru le-au 
adresat unor directori ai cabinetelor 
județene pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă.

Cînd propagandistul 
cunoaște problemele 

concrete ale colectivului
Valentin Bodea — BRAȘOV: «în 

primele zile ale lunii octombrie, 
mai precis pe 5 și 6 octombrie, la 
întreprinderea „Tractorul" a avut loc 
o intîlnire intre propagandiști și 
conducerea întreprinderii. Nu era 
prima întilnire de acest gen. De 
data aceasta a avut un caracter 
deosebit. O serie de secții, cum ar 
fi T 48 motoare, T 35 fonte, 34 oțe- 
lărie, 43 fonte speciale, și-au realizat 
integral sarcinile de plan. Rină aici 
nimic deosebit. Totuși acest fapt are 
o semnificație aparte. De ce ? Pen
tru că secțiile amintite se situează la 
începutul fluxului de producție și 
condiționează activitatea celorlalte 
sectoare. De aceea, realizarea de care 
am amintit poate constitui semnul 
unei îmbunătățiri de ansamblu a 
muncii întregului colectiv. în al doi
lea rind, situația înfățișată repre
zintă un puternic argument față de 
acele mentalități tentate să justifice 
nerealizările doar prin cauze exte
rioare propriei munci. Iată că în 
aceleași condiții unele secții își fac 
planul, altele incă nu.

Acțiunea nu a fost organizată în- 
tîmplător. Ea a constituit poate cea 
mai bună instruire înaintea dezba
terii unei teme așa de . importante, 
cum este „Partidul, centrul vital al 
societății noastre". Pentru că, așa 
cum se sublinia și la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., organizațiile de 
partid își afirmă, rolul conducător 
prin modul in care se angajează să 
rezolve problemele ce apar, prin 
calitatea soluțiilor promovate, prin 

s pritieperrea - cu care stimulează ini
țiativei. mobilizează enefgifi'e ‘oșrrie-’ 
nilor. Și într-adevăr dezbaterile

• desfășurate au avut drept, priftM 
clpal modalitățile practice de în
făptuire a sarcinilor de plan, cele 
mai multe dintre acestea soldindu-se 
cu propuneri și inițiative concrete. 
Aceasta constituie un îndemn de a 
permanentiza asemenea întilniri în

tre propagandiști șl cadre de condu
cere, ca o modalitate de informare 
promptă, de orientare a dezbaterilor 
din invățămînt către acele aspecte 
de mare actualitate ce se ridică în 
viața unui colectiv sau altul».

0 evidență clara, 
un sistem practic 

de urmărire a înfăptuirii 
propunerilor

Constantin Enescu — GALAȚI : 
«Combinatul siderurgic Galați are 
sute de organizații de bază, sute de 
cursuri, sute de propagandiști. Dez
baterile la prima temă au pus în re
lief interesul cu care cursanții anali
zează modalitățile de a îndeplini 
sarcinile trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia recen
tei vizite de lucru efectuate în ju
dețul nostru și în combinatul side
rurgic. O dovadă in acest sens o 
constituie și numărul mare de pro
puneri concrete, vizînd îmbunătăți
rea diferitelor laturi ale muncii, fă
cute în cadrul discuțiilor. De pildă, 
la uzina oțelărie, la dezbaterea con
dusă de propagandistul Mihai Vra
bie, comunistul Dumitru Rouă a fă
cut propunerea, în spiritul cerinței 
formulate de secretarul general al 
partidului, ca de folosirea integrală
a fiecărui utilaj să 
un comunist, iar 
mind să formeze 
scurte analize la

răspundă 
abaterile 
obiectul 
sfîrșitu!

gramului. La oțelâria nr. 1,

cite 
ur- 

unei 
pro- 

co-
munistul Costin Marin a propus re
ducerea consumului de fontă cu 8
kilograme pe tona de oțel, ceea ce 
ar permite realizarea procentului de 
scoatere prevăzut. La uzina aglo
merare furnale, comunistul Cornel 
Sava a propus încărcarea la capaci
tate a benzilor transportoare de pe 
magistrala mineralier port — com
binat. ceea ce ar reduce considerabil 
mersul în gol, precum și consumul 
de energie.

Am urmărit ce se întîmplă . cu 
asemenea propuneri. Le-am regăsit 
pe toate consemnate, alături de alte 
zeci de propuneri făcute în cadrul 
altor cercuri, într-o „Fișă de evi
dență a propunerilor11, întocmită la 
nivelul combinatului. în felul aces
ta. există posibilitatea de a fi ur
mărit modul cum sînt soluționate. 
Un fapt care atestă interesul oame
nilor pentru perfecționarea muncit 
lor. O metodă care ilustrează pre
ocuparea și interesul față de pro
punerile făcute in invățămintul po
litico-ideologic. Tocmai de aceea 
vom acționa pentru generalizarea el».

Punctele de documentare — 
activ implicate 

în pregătirea cursanților 
Emanoil Uțescu — DOLJ: «înce

perea noului ân in invățămintul po
litico-ideologic a fost marcată la noi, 
printre altele, și de o largă acțiune 
urmărind împrospătarea materiale- 

1 10F"<!ar«‘«*xftitâ' la punctele -de’do- 
■ cum'eritare- din unități. AVbht la in- 
: treprinderi precum „Electroputere'1, 
| „ElectEocehtl’ale” — atit pe unitate, 
cit și in principalele secții — puncte 
de documentare, -am putea spline 
model, unde propagandiștii și 
cursanții pot găsi îndrumări biblio
grafice, materiale concrete pentru 
fiecare temă din invățămînt, pre-

cum și pentru alte probleme de in
teres teoretic și ideologic. Aceste 
puncte au fost vizitate de către pro
pagandiștii participanți la instruirile 
ce au precedat deschiderea noului 
an de invățămînt, de către secretarii 
adjuncți cu probleme de propa
gandă din întregul județ.

Acțiunea de care aminteam vizează 
cu deosebire îmbogățirea și diversi
ficarea materialului de actualitate, 
a materialului concret care să spri
jine, în spiritul cerințelor formulate 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R., înfăptuirea 
sarcinilor privind realizarea planului 
la toți indicatorii. Astfel, la puncte
le de documentare se intocmesc 
grafice privind stadiul îndeplinirii 
planului care apoi sînt dezbătute 
în fiecare secție. Tot aici este ținută 
la zi o situație care consemnează 
neîndeplinirile. rămînerile în urmă 
în înfăptuirea planului.

Demn de subliniat este și faptul 
că asemenea materiale întocmite la 
punctele de documentare sint folo
site și în alte forme ale muncii po
litice, cum ar fi : propaganda vi
zuală, stațiile de radioamplificare 
etc. De multe ori. aceste documen
tare prilejuiesc concluzii și învăță
minte utile. Iată de pildă întreprin
derea de tractoare și mașini agri
cole are serioase neîndepliniri de 
plan. Cauzele sint multiple. Por
nind de aici am hotărît să organi
zăm mai multe acțiuni politice și 
educative. să Intensificăm munca 
politică, astfel îneît aceasta să fie 
mai prezentă in viața colectivelor».

Cum sînt stimulate 
discuțiile, schimbul 

de opinii
loan Luncan — TIMIȘ: „DouS 

acțiuni mai deosebite aș dori să- 
semnalez, ambele inițiate în spiritul; 
exigențelor formulate la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. Este vorba în 
primul rînd despre întocmirea la 
cabinet a unui documentar privind 
realizarea indicatorilor de plan pe 
primele zece luni ale anului, pe care 
l-am pus Ia dispoziția principalelor 
organizații de partid. pentru a fii 
folosit în dezbaterile din învățâmîn- 
tul politico-ideologic și în alte acti
vități. în aceeași ordine de preocu
pări, am întocmit documentare cu 
primele trei teme ce urmează a fi 
dezbătute, cuprinzînd' aprecieri dir» 
documentele de partid, din cuvântă
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
consultații. indicații bibliografice. 
Ne propunem în felul acesta să 
sprijinim pregătirea propagandiști
lor, să contribuim la ridicarea ni
velului teoretic al dezbaterilor, la 
Însușirea temeinică a unor teze și 
aprecieri ale partidului. La unele 
dezbateri se trece cu ușurință peste 
asemenea aspecte, ceea ce are ur
mări negative asupra pregătirii po
litice generale a comuniștilor.

în fine, după cura se știe, în fie
care an corpul de propagandiști se 
împrospătează Intr-o anumită pro^ 
porție Cn 'tădr'd ’ tinere cu o "expe
riență mai redusă in conducerea 
dezbaterilor. Tocmai de aceea, pe 
lîngă cabinetul nostru, ca și pe iîngik' 
marile unități funcționează cercuri 
metodice, care urmăresc formarea 
la propagandiști a deprinderii de a 
stimula dezbaterile, de a Ie orienta 
către aspecte esențiale ale activității'1.

La cinematograful „Studio" din Capitală, se vor desfășura, 
în perioada 3-10 noiembrie 1987,

ZILELE FILMULUI SOVIETIC
organizate cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

In program :
3 noiembrie — Curierul — spectacol de gală ; 4 noiembrie — Joc pe
riculos ; 5 noiembrie - Alarmă la bord ; 6 noiembrie - Ultimul drum ; 
7 noiembrie - Căpitanul vasului „Pele-rin" ; 8 noiembrie - Curierul ;
9 noiembrie - Planeta Kin Za Za ; 10 noiembrie - De viață nu mă 
satur niciodată. Manifestarea va avea loc și in municipiile Focșani 

și Sibiu, intre 5-12 noiembrie a.c.

BUCURII MARI, 
ÎNDELUNG AȘTEPTATE

„Ne aflăm astăzi șl noi 
în rindul numeroaselor fa
milii fericite, perioada 
«cuplului singuratic» fiind 
de mult uitată. Sperăm ca 
în curînd să fim patru...11. 
Aceste rinduri sint așter
nute pe spatele unei foto
grafii înfățișînd o tinără 
familie — Elena și Ion Ma
tei, împreună cu micuțul 
(pe atunci) Petru-Vlad, și 
erau adresate doctorului 
Mihai Niculescu de la ca
binetul de combatere a ste
rilității al Spitalului cli
nic de obstetrică-ginecolo- 
?ie Giulești, din Capitală.

n același sertar se găsesc 
și alte numeroase fotografii 
din care surîd fericite 
mame și copii. „întreaga 
mea recunoștință pentru 
imensa bucurie de a fi 
mamă11, scrie Eva Vueric, 
inginer chimist ; „Familia 
Coteanu se bucură nespus 
pentru cea mai de preț 
realizare a vieții lor, micu
ța Mihaela-Petruța11 ; „A- 
vem în casă copilul cel 
mai minunat — Simina- 
Ana11, scrie doctorița Car
men Guga.

Iar bucuria cadrelor me
dicale de aici — oameni cu

o înaltă competență profe
sională, și cu o mare pu
tere de dăruire — nu este 
mai mică atunci cînd un 
nou-născut este adus pe 
lume în urma stăruitorului 
tratament, dus, în multe 
cazuri, pină la intervenția 
chirurgicală, suportată cu 
răbdare și stoicism de sute 
de mame. Bucuria este la 
fel de mare aici, ca și în 
familia copilului ce tocmai 
a văzut lumina zilei. Căci 
este un drum lung și ane
voios acela parcurs de Ia 
prima vizită a femeii lip
site de speranță sau trau
matizate de numeroase în
cercări nereușite de a duce 
o sarcină pină la capăt 
pină la împlinirea dorinței 
arzătoare de a avea un co
pil. Un drum pe care, 
pacientă și medic îl stră
bat de-a lungul unor luni, 
chiar ani de luptă efectivă 
cu natura, neîndurătoare 
cu aceste femei, cărora le 
refuză cel mai firesc drept 
— acela de a avea copii. 
Uneori reușita este ime
diată. De multe ori, însă, 
ea se lasă îndelung aștep
tată, cere stăruitoare efor
turi din partea personalu

lui medical și, de ce să nu 
o spunem, cheltuieli sub
stanțiale din partea statu
lui. (în alte țări din lume, 
infertilitatea este socotită 
o boală „de lux11, tratarea 
ei fiind extrem de costisi
toare. Asistenta medicală 
de specialitate, aparatura, 
medicamentele, lunile de 
internare a pacientelor, 
intervențiile chirurgicale —• 
costă. Și nu puțin).

— Ne vin zilnic circa 20 
de femei, la consultație, 
din toată țara. Deoarece 
ființează încă din 1960, ca
binetul nostru este foarte 
cunoscut. Am ajuns la fișa 
cu numărul 12 550, deci tot 
atitea paciente, multe din 
provincie, pe care le-am a- 
jutat, după puterile noas
tre, să-și vadă visul îm
plinit : un copil. Sau mal 
mulți. Ar trebui să le ve
deți cind intră prima oară 
în cabinet, să citiți în ochii 
lor sentimentul adine al 
frustrării, dar și. licărirea 
de speranță care le face 
să ne calce pragul. Uneori, 
avem de învins nu numai 
greutățile provocate de 
tratarea sterilității, ci și a- 
numite traume psihice, re

semnarea. Dar, de cele mal 
multe ori, ne spune cu sa
tisfacție interlocutorul, do
rința de a naște copii în
vinge. Tratamentele sînt 
îndelungate și, uneori, du
reroase, necesitind compli
cate intervenții chirurgi
cale. Pacientele noastre 
suportă însă orice pentru 
a-și vedea visul cu ochii. 
Anual, din cite știm noi, 
se nasc aproximativ o sută 
•de copii ca urmare a stră
daniilor pe care niciodată 
o mamă obișnuită nu le va 
putea evalua. Pentru că 
ceea ce la ea este firesc 
la pacientele noastre în
seamnă luptă, dîrzenie, 
speranță și încredere.

Ne-am convins de aceas
ta stînd de vorbă cu citeva 
din pacientele devenite 
prietene ale personalului 
medical al acestui cabinet. 
Maria Beșcucă, contabil 
din Corabia, județul Olt. 
aștepta, din zi in zi, să 
nască. Tocmai venise să-i 
spună asistentei că și-a 
pierdut răbdarea. Abia aș
teaptă să-și strîngă copilul 
la piept. „Dacă ați ști cît 
mi-1 doresc, ne spune ea. 
Avem tot ce ne trebuie. 
Eu și soțul ne-am înzes
trat casa pu tot ce e nece
sar. Doar un copil lipsea 
ca să fim fericiți. Și el nu 
venea. Mă resemnasem cu 
gindul că nu sînt în stare.

ca ațîtea femei, să devin 
mamă. într-o zi am aflat 
despre acest cabinet. M-am 
prezentat la consultație. 
Am venit, la scurt timp 
mi s-a făcut o opera
ție. Apoi n-a trecut mult 
și am simțit ceea ce îmi 
doream atit : că voi fi 
mamă. Ca să fiu sigură că 
totul merge bine, m-am 
prezentat lunar Ia control11. 
Am întrebat-o dacă nu i-a 
fost greu : orașul Corabia 
e departe. „Să fi fost și 
mai departe și tot veneam. 
Nu o dată pe lună, ci de 
două ori pe săptămînă, 
dacâ-mi spunea medicul. 
Nici un sacrificiu nu ega
lează bucuria care-mi um
ple acum sufletul11.

Doina Arișanu, electro
mecanic la întreprinderea 
de fabricație și montaj as
censoare din București, 
venită „în vizită11 la cabi
netul de care se simte le
gată. asistă la convorbirea 
noastră. O încurajează pe 
Maria și-i istorisește po
vestea ei. (Toate femeile 
care intră în acest cabinet 
au o poveste a lor. presă
rată cu multe tristeți șl 
bucurii, uneori cu eșecuri, 
dâr și cu reușite). „Pier
dusem o sarcină și eram 
pe cale să o pierd și pe a 
doua. Deși eram foarte ti
nără, doream să am copii. 
«Nu te neliniști. îmi spu
neau unii. Mai ai timp». 
Dar eu nu voiam să risc. 
Am venit aici. Am fost

primită cu multă căldură, 
iar pentru mai multă si
guranță m-au internat în 
spital. Și nădejdile au în
mugurit în inima mea. 
Poate, de data asta... La 23 
martie 1983 l-am născut pe 
Mihăiță, care ne-a adus 
multă bucurie în casă. Dar 
mai voiam un copil. Altă 
sarcină dificilă, cu proble
me, dusă la bun sfirșit da
torită îngrijirii deosebite 
de care m-am bucurat, Ar 
trebui să adaug : nu numai 
eu, ci și alte numeroase 
femei, devenite mame ca 
urmare a sprijinului acor
dat. cu atita generozitate, 
de corpul medical al aces
tui spital11.

Revenind la familia Ma
tei, de care vorbeam la în
ceputul acestor rinduri, 
ne-am amintit că în foto
grafie erau trei, dar spu
neau că doresc să fie pa
tru. Am căutat-o pe Elena 
Matei, metrolog la o între
prindere antrepriză. Do
rința i s-a împlinit : 
Petru-Vlad are o soră, pe 
Eleonora-Ioana. „Nu nu
mai noi. părinții, o do
ream, dar și băiețelul. Se 
lăuda Ia toată lumea că va 
avea o surioară. în ce ne 
privește, bucuroși am fi și 
de-al treilea. De altmin
teri, greutățile cele mari 
au trecut : băiatul e la 
grădiniță, fetița la creșă, 
ceea ce constituie un mare * 
sprijin pentru noi. Atit eu. 
cit și soțul, mecanic la

metrou, ne putem vedea 
liniștiți de muncă11.

Iată doar citeva din fa
miliile în care, o dată cu 
copiii, a pătruns bucuria 
împlinirii depline, raza lu
minoasă proiectată spre 
viitor. Ele se numără cu 
miile în fișierul acestui 
cabinet. Iar in țară există 
numeroase asemenea cabi
nete medicale, dotate cu 
tot ce este necesar. Cadre 
cu înaltă calificare duc o 
autentică bătălie cu natu
ra, oferind acelor femei 
care, dintr-un motiv sau 
altul, nu pot avea copii 
nu numai o speranță, ci 
chiar posibilitatea de a de
veni mame, aducînd în. că
minele lor veselia glasuri
lor de copii, o fericire ne
sperată. Existența acestor 
cabinete, crearea condiții
lor pentru ca ele să-și în
deplinească nobila misiune 
este una dintre cele mai 
grăitoare mărturii. ale 
umanismului politicii de
mografice a partidului și 
statului nostru, ale grijii 
pentru mamă și a căldurii 
cu care sint înconjurați co
piii. Fără investiția făcută 
în aceste cabinete, fără a- 
sigurarea celor necesare 
funcționării lor și. desigur, 
fără priceperea și omenia 
cadrelor medicale, specia
lizate în acest domeniu, 
multe familii ar mai trăi și 
acum tristețea „cuplului 
singuratic11.

Rodica ȘERBAN

cinema
• Omul care ne trebuie : PATRIA 
(11 86 25) — S; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 
20.15
• Figurant» : LUMINA (14 74 16) — 
9: 12; 15; 18. GLORIA (47 46 75) — 
9: 12.15; 16: 19
• Bicicleta albă („Săptămînă filmu
lui turc») : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
11,30; 13.30; 15,30; 17,3(1: IM#
• Moromeții : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 16: 19, COSMOS (27 54 95)
— 9: 12: 15: 18.15
• Anotimpul Iubirii : DRUMUL SĂ
RII (3123 13) — 15: 17: 19
• Nea Marin 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 si 
tinerel: DOINA (16 35 38) — 9: 11,15: 
13,15: 17,15: 19.30
9 Visul unei actrițe : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11: 13: 15; 17: 19
• Oaspeți neașteptați : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Al 41-lea: SCALA (11 03 72) — 9: 
11.15: 13.30; 15.45; 18: 20.15

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 11; Marea — 18; (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18: (sala
Atelier) : Autograf — 10; Pe la
ceasul cinci spre seară... — 18
• Filarmonica ..George Enescu“ 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice4*. Adriana Nedeiță
— vioară. La pian : Viorica Rădoi — 
10.30; lrina Mureșan — vioară. La 
plan : Doina Miron — 17.30: (Ateneul 
Român) : Stagiunea educativă pen
tru elevi. Ciclul „Călătorii in lumea 
muzicii4*. „Din Pirinei pînă în Car-- 
pați** (II). Dirijor : Nicolae Nicules. 
cu. Comentariul: Radu Gheclu — 11
• Opera Română (13 18 57) : Poves
tea micului pan — 11; Lacul lebede
lor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd.
N. Bălcescu nr. 2) : Povestea soldă
țelului de plumb — 10,30.; Văduva
veselă — 18,30
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cîn- 
tec despre mine însumi — 10,30; 
Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul
înstelat deasupra noastră — 10,30;
Ivona, principesa Burgundici — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 10; Capcană pentru un 
bărbat singur — 19
• Teatrul „C. I. Nottara** (59 31 03. 
sala Magheru) : Necazurile unui În
drăgostit — 10,30; Floarea de cactus
— 18: (sala Studio) : Pensiunea 
doamnei Olimpia — 10
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 10; Arta conversației —
18,30; (sala Giulești. 18 04 85) : Băr
bierul din Sevilla — 18
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tăna- 
se*4 (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19; (sala Victoria. 
50 38 65) : Varietăți pe portativ — 19
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10.30
• Circul București (10 41 95): A sosit 
circul ! — 10; 15,30; 19
• Teatrul ..Țăndărică** (sala Victo
ria. 15 23 77) : Bu-Ali — 11; (sala 
Cosmonautilor. 11 12 04) : Anotimpu
rile mînzului — 11,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 19
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încheierea lucrărilor celei de-a 40-a sesiuni
a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale «

oamenii muncii și organizațiile sin
dicale din întreaga lume pentru in
tensificarea eforturilor comune în 
lupta pentru pace și dezarmare și o 
Rezoluție in legătură cu datoria ex
ternă și dezvoltarea, securitatea e- 
conomică și noua ordine economică 
internațională — care sintetizează 
concluziile dezbaterilor, precum și 
orientările principale ale activității 
viitoare a sindicatelor afiliate fe
derației. Totodată, ele consemnează 
realizarea unei unități sindicale mai 
strînse în cadrul F.S.M., precum și 
disponibilitatea sa de a dezvolta 
relațiile de colaborare cu celelalte 
organizații sindicale regionale și in
ternaționale în lupta pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră, pentru garantarea dreptu
lui fundamental al oamenilor mun
cii lâ muncă și viață, la o existență 
liberă și demnă, la pace.

în incheiere, secretarul general al 
F.S.M., Ibrahim Zakaria, a expri
mat, în numele participanțildr la 
sesiune, vii mulțumiri pentru con
dițiile create bunei desfășurări a 
lucrărilor, pentru calda ospitalitate 
de care s-au bucurat in țara noastră. 

(Agerpres)

40-a se
al Fede-
de dez- 
luat cu- 

numeroase

Simbătă s-au încheiat la Bucu
rești lucrările celei de-a 
siuni a Consiliului General 
rației Sindicale Mondiale.

în timpul celor trei zile 
bateri, în cadrul cărora au 
vîntul reprezentanți a
centrale sindicale din Europa, Asia. 
Africa, America Latină și din țările 
arabe, au fost analizate modalitățile 
de participare mai activă a sindi
catelor Ia lupta pentru apărarea 
drepturilor și libertăților fundamen
tale ale oamenilor muncii, precum 
și problema întăririi solidarității și 
unității mișcării sindicale internațio
nale și mobilizării acesteia la efor
turile îndreptate in direcția înfăp
tuirii păcii și a dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, ex
cluderii războiului din viața po
poarelor. asigurării dreptului la in
dependență și suveranitate al tuturor 
națiunilor, promovării unei politici 
noi de colaborare și înțelegere, li
chidării subdezvoltării și soluționării 
echitabile a problemei datoriilor ex
terne, edificării unei noi ordini eco
nomice mondiale.

în ultima zi a discuțiilor, parti- 
cipanții au adoptat o serie de do
cumente, intre care un Apel către

REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
(Urmare din pag. I)
care pun în fața colectivelor de oa
meni ai muncii din toate sectoarele 
de activitate o serie de exigențe ca
litativ noi — printre care folosirea 
cu indici superiori a timpului de 
lucru, a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor din dotare — și care au 
fost avute in vedere la stabilirea 
sarcinilor de plan nu au contribuit 
deloc sau în prea mică măsură la 
sporirea producției și creșterea efi
cienței economice. în consecință, 
deși producția industrială este mai 
mare decît anul trecut, ea nu se si
tuează totuși la un nivel corespunză
tor în foarte multe unități economice. 
Aprecierea rezultatelor obținute tre
buie să se facă așadar numai rapor- 
tind producția obținută, exportul, 
productivitatea muncii, costurile, sta
diul lucrărilor de investiții, calita
tea la nivelul prevederilor de plan. 
Numai in funcție de acest criteriu, 
numai raportind realizările la pro
iecte se poate spune dacă într-o uni
tate economică, intr-un județ sau pe 
ansamblul unei ramuri se manifestă 
răspunderea și exigența necesare 
pentru desfășurarea unei activități 
productive eficiente, de înalt randa
ment. *

în acest context, eforturile tuturor 
oamenilor muncii trebuie să fie con- 
entrate în ultimele două luni ale 
nului — așa cum a precizat secre

tarul general al partidului și la re
centa ședință a Comitetului Politio 
Executiv — pentru îndeplinirea in 
cit mai bune condiții a sarcinilor de 
;>lan la producția fizică și in primul 
rind la export. Practic, nu există 
cauze obiective care să determine 
nerealizarea planului la unele pro
duse sau sortimente. Atit in indus
tria energetică sau extractivă, cit și 
în sectoarele prelucrătoare sint asi
gurate suficiente capacități de pro
ducție și forța de muncă necesară 
pentru realizarea ritmică, integrală 
și chiar depășirea prevederilor de 
plan. Dacă in unele unități se înre
gistrează totuși restanțe la produc
ția fizică, restanțe care generează 
riămineri în urmă în realizarea pla
nului la export sau neajunsuri în 
lanț în mecanismul aprovizionării 
tehnico-materiale, acestea se dato
rează in principal unor deficiențe 
organizatorice și în primul rind fo
losirii necorespunzătoare a capaci
tăților de producție existente. Sec
torul energetic, de pildă, sector de 
care depinde buna desfășurare a în
tregii activități economico-sociale, 
'ispune de o putere instalată de
rea 22 mii MW, care poate ‘satis

face cu prisosință necesitățile de 
energie ale țării. Chiar dacă s-ar 
realiza indici de utilizare a instala
țiilor din dotare de numai 50 la 
sută s-ar asigura energia electrică 
necesară în toate domeniile. în nici 
un sector al economiei nu se accep
tă folosirea cu asemenea ' " '
mașinilor și utilajelor din
Cu toate acestea, iată că
energetic face față cu greu sarcini
lor ce îi revin, ceea ce a determinat 
conducerea partidului să ia o serie 
de măsuri speciale pentru îmbună
tățirea activității în acest domeniu.

Nicăieri nu există insă alte și alte 
rezerve, alte șl alte capacități de 
producție care să fie atrase in cir
cuitul economic pentru a se acoperi 
nerealizările dintr-o unitate sau 
alta, dintr-un sector sau altul de 
activitate. Așa cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R., cea mai mare parte din 
greutățile întîmplnate în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale sint 
determinate de nerealizarea produc
ției planificate în diferite 
din industria orizontală, mai 
seamă din metalurgie și 
dar și din construcția de 
care aveau datoria să asigure pro
dusele necesare pentru celelalte sec
toare. Ce s-a intimplat în aceste 
unități 7 Nu au dispus de materiile 
prime necesare ? Nicidecum. Cau
zele sint de cu totul altă natură și 
se referă in principal la folosirea 
sub nivelul planificat a multor ca
pacități de producție și punerea în 
funcțiune cu intirziere a noilor in
vestiții.

Sint neajunsuri pentru eliminarea 
cărora organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
,n întreprinderi, toți muncitorii și 

specialiștii trebuie să acționeze ne- 
intirziat, cu toată fermitatea, astfel 
incit incă din aceste zile să se asi
gure desfășurarea normală, la ni
velul prevederilor, a întregii activi
tăți productive. Trebuie să se înțe
leagă limpede de către fiecare om 
al muncii, de către fiecare comunist 
că realizarea integrală a planului la 
producția fizică și in primul rind la 
producția de materii prime și re
surse energetice reprezintă una din 
condițiile hotăritoare pentru func
ționarea normală a mecanismului 
economic, pentru aprovizionarea rit
mică a întreprinderilor și a popu
lației cu bunurile materiale nece
sare, pentru onorarea la termenele 
prevăzute a contractelor încheiate 
cu beneficiarii interni și partenerii 
de peste hotare ; justificările, expli
cațiile nu pot ține în nici un caz 
locul produselor de care economia 
națională are nevoie.

Totodată, o atenție deosebită tre
buie acordată Îndeplinirii indicato
rilor calitativi ai planului, creșterii 
eficienței economice. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit, in perioada care a 
trecut din acest an, in unele între
prinderi s-au depășit consumurile 
materiale normate și chiar cele în
registrate anul trecut. Este o situa
ție nefirească, profund păgubitoare 
ca in perioada actuală, cînd pretu
tindeni in lume se fac eforturi cu 
totul deosebite pentru economisirea 
resurselor materiale, într-o serie de

unități din țara noastră nu numai că 
nu se respectă normele de consum, 
ci se înregistrează chiar creșteri 
ale acestora față de anul trecut. Ca 
atare, se impune un efort mai sus
ținut, constant pentru reproiectarea 
unor produse și promovarea opera
tivă in producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ast
fel incit să șe asigure: fără .întîr- 
ziere o reducere substanțială a con
sumurilor materiale și creșterea pe 
această cale a eficienței economice.

în această perioadă, in unitățile 
economice se desfășoară adunările 
generale ale oamenilor muncii, care 
stabilesc măsurile necesare pentru 
îndeplinirea in cit mai bune condi
ții a planului pe acest an și pregă
tirea producției anului viitor. Este 
cel mai bun prilej ca oamenii mun
cii să facă propuneri concrete, la 
obiect, pentru eliminarea tuturor ne
ajunsurilor din activitatea produc
tivă și asigurarea condițiilor nece
sare pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan — condiție 
esențială pentru dezvoltarea necon
tenită, in ritm inalt a economiei na
ționale. Așa cum s-a indicat la ședin
ța Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., este necesar ca In 
fiecare întreprindere șl centrală să 
se stabilească și să se discute in adu
nările generale ale oamenilor muncii 
măsurile care se impun în vederea 
pregătirii temeinice a producției a- 
nului viitor, astfel incit sarcinile de 
plan pe 1988 să fie realizate ritmic, 
la toți indicatorii, incă din primele Zile.

Iată, așadar, numai cîteva din sar
cinile de maximă importanță ce re
vin in această perioadă de sfîrșit de 
an colectivelor de oameni ai muncii 
din întreaga economie. Problema 
fundamentală este acum — așa cum 
a subliniat secretarul general al par
tidului — buna organizare a muncii, 
realizarea programelor de moderniza
re a producției și a tehnologiilor, în
tărirea ordinii și disciplinei în toate 
sectoarele de activitate. Și fără îndo
ială că pretutindeni, în toate între
prinderile, în toate județele și ramu
rile economiei, în industrie și în 
agricultură, se va acționa cu toată 
hotărirea pentru înfăptuirea acestor 
îndatoriri, pentru întîmpinarea cu noi 
succese în producție a Conferinței 
Naționale a partidului și a celei de-a 
40-a aniversări a Republicii, eveni
mente de seamă in viața întregului 
nostru popor.

indici a 
dotare, 

sectorul

unități 
cu 

chimie, 
mașini.

Jl

Dupd strălucitul

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc, simbătă, schimbul instru
mentelor de ratificare a Acordului 
intre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Bangladesh pentru promo
varea și garantarea reciprocă a in
vestițiilor de capital, semnat la 
Dhaka, la 13 martie 1987, cu prilejul 
vizitei oficiale de prietenie efectua-

t
11,JO Telex
11,35 Lumea copiilor. Emisiune reali

zată în colaborare cu Consiliul 
județean Buzău al Organizației 
Pionierilor • Telefllmoteca de 
ghiozdan : „Eroii nu au virstă" 
(color). Producție a Studioului de 
film. . TV. Scenariul : 
Muateanu. Regla : Dan 
cu. Episodul 18

12,40 Din cununa clnteculul

Franclsc 
Mirones-

________ _______ _________ românesc 
(color). Mari ansambluri folclori
ce : „Clocirlla"

15.00 Album duminical (parțial color) 
• Telesport : Succesul gimnasti
cii românești la campionatele 
mondiale

14,50 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Porturi dunărene : Călărași

15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color). Epocă de 

glorii — epocă de fapte revolu
ționare. Documentar realizat in 
județul Tulcea

19,40 Cîntarea Românie! (color). Oma
giul țârii, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației

te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bangladesh.

Schimbul a fost efectuat de Tra
ian Pop, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Anwar Hashim, 
ambasadorul R.P. Bangladesh in țara 
noastră.

20,20

21.50
22,00

Socialiste și cu Comitetul 
cultură și educație socialistă 
județului Tulcea
Film artistic : „Promisiuni" (co
lor). Producție a Casei de filme 
5. Scenariul : Vasile Istrate. Re
gla : Elisabeta Bostan. In distri
buție : Marla Ploae. Mlrcea Dia- 
conu. Ion Caramitru, Ioana Cră- 
ciunescu, Medeea Marinescu, 
George Mihâițâ. Aurel Giurumla, 
Sanda Toma, Valeria Gagialov, 
Tiodica , Mureșan. și copiii : Dan 
Bordeianu. Vlăduț Pop, Adriana 
Stamatescu 
Telejurnal 
închiderea programului

LUNI, 2 NOIEMBRIE

de 
al

20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,35 în pas cu cerințele dezvoltării pa

triei (color). Petrolist — o pro
fesiune prioritară

20.50 Tezaur folcloric (color)
21,05 Roman-foileton : „Sarea pămlntu- 

,lui“ (color). Ecranizare a roma
nului cu același titlu de Gheorehi 
Markov. Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară. Epi
sodul 6

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

MARAMUREȘ :

Apartamente noi, moderne 
pentru oamenii muncii
Lucrătorii Trustului-antrepriză 

generală de construcții montaj 
Maramureș și-au intensificat efor
turile pentru a da în primire mi
nerilor. metalurgiștilor, forestieri
lor, textiliștilor și celorlalți oa
meni ai muncii din județ noi apar
tamente moderne, confortabile. De 
la începutul anului și pină in pre
zent s-au dat in folosință 1 625 de 
apartamente, care conțin elemente 
valoroase din arhitectura mara
mureșeană. După cum ne preciza 
ing. Ștefan Lupșa. directorul trus
tului. succesul are la bază măsurile 
întreprinse de fiecare șantier pen
tru extinderea mecanizării și reali
zarea de panouri cu fațadă direct 
in fabrică și gata finisate. Incepînd 
din acest an, se produce aici un 
nou tip de panouri mari, care spo
resc confortul termic. De aseme
nea, pentru mărirea ritmului de 
lucru s-au luat o serie de iniția
tive. cum sint : prefabricarea, a- 
proape integrală, a rețelelor și ca
nalelor termice, conteinerizarea 
materialelor care se manipulează 
pe șantiere, precum și constituirea 
unor echipe complexe care execu
tă lucrări de structuri și finisaj. 
Este de remarcat faptul că. la fi
nalizarea acestor obiective sociale, 
constructorii au fost sprijiniți în
deaproape de beneficiarii noilor 
apartamente. (Gheorghe Pârja).

Parametrii de frumusețe ai construcției umane
(Urinare din pag. I)

— Foarte mult. Iată, am 
fost împreună prin citeva 
apartamente noi. își aștep
tau locatarii — curate, bine 
finisate, o plăcere. Dar au 
fost 
plat, 
date 
mit 
au reclamat unele instala
ții care erau gata defecte 
— cu deosebire cele sani
tare.

— Și ecoul reclamațillor?
— Sigur, s-au întreprins 

remedierile necesare, s-a 
rezolvat totul. Dar pentru 
colectivul nostru muncito
resc întimplarea nu se pu- 
t$a încheia astfel, numai 
cu atit. Comuniștii din or
ganizația de bază numărul 
2 l-au însărcinat pe mais
trul Ovidiu Ghițan — l-ați 
cunoscut, in drumul aces
ta, el e și secretarul orga
nizației — să analizeze și 
să prezinte în adunarea, 
generală faptele petrecute. 
Nu i-a venit deloc la în- 
demîhă. Oricine îl putea 
înțelege,' dar a făcut lucrul 
acesta cu răspundere co
munistă, nu, a trecut nimic 
cu vederea. S-au nomina
lizat formații de lucru, s-au 
pomenit nume, chiar și de 
comuniști, oameni care au 
efectuat muncă slabă. Co
muniștii Nicolae Tătucu — 
șef de echipă de sanitariști 
și Mihai Croitoru — șef 
de echipă de electricieni 
au recunoscut că nu au 
controlat .cu exigența cu
venită munca oamenilor 
din subordine, au pus ei 
înșiși in discuție problema 
colaborării dintre meserii.

și altele — s-a întîm- 
și așa ! —< care, pre
ia cheie, au nemulțu- 
noii locatari. Aceștia

între instalatori și con
structori, de pildă, care 
trebuie să-și predea ope
rațiile în ordinea prevăzu
tă in fluxul tehnologic. 
Munca de slabă calitate a- 
pare cind fiecare își vede 
strict numai frontul lui de 
lucru și nu-1 vede cu ochi 
critic și pe al celuilalt 
și-și spune : „Nu e al meu, 
nu mă interesează !“, din 
dorința de a realiza cît 
mai mult. Și uită și da 
nivelă și de tot...

— Uneori uită pină și de 
firul de plumb, anticul fir...

— ...păi și de ăsta, și ies 
pereții strimbi cum e la 
suflet și omul eare-i ridi
că. Atunci degeaba vorbim 
în ședințe despre răspun
dere. Principiul acesta tre
buie să fie faptă concretă 
pe schelă.

— Și critica 7 Ce este 
critica în astfel de cazuri? 
lertâți-ne că vă întrebăm 
ca la un curs de învăță- 
mint. dar...

— Critica e o armă de 
îndreptare a lucrurilor — 
vă răspund eu tot ca la în* 
vățămînt. Ceea ce se și fă
cuse, de fapt. în practică, 
se remediase totul. Dar 
critica mai este, totodată, 
și metodă de construire și 
reconstruire a caracterelor 
umane, zic eu, ceea ce se 
poate constata pe viu prin 
munca de mai bună cali
tate, exigentă, a acelor oa- 
mehi, începînd chiar de a 
doua zi. Aceștia sint nu
mai cîțiva dintre parame
trii dificili ai frumuseții 
lucrului bine făcut, despre 
care v-am. mai amintit la 
un moment dat.

—. Cam aspri parametri !

— Severi, dar necesari. 
Fără ei, fără exigență și 
răspundere împlinită cu 
spirit comunist nu întilnim 
frumusețe, calitate, ci cu 
totul altceva. Cum s-a în- 
tîmplat și la organizația 
numărul 5. de la poligonul 
de prefabricate. I-ați auzit, 
pe șantier, pe acei mon- 
tori declarindu-se nemul
țumiți de finisajele panou
rilor. înseamnă că procesul 
răspunderii, acolo, la poli
gon, continuă, nu a prins 
chip concret pe deplin. Re
zultatele pozitive ale fur
tunoasei dezbateri inițiate 
de comuniști, acolo, le aș
teptăm cu încredere — ei, 
comuniștii organizației nu
mărul 5 revăd la amănunt 
tehnologiile de lucru, 
tatea muncii fiecărui 
calificarea fiecăruia, 
comitent, comuniștii 
acel 'sector au pus în___
tică — Știu bine acest lu
cru — propunerea maistru
lui Gheorghe Cringuleanu 
de a se colabora mult mai 
strins cu cadrele didactice 
de la liceul industrial nu
mărul 6. pe care-1 patro
nează întreprinderea noas
tră. pentru mai buna pre
gătire a viitorilor construc
tori. Adică, au privit, tot
odată, și în viitor și au 
luat măsuri în consecință. 
12 comuniști, maiștri, s-au 

.angajat să se ocupe direct 
. de pregătirea practică a ti

nerilor. Deci nu numai 
control — și în poligon și 
la școală — ca munca să 
se desfășoare mai bine or
ganizat. ci se pune umărul 
pentru atingerea unor pa
rametri mai înalți 
litate. Dar toate'

cali- 
om, 

Con- 
din 

prac-

de ca- 
aceste

eforturi, toate aceste răs
punderi asumate trebuie să 
aibă cit mai rapid reflex 
concret, adică prefabricate 
mai bine finisate. Vedeți, 
răspunderile pe care ai fi 
înclinat să le socotești mă
runte, pentru că sint de 
fiecare zi, se cumulează, se 
integrează organic, dind 
chip marii răspunderi, care 
aparține tuturor. Comuniș
tii știu acest lucru, luptă 
pentru izbînda lui.

— Deci — intervenim noi 
— âm putea spune că un 
bloc de locuințe, de 
exemplu, încă mirosind a 
mortar și lemn proaspăt 
geluit sau un cartier întreg 
care răsare în toată fru
musețea lui pe măsură ce 
se eliberează din schele își 
au istoriile lor semnifica
tive. Cei care le vor locui 
nu prea au cum să le afle, 
grăbiți fiind cu aranjarea 
mobilelor, cu montatul per
delelor.

— Poate nu vor afla sau 
poate le vor intui, in par
te ; dar unii le și află, nu 
in amănunt, desigur, dar 
lc află, pentru că, vedeți 
dumneavoastră, unele is
torii, care nu ating para
metrii de frumusețe scon
tați — cum îi numeam cu 
un fel de metaforă — au 
darul să se mărturisească 
șt singure prin lucrul de 
slabă calitate. împotriva 
unor astfel de istorii se 
mobilizează comuniștii, in
transigenți cu ei înșiși, in
transigenți cu munca tu
turor, conștienți că împli
nirea exemplară a răspun
derii in activitatea de zl 
cu zi este principalul din
tre parametrii de frumuse
țe ai vieții noastre.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ALGERIENE

DEMOCRATICE Șl POPULARE

Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, 

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
ALGER

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 33-a aniversări a revoluției de elibe
rare — Ziua națională a Republicii Algeriene Democratice și Populare — 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Partidului Comunist 
Român, al poporului român, precum și al Tneu personal cele mai calde 
felicitări.

Exprim convingerea că, acționînd împreună, relațiile de prietenie șl 
colaborare statornicite intre partidele și țările noastre, precum și conlucrarea 
pe plan mondial pentru soluționarea justă a problemelor lumii contem
porane vor cunoaște o dezvoltare tot. mai puternică in viitor, în interesul 
popoarelor român și algerian, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres continuu și prosperitate poporului algerian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nist.ru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă lui Abdelhamid Brahimi, 
membru supleant al Biroului Politic 
al Partidului Frontul de Eliberare 
Națională, prim-ministru al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, prin care, cu prilejul săr

bătoririi celei de-a 33-a aniversări a 
revoluției algeriene, îi adresează 
calde felicitări, urări de noi succese 
în activitatea sa. în telegramă se ex
primă convingerea că. acționînd îm
preună, pe baza hotăririlor și Înțe
legerilor Ia nivel înalt, guvernele 
celor două țări vor contribui la adîn- 
cirea șl extinderea raporturilor de 
cooperare prietenească statornicite 
între România și Algeria.

ACTUALITATEA SPORTIVA

succes al gimnasticii românești
Reușita noastră cea mai mare: ECHIPA!“

Convorbire cu antrenorul coordonator al lotului național feminin 
do gimnastică, Adrian GOREAC

La puțin timp după întoarcerea în țară a gimnastelor românce, aco
perite de glorie in recentele Campionate mondiale de la Rotterdam, l-am 
abordat pe antrenorul coordonator ‘ ‘ 
care o redăm în continuare...

dumneavoastră,— Cine sinteți 
Adrian Goreac ?

— Un profesor de _  ____
de 36 de ani, cu specializare în gim
nastică, fost antrenor la Clubul spor
tiv școlar Sibiu (de unde, printre 
altele, a fost lansată Melita Riihn), 
din decembrie 1981 antrenor coordo
nator aj lotului național feminin, 
care are centrul de pregătire la 
Deva.

— Și ceilalți antrenori din colectiv, 
cine sint ?

— Maria Cosma și Octavian Belu 
mi-au fost colegi de grupă Ia 
I.E.F.S. ; in 1974, cînd am absolvit, 
ei au fost repartizați la Onești șl, 
respectiv, Ploiești, iar eu la Sibiu. 
Peste opt ani aveam să ne reintîl- 
nim la lot, la Deva. împreună și cu 
Adrian Stan, venit de la Sibiu.

— Felicitindu-vă incă o dată pen
tru succes, vă propunem sd poves
tiți pentru cititori momentele cele 
mai dificile, și deci memorabile, de 
la Rotterdam.

— Am să amintesc numai două. 
Din concursul pe echipe (probele 
libere). Primul moment : deși con
duceam 
Danielei 
depășiți 
Uniunii 
dială la 
terioare). Fetele plingeau, cei ce ne 
însoțeau arătau demobilizați. Cum 
antrenorul nu are voie să se piardă, 
le-am strins pe fete și le-am spus 
doar atit : „Singura noastră șansă 
este acum să riscam ; deci la sol 
facem nu concurs — ci festival !“. 
Au dat să ridă, au plecat spre... 
covorul fermecat șl totul a mers ex
celent, trei dintre ele obținind nota 
10 in condițiile exigenței ridicate a 
brigăzii de arbitre conduse de Lud
mila Turișceva. Am luat iar con
ducerea, spectatorii olandezi (care 
ne-au susținut tot timpul frenetic, 
impresionindu-ne și obligindu-ne la 
o comportare de nivel înalt) au iz
bucnit în urale cînd au citit clasa
mentul pe tabela electronică de afi- 
șaj. Și a urmat ultimul aparat : noi 
la un aparat greu (săriturile, unde 
îndeobște șe iau note mai scăzute), 
adversarele noastre la unul mal ușor 
și mai plăcut (solul, unde îndeobște 
se iau note mai ridicate). Toate fe
tele, fără excepție, au sărit foarte 
exact. două primind chiar 10, iar 
celelalte 9,975. Și, astfel, s-a scris 
istoria celui de-al doilea titlu mon-

sport, în vîrstă

in clasament, după ratarea 
Silivaș la bîrnă am fost 

la punctaj de formația 
Sovietice (campioapă mon- 
22. din cele 23 de ediții an-

al lotului, pentru o convorbire, pe

dial pe echipe obținut de gimnas
tica românească.

— In general, cum vi t-a părut 
concursul ?

— Cînd spun că nivelul concursu
lui a fost deosebit de ridicat, chiar 
față de alte ediții mondiale, rog să 
fiu crezut că așa a fost, nicidecum 
că aș plusa artificial valoarea pen
tru a supraaprecia reușita noastră.

— Vorbim atit de mult de între
cerea pe echipe, incit nu prea ne 
mai rămin timp și spațiu pentru 
celelalte rezultate.

— Reușita noastră cea mai mare
la aceste Mondiale este ECHIPA ! 
Victoria ne-a arătat câ dispunem de 
o formație omogenă, in care fiecare 
gimnastă are contribuția 
tantă. Tocmai de aceea 
nici o diferențiere între 
n-aș pune-o prima pe 
mondială ' ..................
dual (o 
datorește 
a deschis 
urmat.

— Apropo de campioana mondială 
absolută Aurelia Dobre. Am citit că 
a făcut o impresie deosebită la 
Rotterdam cînd a declarat : „Mi-am 
dorit mult să ajung ca.Nadia. Acum 
aș vrea s-o întrec pe Nadla !“.

— O caracterizează acest fel de a 
gindi pe această fetiță care abia 
peste două săptămini va împlini 15 
ani. Are nu numai un talent rar și 
o rară disponibilitate de muncă, dar 
și o formidabilă ambiție.

— Se muncește mult la lotul națio
nal de gimnastică feminină ?

— Se muncește mult. Dar nu atit 
de mult ca volum. întrucât de cîțiva 
ani nu pe cantitate punem accentul, 
ci pe calitate. La antrenamente ce
rem fetelor să se concentreze la ma
ximum, pentru ca — eliminînd exer
cițiile nereușite — intr-un interval 
de timp mal scurt să facă același 
număr de repetări foarte bune. în 
felul acesta, intensitatea antrena
mentului asigură calitatea acestuia, 
sportivelor rămînindu-le suficiente 
ore pentru școală și pregătirea lec
țiilor, cit și pentru alte activități,

— S-a vorbit, zilele acestea, de o 
succesiune a generațiilor de mari 
talente in gimnastica noastră femi
nină, Va continua ștafeta ?

— Ea sfirșitul anului 1981, cînd mi 
s-a încredințat această onorantă, dar 
apăsătoare sarcină de coordonare, 
situația nu era prea roză, întrucît

ei impor- 
n-aș face 
ele ; nici 

campioana 
ei indivi-absolută. Titlul 

premieră românească) se 
și celorlalte, și celei care 
concursul, și celor ce au

Ia Mondialele de la Moscova (ce se 
desfășuraseră in decembrie) lotul nos
tru nu luase nici o medalie. Ne-am 
zis. atunci, că soluția este să facem 
schimbări in echipă, dar din mers ; 
adică să promovăm succesiv cite 
două-trei gimnaste, și nu cite o ge
nerație întreagă. Așa că. in gene
rația Cristina Grigorăș. Lavinia A- 
gache, Mihaela Stănuleț. Camelia 
Renciu, Mirela Barbălată s-au inter
calat mai întii ca mari valori Eca- 
terina Szabo, Simona Păucă și Laura 
Cutina ; apoi, după Olimpiada de la 
Los Angeles, Daniela Silivaș ; au 
urmat, alternativ. Camelia Voinea, 
Celestina Popa, Aurelia Dobre, Eu
genia Golea și Mirela Sidon.

— Și vor urma, în continuare...
— Cristina Bontaș, Augustina Ba

dea, Gabriela Potorac și cine s-o mai 
impune selecției.

— Intenționați să faceți schimbări 
in echipa actuală, in vederea Olim
piadei ?

— în mod normal, nu. Doar dacă 
va apărea vreo necesitate (nedorită) 
sau vreo (dorită) nouă „stea". Exem
plul Aureliei Dobre demonstrează 
celor mai tinere gimnaste (din ge
nerația a treia) că prin talent și 
muncă perseverentă se pot impune 
selecției oricînd,

— Dar programul exercițiilor il 
veți schimba pină la Olimpiadă...

— Numai al exercițiilor libere. 
Programul impuselor rămîne același. 
La libere insă 
șim pe noi, să 
spre nou, 
tate. Deși 
de un an 
mobilizăm 
schimbate,

— Noi am cam terminat cu între
bările, tovarășe Adrian Goreac...

— Aș mai avea eu ceva de adău
gat, în afara întrebărilor.

— Vă rugăm.
— Pe noi, cei din acest sport, ne 

doare faptul că presa scrie despre 
gimnastică 
petiții, nu 
ele. Fetele 
timp, dacă 
cit o știre 
petiției ce urmează, despre modul in 
care muncesc ele și-și sacrifică mul
te in numele viitoarei performanțe, 
despre adversarele ce le vor intilni. 
și cite și mai cîte. Nu e o critică, e 
o observație și o dorință. O sugestie 
dacă vreți.

— Aveți dreptate. Și. in consecin
ță. promitem o altă convorbire des
pre gimnastică, cit de curind.

trebuie să ne depă- 
manifestăm tendință 
mai multă originali- 
mai rămas mai puțin 
atunci, sperăm să ne 

exerciții 
mal mare efect.

spre 
ne-a 
pină
și să pregătim 

de și

numai după marile com- 
și Înaintea Ibr sau intre 
ar putea fi sprijinite din 
s-ar scrie mai mult de- 
despre importanța com-

FOTBAL. Meciurile disputate sîm- 
bătă in etapa a 10-a a campiona
tului diviziei A la fotbal s-au în
cheiat cu următoarele rezultate :

București : Victoria București — 
Corvinul Hunedoara 4—2 (2—1). Au
torii golurilor : Țălnar (min. 26 și 
min. 89), Vaișcovici (min. 32 și min. 
74 — din lovitură de 
pectiv, Nipșa (min.
(min. 76).

București : Sportul 
Petrolul Ploiești 3—1 
le au fost înscrise de 
15), Coraș (min. 39). Mircea Popa 
(min. 69), respectiv, Ursea (min. 84).

Moreni : Flacăra — F.C. Olt 1—I 
(0—0). Oaspeții au deschis scorul 
prin Pena (min. 70), golul egaliza
tor fiind marcat de Dragnea (min. 
85, din lovitură de la 11 m).

Suceava : C.S.M. Suceava — Di
namo 1—3 (0—2). Golurile echipei 
bucureștene au fost realizate de Ma- 
teuț (min. 19, din lovitură de la 11 
m). Andone. (min. 43), Damaschin 
(min. 80), iar punctul gazdelor a 
fost marcat de Cașuba (min. 50, din 
lovitură de lâ 11 m).

Craiova : Universitatea — 
sitatea Cluj-Napoca 0—0.

Pitești : F.C. Argeș — 
Galați 2—0 (2—0). Golurile 
înscrise de Radu II (min. 19) 
(min. 27).

Bacău : S.C. Bacău — Rapid 1—0 
(1—0). Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Scînteie (min. 8). în mi
nutul 52, Borcea (S.C. Bacău) a ra
tat o lovitură de la 11 m.

Brașov : F.C.M. Brașov — Politeh
nica Timișoara 2—0 (1—0). Puncte
le au fost marcate de Barbu (min. 
33) și Avădanei (min. 82).

Tg. Mureș : A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua 2—4 (0—2). Pentru formația 
Steaua au înscris Rotariu (min. 6 
și min. 40), Lăcătuș (min. 57) 
Ballnt (min. 81), ambele goluri 
formației-gazdă 
Barbu (min. 62

în clasament 
namo — cu 20 . 
formațiile Steaua — 19 puncte, Vic
toria București, Oțelul Galați — cu 
cite 13 puncte și Universitatea Cra
iova — 12 puncte.

la 11 m). res-
39) și Stroiâ

studențesc — 
(2—0). Goluri- 
Bozeșan (min.

Univer-

Oțelul 
au fost 
și Pană

fiind marcate 
și min. 84). 
conduce echipa 
puncte, urmată

Și ale 
de

Di- 
de

Gheorghe MITROI

POLO. Simbătă s-a disputat la Pi
tești prima manșă a meciului dintre 
echipele Dinamo București și Sisley 
Pescara (Italia), contind pentru se
mifinalele „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 14—12 in favoa
rea echipei Dinamo, principalii săi 
realizatori fiind E. Ionescu (4) și V. 
Hagiu (3). Returul întilnirii va avea 
loc in orașul Pescara.

în cealaltă semifinală a competiției 
echipa Spandau din Berlinul occi
dental a întrecut cu scorul de 12—10 
formația Partizan Belgrad.

Poporul algerian sărbătorește 
astăzi „Ziua revoluției", evocînd cu 
acest prilej unul dintre cele mai 
importante momente ale frămin- 
tatei sale istorii. Se implinesc 33 
de ani de cind forțele patriotice 
concentrate în regiunea munților 
Aures, din estul țării, au declanșat 
lupta armată de eliberare națio
nală, care avea să fie încununată, 
la capătul unor imense sacrificii, 
prin proclamarea independenței de 
stat a Algeriei.

Aniversarea acestui memorabil 
eveniment găsește poporul algerian 
in plin efort constructiv, de fău
rire a unei vieți noi. Așa cum se 
știe, Republica Algeriană Demo
cratică și Populară este cea mai 
intinsă țară a Africii de nord, 
avind o suprafață de peste 2 381 700 
kmp și o populație de aproape 20 
milioane de locuitori, care este 
concentrată în regiunile din preaj
ma Mediteranei. Restul teritoriului, 
in proporție de 80 la sută, il re
prezintă deșerturile, sub ale căror 
Întinderi se găsesc bogate zăcămin
te de petrol, minereu de fier, zinc, 
fosfați, cărbuni etc. în perioada 
care a trecut de la proclamarea 
independenței, ca rezultat al mă
surilor luate pentru lichidarea 
subdezvoltării. Algeria a cunoscut 
adinei transformări economico- 
sociale cu caracter înnoitor. Pe 
vaste întinderi — de la regiunile 
de coastă pină în zonele aride ale 
Saharei — au fost înălțate nume
roase fabrici și uzine, baraje și' 
centrale electrice, care au schimbat

radical înfățișarea locurilor și via
ța oamenilor. Astfel. micul oraș 
Ras Djinet, din nord, era cunoscut 
pină nu de mult doar pentru fru
musețea peisajului și pentru agri
cultura care se practică in zona 
Învecinată. în vara acestui an, 
aici a fost pusă în funcțiune una 
dintre cele mai mari termocentrale 
din țară. Un puternic avînt a luat 
acțiunea de valorificare a resur
selor petroliere. Cu o producție 
anuală de circa 50 milioane tone. 
Algeria ocupă locul al treilea in 
Africa ; ea se mindrește cu marile 
rafinării și complexe petrochimice 
de la Alger, Arzew, Skikda, Anaba.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele 
care au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare. România socia
listă urmărește cu interes și sim
patie succesele obținute de poporul 
algerian pe calea făuririi unei 
vieți noi. Prietenia româno-alge- 
riană s-a manifestat incă în anii 
grei ai luptei de eliberare națio
nală a Algeriei, cînd poporul nos
tru i-a acordat întregul său sprijin. 
După proclamarea independenței 
Algeriei. relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări au 
cunoscut un curs mereu ascendent, 
o contribuție hotăritoare aducind-o 
convorbirile la cel mai înalt nivel, 
care, prin acordurile și înțelegerile 
convenite, au deschis largi per
spective conlucrării româno-alge- 
riene, în interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

vremea
Institutul cte meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 1 noiembrie, ora 20 — 4 
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi rece îndeosebi în prima parte 
a intervalului. Cer variabil, mai mult 
noros. Pe alocuri vor cădea precipi
tații la îheeput sub formă de lapoviță 
și ninsoare, apoi și ploaie în regiunile 
din estul și sud-estul țării. Vîntul va 
mai prezentă unele intensificări la în
ceputul intervalului în estul țării din 
sector nordic. Temperatura aerului va 
marca o creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, itolat mai coborîte în depre
siuni, cele maxime vor oscila între 4 
și 14 grade. Condiții de brumă, la în
ceput în nord-vestul tării. Pe alocuri.

ceață slabă. In București ; "Vremea va 
fi rece. Îndeosebi in prima parte a in
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
favorabil precipitațiilor slabe, vini 
moderat. Temperaturile. minime vor fi 
cuprinse între zero și 2 grade, cele 
maxime intre 6 și 9 grade.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite 

cîștîgătoare la tragerea la sorți 
suplimentară din 31 octombrie 1987
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1 00255 35 50 000
1 26345 47 50 000
1 95183 108 40 000
1 39541 90 40 000
1 62080 98 30 000
1 19898 207 30 000
1 24558 07 30 000
1 35070 63 30 000
1 64106 116 20 000
1 12191 163 20 000
1 28177 148 20 000
1 49417 72 20 000
1 96356 138 20 000
1 00401 101 10 000
1 69114 36 10 000
1 13967 82 10 000
1 40685 89 10 000
1 03587 143 10 000
1 38437 219 10 000
1 86205 92 5 000
1 28119 59 5 000
1 11695 66 5 000
1 96317 60 5 000
1 23757 133 5 000
1 71607 19 5 000
1 12111 207 5 000
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756 66 3 000
100 816 70 2 000
100 557 176 1 000
100 142 67 1 000
100 610 161 1 000
100 315 32 1 000

1 000 76 09 800
1 626 TOTAL 2 195 000

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite

ciștigătoare 
lunară din

a tragerea la sorți
31 octombrie 1987
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1 71568 136 50 000
1 59569 178 50 000
1 15701 31 50 000
1 12687 204 50 000
1 55086 54 40 000
1 67349 192 40 000
1 67712 55 40 000
1 85588 132 40 000
1 98556 192 40 000
1 76954 52 30 000
1 94398 116 30 000
1 10125 53 30 000
1 66191 125 30 000
1 62466 184 30 000
1 04715 136 30 000
1 94020 26 20 000
1 66494 182 20 000
1 91484 208 20 000
1 96775 173 20 000
1 56711 161 20 000
1 51155 194 20 000
1 92406 90 20 000
1 63076 44 10 000
1 18129 211 10 000
1 00190 85 10 000
1 97388 155 10 000
1 13705 45 10 000
1 81714 130 10 000
1 57477 150 10 000
1 00672 107 10 000
1 95531 117 5 000
1 70657 225 5 000
1 21755 196 5 000
1
1 39265
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1 81659 134 5 000
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85590 127 5 000
84384 207 5 000
37075 151 5 000
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100 719 191 3 000
100 044 121 2 000100 210 203 2 000

1 000 59 174 1 000
1 000 74 22 800
1 000 59 71 800
1 000 08 102 8001 000 08 120 800
1 000 22 67 800
1 000 03 67 800
7 339 TOTAL 7 345 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilar este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenții
le C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenții
le C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

nist.ru


România, președintele Nicolae Ceausescu - promotori 
fermi ai dialogului internatiunal, ai unei politici externe 

dinamice si constructive
Sub semnul înțelegerii, colaborării și purii

Amplul dialog internațional promovat de România socialistă ca mij
loc determinant al statornicirii unui climat de pace și colaborare rodni
că între popoare, orientare permanentă a întregii activități externe a 
partidului și statului nostru, puternic pusă in evidență și in cadrul con
vorbirilor oficiale pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu 
lideri politici din diferite țări, și-a aflat reflectarea în paginile presei 
de peste hotare.

Mijloacele de informare in masă din diferite țări au prezentat po
ziția consecventă a secretarului general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România, cu privire la necesitatea unei 
qbordări noi a problemelor grave ale lumii de azi, a opririi cursei înar
mărilor, pentru trecerea la dezarmare, și in primul rînd la dezarmarea 
nucleară, la reducerea substanțială a armelor convenționale.

In același timp, în paginile presei de peste hotare se prezintă reali
zările de seamă obținute de poporul român in anii construcției socia
lismului, cu precădere in perioada ce a urmat Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, precum și proiectele îndrăznețe de vii
tor privind dezvoltarea multilaterală a patriei noastre.

Rezultatele vizitei oficiale de 
prietenie efectuate în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C, 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, au fost oglindite pe larg 
în paginile ziarului „NEUES 
DEUTSCHLAND", organul central 
de presă al C.C. al P.S.U.G., de ce
lelalte publicații din R.D. Germa
nă, prin articole, comentarii, re
portaje, informații, care au fost 
ilustrate cu numeroase fotografii. 
Presa din R.D. Germană a subli
niat importanța acestui eveniment 
apreciat ca un moment hotărîtor 
pentru lărgirea și intensificarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide și state.

Au fost publicate comentarii sub 
titluri cum sînt : „Convorbirile au 
contribuit la adîncirea prieteniei și 
colaborării dintre R.D. Germană și 
România", ..R.D. Germană și 
România au hotărit să adîncească 
colaborarea in spiritul tratatului 
de prietenie", „Vizita a întărit a- 
lianța strinsă", „Convorbirile din
tre cei doi oameni de stat s-au des
fășurat în spiritul prieteniei și co
laborării", „Relațiile dintre cele 
două state au atins un inalt nivel 
de dezvoltare", „P.S.U.G. și P.C.R.- 
sînt promotoarele adîncirli relații
lor bilaterale".

De asemenea, presa din R.D.G. a 
evidențiat contribuția importantă 
adusă de cele două țări socialiste 
la rezolvarea problemelor dezarmă
rii. destinderii și asigurării secu
rității în lume, sub titluri cum 
sint : „Contribuția adusă de R.D. 
Germană și România la crearea 
unui sistem de pace șl securitate 
internațională". „împreună cu ce
lelalte țări socialiste. România mi
litează pentru dezarmare", „Dialog 
amplu pentru pace și dezarmare", 
„Cei doi oameni de stat au con
firmat și întărit dorința comună 
de asigurare a păcii și dezarmării".

Cu vin tare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară este redată de 
„Neues Deutschland" sub titlul 
„Relațiile dintre țările noastre se 
vor intensifica și mai mult în vii
tor" și cu subtitlurile „Potențialul 
țărilor noastre permite atingerea 
unui nivel superior al colaborării", 
„Munca in spirit socialist — factor 
important pentru progresul întregii 
tari", „Sint necesare noi modalități 
și căi de progres în problemele pă
cii și pentru îndepărtarea pericolu
lui războiului", „Pentru transfor

„Poporul
Publicația indiană „FAIR IDEA" 

înfățișează cititorilor, sub titlul 
„Privind cu încredere spre viitor", 
aspecte referitoare la dezvoltarea 
României socialiste, modul cum 
prind viață programele și planu
rile de ridicare a țării pe culmi 
tot mai înalte de progres și civili
zație. Pornind de la obiectivul ca 
România să se numere, pînă în 
anul 2000, între țările dezvoltate, 
revista evidențiază că această în
credere pe care o are poporul ro
mân în viitorul său luminos se da
torează programelor îndrăznețe de 
dezvoltare, bazate pe gindirea 
creatoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

în 1965, cind președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-au fost încre
dințate destinele țării și ale po
porului român, arată ziarul, mai 
puteau fi observate urmările sub
dezvoltării economice, datorată se
colelor lungi de dominație străină 
și iresponsabilității conducătorilor 
burghezi de pină la 23 August 1944.

De la actul istoric înfăptuit la 
23 August 1944 de întregul popor, 
sub conducerea partidului comu
nist, cind a avut loc revoluția de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, pînă 
la cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, schim
bările sociale și politice au avut 
drept scop refacerea economiei na- 

marea Balcanilor tntr-o zonă a pă
cii", „Satisfacție în legătură cu re
zultatele convorbirilor".

„întîlnirea cu constructorii de 
mașini din capitala României. Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu au 
exprimat înalte aprecieri la adre
sa rezultatelor muncitorilor" este 
titlul unui amplu reportaj eu pri
vire la vizita la I.M.G.B., publicat 
dă „Neues Deutschland". Un repor
taj al aceluiași ziar poartă titlul 
„Bucureștiul se prezintă ca o capi
tală dinamică". Un alt articol con
sacrat vizitei de același cotidian, 
intitulat „Cheia dezvoltării Româ
niei este calea intensivă", relevă, 
între altele : „în ceea ce privește 
continuarea dezvoltării economiei 
românești, se conturează drept linii 
directoare introducerea de sisteme 
de fabricație cu tehnologie de înal
tă eficiență, care să permită eco

AMPLE RELATĂRI ȘI COMENTARII 
ÎN PRESA DE PESTE HOTARE

nomisirea materiilor prime, intro
ducerea accelerată a noilor cunoș
tințe tehnico-științifice in procesul 
de producție si extinderea bazei e- 
nergetice și de materii prime, ca 
premisă esențială pentru dezvolta
rea în continuare a economiei".

„Succese mari in transformarea 
și modernizarea Bucureștiului" și 
„Activitate plină de responsabili
tate într-un important obiectiv e- 
conomic" sînt titluri consacrate vi
zitei în Capitală a celor doi con
ducători de partid și de stat apă
rute în ziarul „DER MORGEN", iar 
cotidianul „AM ABEND" își inti
tulează reportajul „Turbine produ
se într-un centru important al in
dustriei grele".

Vizita tovarășului Erich Honecker 
în țara noastră a fost amplu reflec
tată și de agenția A.D.N.’ din R.D. 
Germană.

în emisiunile lor, POSTURILE 
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE din
R.D. .Germană au informat, de ase
menea, pe larg despre desfășu
rarea vizitei și a convorbirilor la 
nivel înalt, transmițînd reportaje 
și comentarii consacrate eveni
mentului.

Vizita oficială de prietenie a to
varășului Erich Honecker în Româ
nia, convorbirile de la București 
au fost prezentate, de asemenea, 
de mijloace de informare in masă 
din alte țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șî 
Erich Honecker — relevă agenția 
T.A.S.S. — s-au pronunțat în fa

român își 
un viitor 

ționale distruse de război și creș
terea producției materiale.

De la Congresul din 1965, sub 
directa conducere a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a început o 
mare operă de industrializare. Au 
fost asigurate condițiile ca tara să 
pășească în etapa progresului mul
tilateral nu numai în industrie, dar 
și în domeniile de bază ale econo
miei și în viața socială.

ARTICOLE DIN PUBLICAȚIA INDIANA 
„FAIR IDEA“

Astăzi, se relevă în articol, după 
22 de ani de construcție industria
lă, viitorul este privit cu încredere, 
în 1990, in conformitate cu direc
tivele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., România va păși în rîndul 
țărilor mediu dezvoltate din punct 
de vedere economic și social. Va 
urma apoi Un nou salt calitativ. 
Pină în anul 2000, România va in
tra in grupul țărilor dezvoltate. 
Acestea sînt perspectivele, dar. 
o dată cu trecerea timpului, progra
mele vor fi îmbunătățite în con
cordanță cu noile cuceriri ale ști
inței și tehnicii.

în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
pentru poporul român a ține pasul 
cu timpul înseamnă a ține pasul 
cu cele mai avansate cuceriri, pen- 

voarea opririi cursei înarmărilor 
nucleare și a celor convenționale, 
a trecerii la dezarmare, a necesi
tății asigurării păcii și colaborării 
internaționale largi, a creării în 
Balcani și în centrul Europe! a 
unor zone libere de arme nucleare 
și chimice.

Agenția subliniază, referindu-se 
la cuvîntările rostite la marea a- 
dunare populară consacrată priete
niei dintre România și R.D. Ger
mană, că cele două țări salută cu 
satisfacție realizarea înțelegerii de 
principiu sovieto-americane privind 
lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a subli
niat că această înțelegere consti
tuie un eveniment important al 

vieții internaționale, care oferă 
posibilități pentru lichidarea totală 
a armelor nucleare în Europa și 
în întreaga lume.

Cotidianele ungare „NEPSZA- 
BADSAG", „NEPSZAVA", „MA
GYAR NEMZET" și „MAGYAR 
HIRLAP" au informat despre con
vorbirile purtate și înțelegerile 
convenite cu privire la dezvolta
rea relațiilor bilaterale și creșterea 
schimburilor comerciale, a coope
rării tehnico-științifice dintre cele 
două țări. S-au evidențiat aprecie
rile celor doi conducători de partid 
și de stat față de înțelegerea de 
principiu convenită între U.R.S.S, 
și S.U.A, pentru încheierea unui 
acord privind eliminarea rachete
lor cu rază medie de acțiune și 
operativ tactice.

Agenția kuweitiană KUNA 
redă sublinierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu că România 
acordă o mare însemnătate întă
ririi; încrederii și securității în 
Balcani, transformării acestei re
giuni într-o zonă a păcii și colabo
rării. fără arme nucleare și chi
mice, fără baze militare străine. 
Este relevată, totodată, aprecierea 
președintelui României că trebuie 
șă fie sporite eforturile în direc
ția realizării în Orientul Mij
lociu a unei păci globale, trai
nice și juste.

Publicația săptămînală turcă 
„NEWSPOT" a prezentat aspecte 
privind vizita de stat a președin
telui Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in

făurește tu 
luminos"

tru că 95 la sută din producția in
dustriei românești a anului 1990 — 
ultimul din actualul plan . cincinal
— va fi Ia nivelul tehnicii interna
ționale.

Dezvoltarea industriei românești
— se arată în încheiere — este 
gindită cu luciditate și, prin efor
turile uriașe ale întregului popor, 
s-au construit întreprinderi ce pro
duc bunuri la nivel mondial.

„București — capitala României", 
este titlul unui alt articol consa
crat țării noastre de revista „Fair 
Idea", în care se arată că Bucu
reștiul dispune de un remarcabil 
potențial productiv, fiind cel mai 
important centru industrial al țării, 
în același timp, este un centru al 
științei, culturii, învățămîntului. 
artei și creației, un oraș in plin 
proces de modernizare și dezvol
tare.

Amplul program de reconstruc
ție are în vedere protejarea va
lorilor arhitecturale ale trecutului 
și, in același timp, înlăturarea clă
dirilor neconfortabile și a străzilor 
înguste, improprii transportului 
modern. Astfel, au fost construite 
noi clădiri, moderne și bulevarde 

Turcia, punînd în evidență relațiile 
bilaterale, considerate un exemplu 
bun de cooperare pe baza interese
lor reciproce, fără deosebire de 
orînduire socială.

Multiplele și variatele Inițiative 
ale României privind dezarmarea 
și demersurile ei pentru dezvol
tarea viitoare a cooperării In Bal
cani sînt urmărite cu interes, evi
dențiază articolul, arătînd că am
bele țări acordă o mare importanță 
menținerii păcii și stabilității inter
naționale, iar faptul că ele aparțin 
unor alianțe militare diferite nu 
afectează acest țel comun, „New- 
spot" consacră, de asemenea, un 
articol lansării recente în Turcia a 
lucrării tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului", publicată in limba 
turcă sub egida Consiliului Națio
nal pentru Cercetare Științifică șt 
Tehnică din Ankara. Săptămînalul 
prezintă declarația secretarului ge
neral al Consiliului Național pen
tru Cercetare Științifică și Tehnică 
din Turcia (TUBITAK), prof. Su
mer Sahin, care a spus că publi
carea acestei lucrări va contribui 
ia dezvoltarea cooperării interna
ționale în domeniul științei și teh
nologiei. Prof. Sahin a arătat că 
lucrarea dezvăluie probleme impor
tante in domeniul chimiei și al 
cercetării din industria cauciucu
lui și eforturile care se fac în ve
derea dezvoltării proiectelor de po- 
limerizare a izoprenului in lume.

Prezentînd conținutul Comunica
tului comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor oficiale din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Republicii Socialis
te a Uniunii Birmane, San Yu, a- 
genția T.A.S.S, evidențiază că cei 
doi șefi de stat au subliniat peri
colul deosebit pe care 11 reprezin
tă menținerea unor stări de con
flicte și tensiune în diferite părți 
ale lumii. Agenția Înfățișează apre
cierile privind cursa înarmări
lor, care a luat proporții îngrijo
rătoare, și de aceea principalele 
sarcini ale contemporaneității sînt 
acțiunile concrete in vederea opri
rii ei.'r a preîntimpinărli pericolului 
războiului nuclear.

Președinții României și Birma- 
riiei — relevă agenția CHINA 
NOUĂ — au apreciat că toate ță
rile trebuie să înceteze cursa înar
mărilor și să-și rezolve disputele 
prin mijloace pașnice. Potrivit do
cumentului publicat la încheierea 
convorbirilor la nivel înalt de la 
București. președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
San Yu au constatat similitudinea 
punctelor lor de vedere asupra pro
blemelor internaționale majore.

hotârîre
largi. în același timp au fost ridi
cate noi mari edificii, cum sint : 
Palatul sporturilor și culturii,' Spi
talul municipal, mari hoteluri și 
imense magazine, Sînt de remar
cat, de asemenea, aeroportul inter
național, metroul și’pasajele sub
terane.

Revista relevă că, începînd cu 
1979, a fost treptat pus în func
țiune metroul. Tn prezent, acesta 
circulă pe o distantă de 46,2 km, 
dovedind capacitatea industriei ro
mânești de a rezolva orice proble
mă tehnologică, indiferent de difi
cultate. Pînă la sfirșitul anului 
1990, relevă revista indiană, re
țeaua de metrou va avea o lun
gime de peste 60 kilometri.

Se arată apoi că o construcție 
măreață, într-un stadiu avansat 
de realizare, este noul centru po
litic și administrativ, situat în 
partea centrală a capitalei Româ
niei. Aici se construiesc blocuri 
de locuințe și spații comerciale ; 
acest complex va plasa Bucu
reștiul printre modernele orașe ale 
Europei.

„Fair Idea" pune în evidență și 
o altă amplă lucrare — sistemati
zarea cursului rîului Dîmbovița, 
care străbate Bucureștiul pe o 
distanță de 10 kilometri și care 
acum este traversat de poduri cu 
o arhitectură modernă, pe'maluri
le apei limpezi fiind amenajate 
numeroase zone de recreare.

(Agerpres)

Comunicat comun
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. a transmis comuni
catul comun sovieto-american dat 
publicității la încheierea convor
birilor purtate la Washington de 
ministrul de externe sovietic, în 
care se arată : Avînd in vedere 
progresul relațiilor sovieto-america
ne, inclusiv rezultatele schimburilor 
de opinii la nivel înalt și convorbi
rilor dintre ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., E. Șevardnadze, și 
secretarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, la Washington, la 30 octom
brie, precum și ale convorbirilor so
vieto-americane de la Moscova, se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, și președintele
S.U.A., Ronald Reagan, au convenit 
să se Intilnească în Statele Unite, 
începînd cu data de 7 decembrie 
1987.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele S.U.A. acor
dă o importanță excepțională desfă
șurării rodnice a noii întîlniri, care 
va cuprinde întregul complex de 
probleme privind relațiile dintre cele 
două țări — reducerea armamente
lor, drepturile omului și probleme 
umanitare, reglementarea conflicte
lor regionale și probleme ale rela
țiilor bilaterale — și care va asigura 
un progres considerabil în toate 
aceste probleme.

Părțile au convenit asupra planu
lui de acțiune pentru dezvoltarea în 
continuare a dialogului sovieto-ame
rican. Ele au convenit să finalizeze 
în cel mai scurt timp elaborarea tra
tatului cu privire la lichidarea to
tală a rachetelor U.R.S.S. și S.U.A. 
c i rază medie șl mal scurtă de ac
țiune.

★
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a făcut o declarație pentru presă în 
care, anunțînd înțelegerea interve
nită privind organizarea, cu Începe
re de la 7 decembrie, a unei noi în
tîlniri americano-sovietice la nivel 
înalt, a relevat că se așteaptă ca a- 
tunci să fie semnat acordul privind 
lichidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune — relatează 
Buletinul de știri al Casei Albe și 
agenția T.A.S.S. Președintele Statelor 
Unite a adăugat că studiază mesajul 
pe care l-a primit din partea lui Mi
hail ' Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., care conține punctele 
de vedere ale părții sovietice și asupra 
altor probleme ale reducerii arma
mentelor care ar trebui discutate în 
timpul viitoarei Întîlniri. Totodată, 
a relevat că a discutat cu ministrul 
sovietic de externe o serie de aspec
te ale definitivării acordului asupra 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune și căile de a se 
obține progrese la negocierile de la 
Geneva. „Ăm subliniat importanța 
ajungerii la un acord asupra redu
cerii armamentelor strategice ofen
sive cu 50 la sută", a spus președin
tele S.U.A., arătind că speră că va 
semna un asemenea acord cu prile
jul viitoarei sale vizite la Moscova 
în 1988.

WASHINGTON 31 (Agerpres) — 
Făcînd un bilanț al vizitei sale de 
lucru la Washington, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., Eduard 

, Șevardnadze, a relevat, .importanța 
înțelegțril privind lichidarea rache
telor' ctt rază medie și mai1 scurtă de 
acțiune și a arătat, că .există per
spective bune pentru., a‘se'semfta cu 
actuala Administrație a S.U.A. un 
acord privind reducerea cu 50 la. 
sută a armamentelor strategice 
ofensive, relatează agenția T.A.S.S.

TOKIO 31 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei. Yasuhiro Na-

CONFLICTUL DINTRE IRAN $1 IRAK
TEHERAN 31 (Agerpres). — Potri

vit agenției I.R.N.A., Iranul a lan
sat o rachetă sol-sol asupra clădirii 
forțelor aeriene irakiene din Bag
dad. Un comunicat militar iranian 
arată, pe de altă , parte, că forțele 
navale iraniene au supus unor tiruri 
de artilerie platforma petrolieră ira
kiană „Al-Omaya“, iar forțele te
restre au supus tirurilor poziții, 
instalații și echipamente militare 
irakiene din mai multe localități.

★
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

— Răspunsurile oficiale ale Iraku
lui și Iranului la sugestiile secreta
rului general al O.N.U. privind modul 
de aplicare a rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U., docu
ment ce cheamă Ia încetarea focului 
între cele două țări, au ajuns la New 
York și vor fi transmise luni lui 
Javier Perez de Cuellar — a decla
rat la o conferință de presă un

IN CONSILIUL DE SECURITATE

Condamnarea Africii de Sud pentru continuarea 
ocupării ilegale a teritoriului namibian

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres) 
— La încheierea dezbaterilor privind 
situația din Namibia, Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a adoptat — cu 
14 voturi pentru și o abținere 
(S.U.A.) — o rezoluție care con
damnă Africa de Sud pentru conti
nuarea ocupării ilegale a teritoriu
lui namibian și pentru refuzul de a 
îndeplini hotărîrile O.N.U. privind 
accesul la independență al Namibiei, 
informează agențiile D.P.A. și
T.A.S.S. Consiliul de Securitate sa
lută faptul că Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 

sovieto-american
In cursul întîlnirii lor din Statele 

Unite, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele S.U.A. — în 
completarea examinării întregului 
cerc de probleme ale relațiilor sovie
to-americane — vor semna tratatul 
cu privire la lichidarea totală a ra
chetelor U.R.S.S. și S.U.A. cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune; — 
vor stabili ordinea de zi a viitoare
lor contacte între conducătorii celor 
două țări și vor examina multilate
ral problema elaborării instrucțiuni
lor pentru delegațiile lor cu privire 
la viitorul tratat vizînd reducerea cu 
50 la sută a armamentelor strategice 
ofensive ale U.R.S.S. și S.U.A. și la 
înțelegerea privind respectarea tra
tatului asupra limitării sistemelor 
de apărare antirachetă și la nede- 
nunțarea lui pe o perioadă convenită.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele S.U.A. au în 
vedere desfășurarea ulterioară a unei 
intilniri între ei în Uniunea Sovie
tică. in prima jumătate a anului 1988, 
in cursul căreia vor acționa, de ase
menea, în direcția înregistrării unui 
progres în ansamblul relațiilor sovie
to-americane. In acest scop, părțile 
vor acționa în vederea elaborării cit 
mal grabnice a unui tratat pentru 
transpunerea în viață a înțelegerii 
privind reducerea cu 50 la sută a 
armamentelor strategice ofensive, 
care ar putea fi semnat In cursul 
vizitei președintelui S.U.A. la Mos
cova.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., E. Șevardnadze, și secreta
rul de stat al S.U.A,, G. Shultz, vor 
coordona strîns acțiunile în vederea 
asigurării pregătirii riguroase și o- 
perative a apropiatei întîlniri la ni
vel înalt de la Washington.★
kasone, a salutat înțelegerea privind 
organizarea unei întîlniri sovieto- 
americane Ia nivel înalt și a expri
mat speranța că prin convorbirile 
care vor avea loc cu acest prilej se 
va ajunge la lichidarea completă a 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă, la progrese în domeniul redu
cerii armamentelor strategice ofen
sive, relatează agenția T.A.S.S.

STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la Stockholm, 
ministrul suedez al afacerilor exter
ne, Sten Andersson, a arătat că, pe 
lingă importanta în sine a faptului 
că la întîlnirea sovieto-americană 
Ia nivel înalt de la Washington se 
va semna acordul referitor la lichi
darea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și celor operativ-tactice, 
această Intîlnire va prilejui conti
nuarea negocierilor în vederea redu
cerii arsenalelor . strategice ofensive. 
Este foarte important, a subliniat 
vorbitorul, ca intențiile exprimate de 
cele două părți în acest sens să se 
finalizeze prin acorduri concrete.

LONDRA 31 (Agerpres). — Marea 
Britanie salută faptul că Ia 7 de
cembrie va avea loc. Ia Washington, 
o intîlnire sovieto-americană la ni
vel înalt, a declarat. Ia Londra, pur
tătorul de cuvînt al Ministerului bri
tanic al Afacerilor Externe.

PARIS 31 (Agerpres) — Ministrul 
francez al relațiilor externe a pri
mit cu satisfacție anunțul privind 
viitoarea întâlnire amerjcapo-sovie- 
t ieri la nivel îrtalt de la, Washington; 
s-a anunțat oficial în capitala Fran
ței. In comunicatul difuzat’ itn acest 
seihs la Paris se exprimă speranța 
că această intîlnire va prilejui nu 
numai semnarea acordului referitor 

, Ia lichidarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune, ci și noi 
pași spre încheierea unui acord vi
zînd reducerea cu 50 la sută a ar
mamentelor strategice ofensive.

BAGDAD 31 (Agerpres) — După 
cum transmite agenția I.N.A, citind 
un purtător de cuvint militar ira
kian, avioane de luptă irakiene au 
întreprins un raid asupra unui im
portant obiectiv naval, aflat în apro
pierea coastelor iraniene. Purtătorul 
de cuvint a precizat că toate apara
tele care au participat la raid s-au 
întors în siguranță la bază.

★
purtător de cuvint el O.N U., citat 
de agențiile A.D.N. și KUNA.

După cum s-a anunțat, la mijlo
cul junii octombrie, secretarul ge
neral al O.N.U. a transmis repre
zentanților Irakului și Iranului un 
plan detaliat privind realizarea pre
vederilor rezoluției 598, exprimîn- 
du-și speranța că cele două țări vor 
da un răspuns oficial cu privire la 
poziția lor față de acest plan pînă 
la sfirșitul lunii octombrie.

s-a declarat dispusă să semneze și 
să respecte un acord de încetare a 
focului cu Africa de Sud, pentru a 
asigura condițiile necesare înfăptui
rii rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., care prevede 
organizarea de alegeri democratice 
în Namibia.

Consiliul de Securitate l-a împu
ternicit pe secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cueliar, să 
treacă la pregătirea măsurilor ce 
trebuie întreprinse pentru încetarea 
focului între Africa de Sud și 
S.W.A.P.O.

In sprijinul creării unui 
coridor denuclearizat 

în Europa centrală
STOCKHOLM 31 (Agerpres). — In 

răspunsul său la propunerea comună 
a președintelui R.S.C., Gustav Husak, 
și președintelui Consiliului de Stat 
al R.D.G., Erich Honecker, cu pri
vire la crearea unui coridor denu
clearizat în Europa centrală, pri- 
muT ministru al Suediei. Ingvar 
Carlsson, subliniază că țara sa spri
jină propunerea respectivă și consi
deră că ea este îndreptată în pri
mul rînd spre întărirea încrederii și 
Crearea unor condiții favorabile 
pentru negocierile de dezarmare, 
relatează agențiile C.T.K. și A.D.N.

Primul ministru al Suediei și-a 
exprimat, de asemenea, convingerea 
că în curînd va fi posibilă trecerea 
la un proces real de dezarmare în 
Europa. El a arătat că, paralel cu 
măsurile în vederea- lichidării ra
chetelor nucleare cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune, sînt necesare 
măsuri pentru reducerea armamen
telor convenționale.

Apel 
pentru transpunerea 
în viață a acordului 

de pace 
în America Centrală
MANAGUA 31 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a lansat un apel ce
lorlalte state centroamericane să ac
ționeze în direcția concretizării Acor
dului de pace, semnat in Guatemala 
la 7 august 1987. Evidențiind măsu
rile deja întreprinse de guvernul 
sandinișt, președintele Ortega a sub
liniat necesitatea înfăptuirii simul
tane a prevederilor Acordului semnat 
la întîlnirea centroamericană la ni
vel înalt „Esquipolas II", anunță a- 
genția I.P.S.

Precizări privind ultimele 
evoluții în legătură 

cu problema 
kampuchiană

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La o 
conferință de presă ținută Ia Mos
cova. Hun Sen, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Kampu- 
chia, -a apreciat că. în ultima pe
rioadă, în problema kampuchiană 
s-au produs schimbări importante, 
ceea ce favorizează căutarea unei 
ieșiri din situația actuală și deschi
derea de negocieri în scopul regle
mentării conflictului pe cale nego
ciată. relatează agenția S.P.K. In 
context. Hun Sen a apreciat că o 
intîlnire între el și prințul Norodom- 
Sianuk este o necesitate urgentă și 
a menționat — după cum transmite 
agenția V.N.A. — că întîlnirea ur
mează să aibă loc la Paris în prima 
parte a lunii decembrie.

ORIENTUL MIJLOCIU
7 ■ ......... ~
COLOMBCJ 31 (Agerpres). ..  In-

fețtn, intervii: acordat agenției 
China Noltă. Salnh Khalaf, frtVrtftru 
ăl C.C. al mișcării de eliberare na
țională palestiniană „Al Fatah", a 
subliniat, referindu-se la necesitatea 
convocării unei conferințe interna
ționale consacrate Orientului Mijlo
ciu, că o astfel de conferință tre
buie să se bazeze pe toate rezolu
țiile O.N.U. privitoare la restabilirea 
drepturilor naționale, inclusiv a 
dreptului la autodeterminare, ale 
poporului palestinian, și nu numai 
pe rezoluția 242 a Consiliului di 
Securitate. El a spus că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei trebuie 
să participe la conferință cu o dele
gație independentă.

PARIS 31 (Agerpres) — Primul 
ministru al. Franței, Jacques Chirac, 
s-a pronunțat — intr-un interviu — 
în favoarea convocării unei confe
rințe internaționale pentru Orientul 
Mijlociu. Aceasta ar reprezenta — a 
spus el — cea mai bună cale pentru 
realizarea păcii în zonă. El a insistat 
asupra necesității participării pa
lestinienilor ca parte deplină și cu 
o opinie distinctă în cadrul confe
rinței. Vorbind despre Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Jacques Chirac a declarat : „O.E.P. 
este o realitate care nu poate fi 
ignorată. Sint deja ani mulți de cind 
vest-europenii, inclusiv Franța, au 
admis acest fapt, pronunțîndu-se 
pentru participarea organizației la 
negocierile de pace" — relatează 
agenția Kuna.

Convenția națională 
a Partidului 

Liberal Democrat 
din Japonia

TOKIO 31 (Agerpres). — Simbătă 
s-a desfășurat lă Tokio cea de-a 
48-a Convenție națională a Partidu
lui Liberal Democrat din Japonia, 
care l-a ales pe Noboru Takeshita 
în funcția de președinte al P.L.D. 
Imediat după aceasta, noul președin
te a anunțat componența conducerii 
partidului, secretar general al P.L.D. 
fiind numit Shintaro Abe.

Intrucît Partidul Liberal Democra / 
deține majoritatea în ambele camere 
ale Dietei, la sesiunea extraordina
ră din 6 noiembrie a organului le
gislativ suprem, Noboru Takeshita 
va fi ales prim-ministru al Japoniei.

r
__

GElMTiILE DE PRESA 
e scurt

COMUNICATUL COMUN mexi- 
cano-iugoslav dat publicității la 
Ciudad de Mexico, la încheierea 
convorbirilor dintre președintele 
Mexicului. Miguel de la Madrid, și 
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Lazar Moisov, subliniază po
ziția comună a celor două țări în 
ce privește necesitatea stabilirii 
unei ordini economice internaționa
le mai juste și evidențiază rolul 
important al țărilor în curs de dez
voltare în realizarea acestui obiec
tiv — relatează agenția Taniug. 

Subliniind că menținerea păcii este 
o sarcină a tuturor statelor, mari și 
mici, comunicatul comun face cu
noscută dorința părților de a se 
extinde zonele libere de arme nu
cleare.

CONGRES. S-au încheiat lucră
rile Congresului Partidului Revo
luționar din Tanzania. Delegații la 
congres l-au reales* pe Julius Nye- 
rere în funcția de președinte al 
partidului, pentru un nou mandat 
de cinci ani. în funcția de vicepre

ședinte al Partidului Revoluționar 
din Tanzania a fost ales actualul 
șef al statului, Aii Hassan Mwinyi.

PRIMIRE. Emirul Kuweitului, 
șeicul Jaber AI-Ahmad Al-Jaber 
AI-Sabah, l-a primit pe Iuli Vo- 
ronțov, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
care a efectuat o vizită în Kuweit. 
Oaspetele sovietic a înmînat cu 
acest prilej un mesaj din partea 
lui Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S. — 
transmite agenția T.A.S.S. în con
vorbirile pe care diplomatul so
vietic le-a avut în Kuweit au fost 
abordate evoluția relațiilor bilate
rale. situația din Goif, alte pro
bleme ale actualității internațio
nale.

AMENDAMENT. Camera Adu
nării a Republicii Zimbabwe a 

adoptat un amendament la consti
tuție privind instituirea tn țară a 
puterii prezidențiale executive. 
Amendamentul stipulează anularea 
postului de prim-ministru, atribu
țiile acestuia, precum și acelea ale 
comandantului suprem al tor
țelor armate urmind să fie exer
citate de președintele țării. Pînă la 
viitoarele alegeri generale, In 1990, 
președintele țării va fi desemnat cu 
majoritate simplă de voturi in ca
drul unei reuniuni comune a ce
lor două camere ale parlamentu
lui.

ACORD. R.D. Germană și R.F. 
Germania au căzut de acord să 
continue restituirea reciprocă de 
lucrări de artă, care au fost eva
cuate în cursul celui de-al doilea 
război mondial și păstrate pe teri
toriul uneia sau alteia dintre părți 
— relatează agenția A.D.N. Schim

bul de documente privitoare la a- 
cest acord s-a efectuat vineri intre 
Ministerul de Externe al R.D.G. și 
reprezentanta permanentă a R.F.G. 
la Berlin.

DEMONSTRAȚII. Sute de stu
dent! de la universitățile Koryo șl 
Sogang din Seul au organizat de
monstrații antidictatoriale. Partici
pant! la aceste acțiuni au cerut 
derriisia imediată a actualului gu
vern de la Seul șl formarea unul 
cabinet neutru care să asigure 
desfășurarea echitabilă a viitoare
lor alegeri.

GUVERNUL BRITANIC a ho- 
tărît să pună în aplicare planul de 
vînzare a acțiunilor sale la Com
pania British Petroleum, care are 
că scop privatizarea acestei firme, 
în pofida criticilor din partea 
Partidului Laburist șl a altor forțe 

politice britanice. Ministrul brita
nic al economiei, Nigel Lawson, a 
anunțat că acțiunile guvernului vor 
fi vindute Investitorilor britanici 
și străini, in două pachete separate.

LA PARIS a avut loc o reuniune 
« Comitetului pentru politica ști
ințifică și tehnologică al Organiza
ției pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (O.E.C.D.). în cadrul 
acesteia, miniștrii de resort din 
cele 24 de țări occidentale mem
bre ale acestei organizații au căzut 
de acord să promoveze colabo
rarea dintre ele cu scopul sporirii 
contribuției științei și tehnologiei 
la creșterea economică.

CANDIDATURA. James Trafi
cant, membru al Camerei Repre
zentanților a S.U.A., și-a anunțat 
intenția de a candida pentru obți

nerea învestiturii Partidului Demo
crat în vederea alegerilor prezi
dențiale care vor avea loc în 1988 
în S.U.A.

DEZACORD. Primul ministru 
portughez, Anibal Cavaco Silva, 
și-a exprimat dezacordul față de 
orice reformă tn cadrul politicii 
agricole a Comunității Economice 
(veșt-) Europene care ar afecta 
nivelul productivității și al pro
ducției. El a apreciat că măsurile 
care nu vizează o creștere a pro
ductivității și a producției în agri
cultura portugheză sînt total inac
ceptabile, transmite agenția Taniug 
citînd o declarație a șefului guver
nului lusitan după vizita efectuată 
la Lisabona de primul-ministru 
danez, Poul SchlOter, președintele 
în exercițiu al Consiliului Pieței
comune. J
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