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Alegerile de deputați în consiliile populare

PUTERNICĂ EXPRESIE A DEMOCRAȚIEI
MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE 

DIN ȚARA NOASTRĂ
La 15 noiembrie 1987 se vor desfășura alegerile generale de deputați 

pentru consiliile populare municipale, orășenești, comunale și ale sectoa
relor municipiului București — moment de seamă în afirmarea democra
ției muncitorești revoluționare in patria noastră, a unității indestructibile 
a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a adeziunii tuturor oamenilor muncii la politica 
Partidului Comunist Român, a hotărîrii nestrămutate de a munci fără 
preget pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

O trăsătură definitorie a vieții și 
evoluției societății noastre socialiste 
o constituie afirmarea tot mai largă, 
atotcuprinzătoare a sistemului de
mocrației socialiste, sistem care. în 
perioada ce a urmat istoricului Con
gres al IX-lea al P.C.R., la inițiativa 
și sub îndrumarea directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, a cu
noscut o continuă dezvoltare și per
fecționare. Așa cum se relevă și in 
Apelul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru alegerile de la 
15 noiembrie : „Astăzi, în România 
există și funcționează de aproape 
două decenii un sistem larg democra
tic, unic în felul său, care asigură 
participarea directă a oamenilor 
muncii la conducerea tuturor sectoa
relor de activitate, edificarea societă
ții socialiste cu poporul, pentru po
por". înseși organizarea campaniei 
electorale și desfășurarea alegerilor 
constituie' o expresie elocventă a a- 
plicării consecvente în viață a prin
cipiilor și normelor democrației 
muncitorești revoluționare, a carac
terului profund și autentic democra
tic ai structurilor și vieții politice și 
sociale din România socialistă.

întreaga desfășurare a campaniei 
electorale a mârcat și marchează lar
ga deschidere, trainicele și multiplele 
legături ale organelor locale demo
cratice 'ale prrrrrll rtr startcrrrrarseie*  
de cetățeni, cu toți locuitorii. Orga
nizate de cel mai larg și reprezen
tativ organism politic din țara noas
tră, Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, sub conducerea Partidului 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii societăți — 
principalele momente ale campaniei 
electorale desfășurate pînă in pre
zent confirmă marile și multiplele 
posibilități create de cadrul larg al 
democrației noastre socialiste pentru 
participarea directă a oamenilor 
muncii, a cetățenilor, la conducerea 
și rezolvarea problemelor în toate 
domeniile și sectoarele de activitate.

în vederea desfășurării în bune 
condiții și in strictă 'Concordanță cu 
normele democratice a alegerilor de 
deputați, au fost constituite și iși în
deplinesc prerogativele 2 948 de co
misii electorale teritoriale, formate 
din peste 15 000 de reprezentanți ai

consiliilor F.D.U.S., ai colectivelor de 
oameni ai muncii din întreprinderi, 
inst.ițuții și sate. De asemenea, s-au

Constituit 57 584 comisii electorale de 
circumscripții.

Deosebit de semnificativ pentru 
caracterul profund democratic al 
sistemului nostru electoral este fap
tul că, urmind orientările adoptate 
de plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S., la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, in marea 
majoritate a circumscripțiilor electo
rale au fost propuse mai multe can
didaturi, creîndu-se cele mai bune 
posibilități ca opțiunea corpului elec
toral, a alegătorilor, să poată cu
prinde pe cei mai buni și mai des
toinici reprezentanți, capabili de a 
stimula și mobiliza inițiativa și ac
țiunea masei largi a cetățenilor în 
activitatea viitoare de autoconducere 
și autogospodărire teritorială. Astfel, 
după cum rezultă și din tabelul de 
mai jos. PENTRU CELE 57 584 MAN
DATE DE DEPUTAT ALE VIITOA
REI LEGISLATURI A CONSILIILOR 
POPULARE ALE LOCALITĂȚILOR 
AU FOST PROPUȘI 117 374 CANDI
DAȚI, RESPECTIV CÎTE DOI CAN
DIDAȚI ÎN APROAPE 46 000 DIN
TRE CIRCUMSCRIPȚII. CÎTE TREI 
CANDIDAȚI ÎN APROAPE 7 000 
DINTRE CIRCUMSCRIPȚII, IAR 
CÎTE UN SINGUR CANDIDAT IN 
4 798 CIRCUMSCRIPȚII ELECTO
RALE :

Categoria de consilii 
populare

Total cir
cumscrip
ții electo

rale

din care :
Total can
didaturi 
depuse

cu un 
candidat

cu doi 
candidați.

cu trei 
candidați

— Municipale 2 871 572 1 950 349 5 519
— Ale sectoarelor munici-

piului București 475 59 357 59 950
— WășărtfȘtr ............ ' 4 545 5b0 3 409 556 9 066
— Comunale 49 693 3 497 40 246 5 950 101839

Total: 57 584 4 708 45 962 6 914 117 374

Adunările pentru propunerea can
didaturilor s-au desfășurat într-o 
atmosferă de puternică angajare civi
că, străbătută de hotărîrea de a se 
continua și în viitoarea legislatură 
conlucrarea strînsă a cetățenilor cu 
deputății ce vor fi aleși, factor im
portant pentru buna desfășurare a 
vieții economice și sociale pe plan 
local, pentru gospodărirea exemplară 
și dezvoltarea în continuare a orașe
lor și comunelor patriei. LA CELE 
APROAPE 58 000 DE ADUNĂRI ALE 
ALEGATORILOR ORGANIZATE 
PENTRU PROPUNEREA CANDI
DATURILOR AU PARTICIPAT 
APROAPE 6 MILIOANE DE CETĂ
ȚENI. Un număr însemnat dintre 
participanți — peste 270 000 — au luat 
euvintul, susținind propunerile de 
candidaturi și angajîndu-se că vor

contribui cu toate forțele Ia aplicarea 
in viață a programelor de dezvoltare 
economico-socială și edilitar-gospo- 
dărească a municipiilor, orașelor și 
comunelor patriei noastre.

în conformitate cu principiile și 
normele democrației muncitorești 
revoluționare, candidaturile propuse 
sint de natură să asigure o compo
nentă a consiliilor populare cores
punzătoare structurii populației, lo
calităților. cu ponderea cuvenită re
prezentanților direcți ai celor ce lu
crează nemijlocit în producție. Ast
fel. 55 la sută dintre candidații pen
tru consiliile populare municipale, 
respectiv 57.7 la sută pentru sec
toarele Capitalei, sint muncitori, teh
nicieni, maiștri, iar 37,1 Ia sută, res-

(Continuare in pag. a V-a)

MIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Ambasadorul Confederației Elvețiene,

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, 10 noiembrie,

P r e ș e dinte I e Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 
pe ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, Masanari Ozaki, cu prilejul

pe Ernst Thurnheer, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

Ambasadorul Japoniei
Încheierii misiunii sale în țara 
noastră.

In cadrul convorbirii au fost re
levate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare existente intre cele 
două țări și popoare, precum și

plenipotențiar al Confederației El
vețiene în România. (Continuare în 
pagina a V-a).

dorința dezvoltării lor în continua
re pe diverse planuri.

Ambasadorul japonez a exprimat 
calde mulțumiri pentru sprijinul ce 
i-a fost acordat in îndeplinirea mi
siunii sale in România.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU RAȚIONALIZAREA 

CONSUMULUI DE GAZE NATURALE Șl ENERGIE ELECTRICĂ
Economisirea la maximum a gazelor natu

rale Și energiei electrice constituie o cerință 
prioritară, o îndatorire patriotică a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetățean.

Pentru desfășurarea normală a activității 
economico-sociale este necesară adoptarea 
unor măsuri ferme care să asigure un regim 
sever de economisire a energiei electrice și a 
combustibililor, introducerea unei discipline 
riguroase la toate locurile de muncă și elimi
narea oricăror forme de risipă, aplicarea cu 
fermitate a celor mai severe sancțiuni împo- 
triva tuturor celor care depășesc consumurile 
normate, care nu respectă reglementările în 
domeniul gospodăririi energiei și , combusti
bililor.

în scopul gospodăririi judicioase și econo
misirii gazelor naturale și energiei electrice 
de către toate unitățile economice, instituțiile 
social-culturale, organizațiile cooperatiste și 
obștești și cetățeni,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

Art. 1 — începînd cu data prezentului 
decret, la ga?ele naturale livrate pentru în
călzirea locuințelor și pentru pregătirea apei 
calde, menajere și a hranei se stabilesc cotele 
lunare și tarifele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2 — La centralele care produc agent 
termic pentru încălzirea locuințelor, con
sumul de gaze naturale, se stabilește în ra
port cu programul de funcționare și furniza
re a energiei termice aprobat.

Comitetele și birourile executive ale consi
liilor populare și uhitățile economice care au 
in subordine centralele prevăzute la alin. 1 
sint obligate să urmărească zilnic consumul 
de gaze și să ia măsuri ferme pentru înca
drarea în cotele stabilite.

Art. 3 — La energia electrică livrată 
populației pentru iluminat și utilizări casnice, 
începînd cu data prezentului decret, cotele 
lunare și tarifele sint cele prevăzute în 
anexa nr. 2.

Art. 4 — Toți cetățenii sînt obligați Să ia 
măsuri stricte pentru economisirea consumu
lui de gaze naturale și energie electrică și să 
se încadreze în cotele stabilite prin prezentul 
decret.

în cazul depășirii cotelor lunare se vor lua 
următoarele măsuri :

I. Pentru gaze naturale :
a) pentru depășirea între 1—5% se aplică 

un tarif de 1 500 lei/1 000 mc ;
b) pentru depășirea între 5—10% se aplică 

un tarif de 3 000 lei/1 000 mc și se averti
zează consumatorul ;

c) dacă după avertizare se va depăși con
sumul cu 10% se procedează la întreruperea 
temporară a gazelor pînă la recuperarea de
pășirii

d) în cazul cînd depășirea de pînă la 10% 
se repetă, se procedează la întreruperea defi
nitivă a livrării gazelor.

II. Pentru energia electrică :
a) pentru depășirea consumului între 1—5% 

se aplică un tarif de 1 leu/kWh ;
b) pentru depășirea consumului cu 5—10% 

se aplică un tarif de 2 lei/kWh și se averti
zează consumatorul ;

c) consumatorii care, după ce au fost aver
tizați, depășesc cota stabilită, vor plăti pentru 
întreaga cantitate consumată un tarif de 
3 lei/kWh, pînă la încadrarea*  în cotele 
lunare.

Art. 5 — Conducerile centralelor industria
le, întreprinderilor, tuturor unităților econo
mice sînt obligate să ia măsuri de organizare 
a activității la fiecare loc de muncă în așa 
fel îneît să se asigure încadrarea strictă în 
cotele de gaze naturale și energie electrică 
alocate, utilizarea rațională și eliminarea 
pierderilor de energie și combustibili.

Consumurile de gaze naturale și energie 
electrică pentru activități neproductive se 
reduc cu cel puțin 30%.

Pentru depășirea repartițiilor lunare de 
gaze naturale și energie electrică de către 
unitățile economice se aplică sancțiunile și 
penalizările prevăzute de lege.

Penalizările- și majorările plătite de către 
unitățile economice pentru depășirea cotelor 
reoartizate de gaze naturale si energie elec
trică se suportă de către cei vinovați.

Sumele ce nu au putut fi recuperate de la 
cei vinovați vor fi suportate din fondul de 
particinare al oamenilor la beneficii, în con
dițiile legii.

în caz de repetare a depășirii consumu
rilor se aplică măsura înlocuirii din funcție 
a cadrelor de conducere vinovate.

Art. 6 — Conducerile ministerelor, celor
lalte organe centrale de stat și obștești, con
siliilor populare, organizațiilor comerciale, 
instituțiilor de învățămînt, știință, cultură și 
artă, asistență socială, organizațiilor coopera
tiste și obștești sînt obligate să ia măsuri 
pentru încadrarea strictă în cotele de gaze 
naturale și energie electrică alocate, care vor 
fi cu cel puțin 30% mai mici decît cele ac
tuale.

Pentru depășirea cotelor de gaze .naturale 
și energie electrică repartizate se aulică pe
nalizările și majorările prevăzute de lege, care 
se suportă de către cei vinovați.

Sumele ce nu au putut, fi recupe~nte de la 
persoanele vinovate se suportă din fondul de 
premiere anuală.

în cazul depășirii cotelor de gaze naturale 
și energie electrică aprobate pentru unitățile 
prevăzute la alin. 1 se întrerupe furnizarea 
pînă la recuperarea depășirilor.

Art. 7 — Se interzice folosirea pentru în
călzirea spațiilor din toate unitățile socia
liste de stat, cooperatiste și obștești și din 
imobile a oricăror aparate consumatoare de 
energie electrică.

Art. 8 — Instituțiilor și unităților socia
liste prevăzute la art. 6, precum și pentru 
imobilele de locuit care au instalații de uti
lizare a gazelor naturale si pacuri i li se noate 
repartiza numai un singur tip de combusti
bil, cel aprobat.

Art. 9 — Ministerele, celelalte organe cen
trale de stat și obștești și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene și al 
municipiului- București vor controla perma
nent încadrarea riguroasă a unităților din 
subordine în cotele de consum aprobate 
pentru gaze naturale și energie electrică și 
vor lua măsuri, ferme pentru evitarea depă
șirii acestora.

Art. 10 — Anexele nr. 1 și 2 fac parte 
integrantă d’n prezentul decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ANEXA NR. 1.
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DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

Cote normate de consum gaze naturale
I. PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR CU SOBE

SAU MICROCENȚRALE, PRECUM ȘI PENTRU PREGĂTIREA 
APEI CALDE MENAJERE ȘI A HRANEI

— mc lunar —

Niveluri normate de consum pentru :

Tariful pentru consumul normat este de 1 000 lei/1 000 mc. Depă
șirea consumului normat se tarifează astfel :

— pînă la 5% — cu 1 500 lei/1 000 mc
— între 5—10% — cu 3 000 lei/1 000 mc.

ANEXA NR. 2.

Consumuri normate lunare și tarif unic la energia 

electrică livrată populației pentru iluminat 

și utilizări casnice

Apartament

LUNA
Apartament Apartament Apartament 
cu 1 cameră cu 2 camere cu 3 camere

cu 4 camere 
și peste 
(familie 
cu 4—5 
persoane 
și peste)

(familie 
cu 1—2 

persoane)

(familie 
cu 2—3 

persoane)

(famiiie 
cu 3—4 

persoane)

Ianuarie 104 174 236 278
Februarie 85 140 190 225
Martie 65 107 146 171
Aprilie 25 28 32 37
Mai 25 28 32 37
Iunie 25 28 32 37
Iulie 25 28 32 37
August 25 28 32 37
Septembrie 25 28 32 37
Octombrie 43 62 95 104
Noiembrie 65 107 146 171
Decembrie 88 142 195 229
Total pe an 600 900 1 200 1 400

în mediul rural cotele normate de consum la gaze naturale se 
reduc cu 20%.

de la o legislatură la alta
Noua stație 
de metrou 

„Universității" 
BIJUTERIE 
IN PIATRĂ

Semnături în contemporaneitate... 
Semnături în piatră...
Atîtea semnături în lungul ma

gistralelor de metrou, care, la a- 
cest ceas, iată, au ajuns să nu
mere 46,2 kilometri în funcțiune. 
Cel mai tînăr bulevard subteran - 
linia cuprinsă între Piața Unirii și 
puternica platformă industrială Pi
pera. Cu o nouă salbă de stații — 
cinci la număr. Toate născute - ca 
și. tunelurile — din efort adesea 
eroic, din muncă aflată necontenit 
sub semnul tenacității, al abnega
ției muncitorești, comuniste. Năs
cute din generoasa risipă de gîn- 
dire creatoare, din fantezie, pen
tru ca metroul 
scrie în rindul 
construcții de

Performanță
spune cu mîndrie că a fost atin
să. Dacă ar fi să depună mărtu
rie fie numai și imaginea alătura
tă și aproape ar fi de ajuns... Fo
toreporterul și-a fixat unghiul de 
lumină și de descifrare plastică în 
stația Universității. Loc de trafic in- 

i tens — circa 35 000 de călători pe 
oră și sens. Loc aflat în chiar ini- 

1 ma Capitalei. Ritmarea betoane- 
i lor, a volumelor, arcuirile și succe

siunea spațială imaginată cu pros
pețime și gust elevat sugerează și 

I aici, la temeliile orașului, monu- 
I mentalitatea arhitecturii de la su

prafață. Arhitectura și constructorul 
I — ca în atîtea locuri în lungul li- 
I niilor de metrou - au dat și aici 

un sever examen de funcționalitate, 
' trăinicie și modernitate.
| Și l-au cîștigat cu brio...

Spre lauda lor, în beneficiul că- 
lătorului prin București cu metroul.

românesc să se in- 
celor mai moderne 
acest fel din lume, 
despre care putem

Foto : Sandu CRISTIAN

II. PENTRU PREPARAREA HRANEI LA LOCUINȚELE ÎNCĂL
ZITE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SAU CU ALȚI COMBUStl- 
BILI

— mc lunar —

— kWh lunar —

Tipul apartamentului 
(componența familiei)

Niveluri de consum

în perioada 
noiembrie-februarie

in perioada 
martie-octombrie

Urban Rural Urban Rural

Apartament cu 1 cameră 
(familie cu 1—2 persoane) 22 15 15 10
Apartament cu 2 camere 
(familie cu 2—3 persoane) 30 20 20 15
Apartament cu 3 camere 
(familie cu 3—4 persoane) 35 21 25 18
Apartament cu 4 camere 
și peste (familie cu 4—5 
persoane si peste) 42 22 30 20

Componența familiei 
(număr persoane) Cote de consum- normat

1 — 2 persoane 15
3 persoane 18
4 persoane 20

peste 5 persoane 24

a) Tariful pentru nivelurile de consum prevăzute mai sus este 
de 0,65 lei/kWh.

b) Depășirea consumului cu pînă la 5% se tarifează cu 
1,00 lei/kWh.

c) Depășirea consumului cu 5 pînă Ia 10% se tarifează cu 
2,00 lei/kWh și se avertizează consumatorul.

d) Depășirea consumului, după avertizare, se tarifează cu 
3 lei/kWh, pentru întreaga cantitate consumată, pînă la înca
drarea în cotele lunare.—________________ J

OAMENI A[ MUNCII, CETĂȚENI!

Acționați cu fermitate, zi de zi, la locurile de muncă și acasă 

pentru economisirea severă a energiei electrice și gazelor 

naturale! Dați dovadă de maximă chibzuință in folosirea resur

selor energetice, fiți intransigenți față de orice formă de risipă!
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Spirit te muncă revoluționar, eficient in activitatea fe partid ECONOMISIREA LA MAXIMUM
Exigențele modernizării producției 

și munca politico - educativă
De cîteva luni, procesul moderni

zării producției și perfecționării or
ganizării muncii a intrat in cea de-a 
doua etapă. Cum a fost și cum este 
organizată, in județul Dîmbovița, 
munca politico-educativă in sprijinul 
acțiunii de modernizare a produc
ției ? Ce modalități specifice folo
sește, în acest sens, comitetul Ju
dețean de partid ? Care sint rezul
tatele obținute ? Asupra acestor în
trebări vom stărui în rîndurile ce 
urmează, cu dorința de a schița, din 
răspunsurile aflate, tabloul activită
ții desfășurate în acest domeniu de 
comitetul județean de partid.

ACȚIUNI PE „LUNGIMEA DE 
UNDA" A ACTUALITĂȚII. în ju
dețul Dîmbovița, în organizarea 
activității politico-educative exis
tă de mai multă vreme o bună 
experiență : problemele care apar in 
procesul de producție sînt mai întii 
identificate, apoi se trece la clasi
ficarea lor într-o ordine de priori
tăți ; pe această bază se organizea
ză acțiuni politico-educative cu o 
identitate precisă, adecvate cerințe
lor impuse de sarcinile prioritare. 
Acum, procesul modernizării produc
ției este el însuși o prioritate. Dar, 
în cadrul acestui proces, au fost 
Iarăși stabilite priorități, în temeiul 
urgenței si importanței măsurilor a- 
doptate. în raport cu această reali
tate, s-a trecut la reînnoirea forme
lor, a modalităților folosite, a con
ținutului muncii politico-educative 
pe baza cerințelor concrete. Dar. mai 
cu seamă, s-a înțeles că faptul cel 
mai important este realizarea uni
tății muncii politico-educative. Dacă 
o inițiativă cum este organizarea 
„cercurilor cali
tății", care la 
„Steaua electri
că" Fieni. la în
treprinderea de 
frigidere și Ia 
întreprinderea de 
utilaj chimic din 
Găești, ca și în 
alte unități eco
nomice din județ, 
constituie o mo
dalitate concre
tă de sprijinire, 
prin mijloace po
litico-educative, a 
procesului de mo
dernizare. ar fi disparată, oricît ar fi 
ea de complexă prin tematică, oricit 
ar fi de specifică prin modalități și 
forme de desfășurare, nu ar putea să 
aibă eficiență maximă. Dacă în ju
dețul Dîmbovița, inițiativele, acțiu
nile organizate în sprijinul moder
nizării producției își dovedesc efi
ciența, la acest rezultat contribuie cu 
deosebire faptul că sînt integrate in
tr-o concepție unitară, într-o activi
tate politico-educativă complexă.

— Modernizarea producției și or
ganizarea științifică a muncii — sub
linia tovarășul Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid — se dovedește 
a fi, întii și întii, o problemă de 
conștiință a fiecăruia și a tuturor. 
O problemă izvorîtă dintr-o necesi
tate stringentă : aceea a introduce
rii pe scară largă a progresului teh- 
nico-științific în industrie. în gene
ral in economie ; a dublării produc
tivității muncii pînă în 1990 ; a ri
dicării calității produselor și a efi
cienței economice pînă la realizări
le obținute pe plan mondial. 
Este meritul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi sesizat la 
timp importanța acestei probleme vi
tale pentru economia noastră națio
nală ; și de a fi inițiat, la scara în
tregii țări, în mod practic, o ac
țiune de mare anvergură pentru so
luționarea acestei probleme. Ce răs
punderi ne revin, de aici, în orga
nizarea activității politico-educati
ve ? Noi am pornit de la ideea că 
este necesar să desfășurăm o ast
fel de activitate incit, în primul rind, 
să se înțeleagă limpede că moder
nizarea se realizează prin efortul 
responsabil al tuturor oamenilor 
muncii ; că este necesar să fie pus 
în valoare, o dată cu întregul po
tențial tehnic de care dispune fie
care întreprindere, întregul potențial 
uman. Am acționat apoi pentru a 
se depăși inerția, pasivitatea ce se 
mai făceau simțite pe alocuri ; pen
tru a combate cu fermitate atitudi
nile de dezinteres, tendința de a 
lăsa lucrurile așa cum sînt. Dar, mai 
ales, pentru a contrapune unor ast
fel de manifestări. în toate unită
țile. dorința de progres ; pentru a 
ridîca responsabilitatea tuturor fac
torilor de decizie, de conducere, 
a masei mari a oamenilor muncii. 
Ne-am propus să desfășurăm o ac
tivitate politico-educativă complexă, 
din care să facem un suport real 
pentru modernizarea producției și 
perfecționarea organizării muncii, să 
Inițiem acțiuni stimulative care să 
cheme, să îndemne la înfăptuiri co
respunzătoare cerințelor. Am obți
nut, in acest sens, o serie de rezul
tate bune, dar avem conștiința lim
pede a faptului că nu am valorifi
cat integral toate condițiile de care 
dispunem. In lumina recentei 
cuvîntări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe care a 
rostit-o la plenara Comitetului Cen
tral al partidului, ne revin răspun
deri mari cu deosebire în ceea ce 
privește îndeplinirea . exemplară a 
sarcinilor de plan la toți indicato
rii. Trebuie să facem din îndepli
nirea planului obiectivul fundamen
tal al muncii politico-educative. In
clusiv procesul de modernizare a 
producției și de perfecționare a or
ganizării muncii trebuie să contri
buie la îndeplinirea exemplară a 
planului.

CRITERIUL EFICIENȚEI : RE
ZULTATELE CONCRETE. Pen
tru a vorbi despre eficiența acti
vității politico-educative în sprijinul 
acțiunii de modernizare, două as
pecte trebuie să fie, mai întii, lua
te în considerație. Primul aspect îl 
constituie, desigur, obiectivele pro
puse. Pentru că de calitatea aces
tor obiective, de la claritatea enun
țului pînă la cutezanța lor, depin
de intr-o mare măsură reușita ac
țiunii. Cit privește cel de-al doilea 
aspect, el nu poate să fie altul de- 
cit rezultatele obținute.

La nivelul județului, pe baza unei 
analize riguroase, au fost cuprinse 
în acțiunea de modernizare a pro
ducției și de perfecționare a organi
zării muncii 35 de întreprinderi. In 
fiecare din aceste întreprinderi, 
pornindu-se de la realitățile cu care 
se confruntă, de la cerințele pentru 
prezent și pentru viitor, au fost sta
bilite obiective precise. Au fost sta
bilite și măsurile pentru îndeplini
rea acestor obiective. Au fost sti
mulate inițiativele în sprijinul unei 
mai bune organizări a muncii ; s-au 
desfășurat dezbateri, adunări, alte

acțiuni menite să asigure cadrul ma
nifestării poziției critice a colecti
velor de oameni ai muncii față de 
cei ce nu-și onorează îndatoririle, 
față de risipă, de superficialitate, de 
calitatea necorespunzătoare a pro
duselor. Toate aceste acțiuni au fost 
analizate de comitetul județean de 
partid. Judecate în temeiul criterii
lor cantitative, au existat destule 
motive pentru o apreciere pozitivă 
a activității desfășurate. Dar anali
za nu s-a oprit aici. S-a mers mai 
departe, lucrurile au fost examinate 
prin prisma calității. Iar cînd au 
fost desprinse concluziile, s-a vorbit 
deschis, fără nici un fel de ocoli
șuri, despre faptul că, în unele în
treprinderi, de multe ori aprecierile 
la prima vedere au „furat ochii" ; 
de fapt, au luat, în repetate rînduri, 
locul analizei aprofundate a feno
menelor. S-a arătat, de asemenea, că 
numeroase dezbateri pe probleme de 
muncă — despre calitate, producti
vitate sau randament — au rămas la 
jumătatea drumului, adică la furni
zarea de date, cifre cu privire la re
zultatele necorespunzătoare, fără să 
se sublinieze și cauzele care le-au 
determinat, fără să nominalizeze fe
nomenele negative pe care aceste 
cifre le reflectă. Si fără să se arate 
cu exactitate ce depinde de oameni, 
de comportamentul lor, de atitudinea 
lor concretă fată de muncă. O pre
cizare o face, în acest sens, tovarășa 
Georgeta Barău. secretar al comite
tului județean de partid : ..Astfel de 
concluzii nu au fost desprinse «in 
general», la nivel județean, ci cu 
adrese precise. în raport de rea
litățile din fiecare întreprindere. 
Au fost, desigur, organizate și ac
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țiuni la nivelul județului pe această 
temă, între care plenare ale comite
tului județean de partid, ședințe de 
birou sau de secretariat, dar cele 
mai multe analize s-au desfășurat în 
întreprinderi și au cuprins realitățile 
dintr-o întreprindere sau alta". în 
aceste condiții, eforturile pentru de
pășirea deficiențelor constatate au 
trecut și ele dincolo de pragul „ge
neralului". fiind direcționate în ra
port cu realitățile din fiecare unita
te. O atenție aparte s-a acordat, în 
acest sens, întreprinderii de utilaj 
petrolier, unde acțiunea de moder
nizare conduce, treptat, la transfor
marea radicală a întregului proces 
de producție.

ANALIZE APROFUNDATE, LA 
OBIECT. Au fost analizate, în toate 
întreprinderile, obiectivele propuse. 
Și au fost analizate măsurile stabilite 
pentru îndeplinirea acestor obiective. 
S-a pornit. în fiecare analiză, de Ia 
rezervele existente. Și de la sarcinile 
concrete ce revin fiecărei întreprin
deri în acest cincinal, de la cerințele 
actuale și de perspectivă aflate în 
fata întregii industrii românești, in 
fața economiei noastre naționale. 
Au fost analizate și întreprinderile 
fruntașe, pe de o parte pentru a se 
desprinde învățăminte din_ expe
riența lor, care să folosească și al
tora. iar pe de altă parte pentru a 
se căuta noi rezerve.

Semnificativ este faptul că în în
treprinderi fruntașe. cum sînt 
„Steaua electrică" Fieni. întreprin
derea de frigidere și întreprinderea 
de utilaj chimic din Găești. între
prinderea de aparatai electric pentru 
instalații Titu. Combinatul de oțe
luri speciale Tîrgoviște, au fost or
ganizate cite patru-cinci analize nu
mai în etapa întîi ; apoi au fost ini
țiate ana'ize de concluzii pe margi
nea rezultatelor primei etape, pen
tru o ..reproiectare". înaintea ulti
mului trimestru din acest an. „A «re- 
proiecta» înseamnă, aici, în județul 
Dîmbovița, cum ne-a spus tovarășul 
inginer Dan Mihai Curcubătă, direc
torul general al Combinatului de oțe
luri speciale, a regîndi obiective, a 
stabili noi măsuri, noi modalități de 
îndeplinire, noi acț-uni politico-edu
cative în sprijinul modernizării". 
Documentarea efectuată în acest 
județ ne-a oferit multe exemple de 
acest fel. Ne vom referi numai la 
două.

La întreprinderea de frigidere din 
Găești, întreprindere fruntașă, dis
tinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I 
pentru rezultatele obținute în anul
1986, se stabilise inițial, între măsu
rile pe linia modernizării, așa cum 
ne-a informat tovarășa Doina Dru- 
mea, secretar al comitetului de 
partid, să fie dublată productivitatea 
muncii pînă în 1990. Acesta a fost 
un prim pas. In acest scop au fost 
alcătuite colective mixte, în a căror 
componență au intrat specialiști din 
secțiile întreprinderii, muncitori cu 
înaltă calificare, membri ai comite
tului de partid, care au analizat po
sibilitățile existente pe fiecare flux 
tehnologic, la fiecare loc de muncă. 
Comitetul de partid a lansat, la ni
velul întregii întreprinderi, pe baza 
acestei analize complexe, inițiativa 
realizării unei productivități a mun
cii comparabile cu cele mai bune 
rezultate obținute pe plan mondial 
în unități similare. Era un obiectiv 
realist, născut nu dintr-un vis, ci în 
temeiul posibilităților concrete exis
tente în întreprindere. Măsurile au 
cuprins multe direcții : realizările 
tehnico-economice. pregătirea profe
sională și activitatea politico-organi- 
zatorică. Rezultatul ? Prin „reproiec- 
tarea" obiectivelor, prin organizarea 
activității de îndeplinire a lor, au 
fost create condiții pentru dublarea 
productivității muncii cu un an mai 
devreme.

La întreprinderea de aparataj e- 
lectric pentru instalații Titu s-a 
realizat, în 1986, față de 1985, o creș
tere cu 5 la sută a volumului pro
ducției exportate. Analizele- perio
dice efectuate în întreprindere au 
evidențiat, in această direcție, noi 
rezerve, fapt ce a situat creșterea 
exportului drept prioritatea nr. 1 în
1987. Au fost stabilite măsuri pentru 
înscrierea activă a întreprinderii in 
diviziunea internațională a muncii. 
Problema competitivității produselor 
a fost înscrisă, concomitent, în pro
gramele de activitate și în con
științe'. Acțiunea de reproiectare a 
produselor vizează cu precădere re
ducerea consumurilor, valorificarea 
superioară a materiilor prime, ridi

carea performanțelor tehnice. Măsu
rile întreprinse asigură ca jumătate 
din creșterea volumului producției- 
marfă din acest an să aibă drept 
destinație exportul. De la tovarășul 
Traian Ariton, secretar al comitetu
lui de partid, aflăm că încă din acest 
an vor fi introduse și alte măsuri 
pe linia creșterii competitivității pro
duselor, între care montajul roboti
zat, perfecționarea fluxurilor tehno
logice, integrarea unor standuri mo
derne de control.

In general, măsurile adoptate în 
cele 35 de întreprinderi, ce sînt con
tinuu reînnoite, vizează dublarea 
productivității muncii, ridicarea per
formantelor produselor la nivel mon
dial, reducerea continuă a consumu
rilor de energie și materii prime. Au 
fost programate. în prima etapă, 
1 769 de măsuri, cu o eficiență eco
nomică antecaiculată la producția- 
marfă de 3 817 milioane lei. Au fost 
aplicate 1 730 de măsuri, realizîn- 
du-se o eficiență de 3 780,9 milioane 
lei. Plenara comitetului județean de 
partid, care a avut loc la finele pri
mei etape, a concluzionat că rezulta
tele obținute, care sînt bune în ge
neral, dar reflectă și neajunsurile 
din cîteva întreprinderi, nu repre
zintă tot ceea ce se putea realiza. 
De altfel, măsurile neîndeplinite au 
fost reprogramate pentru etapa- a 
Il-a. Iar pînă în prezent, cele măi 
multe au fost deja soluționate. în 
etapa a II-a s-a pornit de la gene
ralizarea unor inițiative care au con
dus. în prima etapă. în mai multe 
întreprinderi, la rezultate deosebite. 
Chiar și fruntașii învață de la alți 
fruntași. întreprinderea „Steaua e- 
lectrică" Fieni, distinsă si ea, pentru 

rezultatele din 
1986. cu „Or
dinul Muncii" 
clasa I, a pre-: 
luat inițiativa de 
la întreprinderea 
găeșteană de fri
gidere, organi- 
zîndu-si în așa 
fel activitatea in
cit să realizeze, 
de asemenea, cu 
un an mai devre
me. dublarea pro
ductivității mun
cii. Un obiectiv 
pentru analizele 

întreprinse de comitetul județean de 
partid îl constituie, acum, descope
rirea și în alte întreprinderi de re
zerve care să asigure preluarea aces
tei inițiative.

Se impune a fi subliniat aici fap
tul că, în timp ce în unele între
prinderi se caută și sînt găsite re
surse pentru îndeplinirea cu un an 
mai devreme a sarcinilor de creștere 
a productivității muncii stabilite 
pentru acest cincinal, la nivelul ju
dețului nu a fost îndeplinit planul 
pe 10 luni din anul în curs la acest 
indicator. S-a realizat, este drept, un 
ritm de creștere superior perioadei 
corespunzătoare din anul trecut, dar 
sporul înregistrat este sub ceea ce 
s-a stabilit prin plan. Eforturile fă
cute de numeroase colective munci
torești, cum sînt cele de la între
prinderea „Steaua electrică" și Com
binatul de lianți și azbociment din 
Fieni. din întreprinderile găeștene 
de frigidere și de utilaj chimic, cele 
de pe platforma industrială a ora
șului Titu, de la mina Șotinga, care 
au depășit sarcinile de plan, sînt di
minuate de rezultatele slabe obținute 
în schelele de producție petrolieră, 
la întreprinderea electrocentrale 
Doicesti. la întreprinderea mecanică 
de utilaj tehnologic Morehi și în al
tele. Ceea ce impune, cu deosebire 
acum, în ultimul trimestru, care este 
hotărîtor pentru îndeplinirea planu
lui din acest an, să se acorde, din 
partea comitetului județean de 
partid, în spiritul cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R.. o îndrumare mai a- 
tentă și mai susținută a acestor co
lective care sînt rămase în urmă.

Este meritoriu faptul că, în con
cepția comitetului județean de partid, 
modernizarea nu este o campanie. 
Si că nu este, in nici un caz. o ac
țiune care să se soldeze cu perfec
ționarea citorva unelte și instalații, 
cu reînnoirea cîtorva produse. Mo
dernizarea este înțeleasă ca o acțiu
ne de mare anvergură, cu desfășu
rare continuă, de largă perspectivă. 
Se impune acum ca activitatea po
litico-educativă să fie adaptată a- 
cestei realități în absolut toate uni
tățile, dar îndeosebi în acelea în care 
se mai întîlnesc neajunsuri, pentru 
a se asigura îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan.

Adrian VASILESCU

SIBIU

Colocviu pe teme 
de modernizare 

a așezărilor rurale 
Recent, Sibiul a găzduit cel de-al 

7-lea colocviu al Institutului cen
tral de cercetare, proiectare și di- 
rectivare in construcții privind pro
blemele clădirilor de locuit și so- 
cial-culturale. Organizată cu spri
jinul Centrului județean de proiec
tare și Muzeului tehnicii populare, 
manifestarea, la care au participat 
arhitecți, ingineri constructori, so
ciologi, muzeografi și artiști plas
tici din mai multe localități ale 
țării, s-a constituit intr-un cadru 
fertil de dezbatere a problemelor 
referitoare la valorificarea prin 
cercetare, proiectare și tipizare a 
tradițiilor privind specificul arhi
tectural al tuturor zonelor țării in 
modernizarea așezărilor și. totoda
tă. de elaborare a proiectelor lo
cuinței și gospodăriilor așezărilor 
rurale și urbane mici din România

Comunicările prezentate, ca și 
dezbaterile care au avut loc, cir
cumscrise temelor : „Repere ale 
specificului arhitectural în moder
nizarea așezărilor", „Arhit.ctura 
tradițională — premisă a arhitec
turii contemporane in țara noas
tră", „Creația tehnică populară — 
sursă de inspirație pentru dezvol
tarea economică modernă a așeză
rilor rurale din țara noastră", „Tra
diția ca transfer în contempora
neitate". au identificat noi soluții 
de valorificare a tradiției în proce
sul de modernizare a așezărilor ru
rale și de utilizare superioară a 
resurselor locale. (Ion Onuo Ne
meș).

A GAZELOR NATURALE
Șl A ENERGIEI ELECTRICE

— cerință prioritară, îndatorire patriotică 
a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean!

In ziarul de astăzi se publică 
Decretul privind unele măsuri pen
tru raționalizarea consumului de 
gaze naturale și energie electrică. 
Așa cum se arată în decret, pentru 
desfășurarea normală a activității 
economico-sociale este necesară 
adoptarea unor măsuri ferme in 
toate sectoarele, în toate unitățile 
economice, instituții și gospodăriile 
populației, care să asigure un re
gim sever de economisire a ener
giei electrice și a gazelor naturale 
și eliminarea oricăror forme de risi
pă. Economisirea energiei electrice 
si a gazelor naturale - se subli
niază în decret — constituie o ce
rință prioritară, o îndatorire patrio
tică a fiecărui om al muncii, al 
fiecărui cetățean.

Sînt cunoscute preocupările con
stante și măsurile deosebite luate 
de conducerea partidului și sta
tului nostru în vederea asigurării 
energiei necesare pentru dezvolta

rea neîntreruptă, în ritm susținut, 
a economiei naționale, pentru 
realizarea în cît mai bune condi
ții a sarcinilor de plan în toate 
domeniile, pentru satisfacerea ce
rințelor de consum rațional în gos
podăriile populației, în toate sec
toarele de activitate. Faptul că, în 
toate domeniile, activitatea s-a 
putut și se poate desfășura în con
diții normale, la nivelul prevede
rilor stabilite, este rezultatul ne
mijlocit al aplicării consecvente a 
acestor măsuri, al sprijinului con
cret de care ele se bucură din 
partea întregii populații, a înțele
gerii de către fiecare cetățean că 
economisirea energiei, reducerea 
drastică a consumului, îndeosebi 
acum, în sezonul rece, combaterea 
și eliminarea oricărei forme de ri
sipă constituie cerințe^ vitale, care 
vin efectiv în interesul economiei 
și al fiecărui cetățean în parte.

Cu toate acestea există încă

manifestări care contravin cerin
țelor firești, obligatorii de gospo
dărire și folosire rațională a ener
giei și combustibililor. In unele uni
tăți economice din industrie, con
strucții, comerț, din alte domenii 
nu se aplică cu fermitate, cu ma
ximă răspundere măsurile de re
ducere a consumului de energie, 
sînt încălcate programele elabora
te, sînt tolerate abateri de la nor
mele tehnologice, de la normele 
de consum riguros stabilite. Mari 
rezerve de economisire există în 
același timp în sectoarele nepro
ductive din întreprinderi și insti
tuții, precum și în sectorul public, 
în gospodăriile populației.

Este o îndatorire de cea mai 
mare importanță patriotică și în 
același timp o obligație profesio
nală și legală a tuturor muncito
rilor și specialiștilor, a întregului 
personal muncitor, in calitate de 
producători și cetățeni, să facă in 
continuare eforturi pentru econo

misirea severă a energiei și com
bustibililor, să caute și să aplice 
noi soluții pentru reducerea mai 
accentuată □ consumurilor pro
ductive și neproductive.

Trebuie înțeles de către fiecare 
cetățean că, deși s-au luat o serie 
de măsuri speciale și se fac e- 
forturi deosebite pentru spori
rea producției de energie elec
trică, sectorul energetic poate 
satisface cerințele numai în con
dițiile unui consum rațional, ale 
unui regim sever de economisire, la 
care trebuie să participe toate sec
toarele, fiecare unitate, fiecare gos
podărie, fiecare cetățean, lată de 
ce. in conformitate cu prevederile 
decretului, este absolut necesar să 
fie ferm ăplicate măsurile stabilite 
pentru economisirea severă și re
ducerea drastică a consumurilor de 
energie și combustibil, care au în 
vedere toate sectoarele de activi
tate.

MBH CIVICA PE KBANH COMELOR ELECTRICE
Consumul casnic—redus la strictul necesar!

Este, desigur, pozitiv faptul că 
în majoritatea județelor consumul 
casnic se încadrează în cotele re
partizate de energie electrică. To
tuși, în unele localități și județe 
nu s-a înțeles cerința stringentă de

a se gospodări cu maximă chib
zuință energia electrică. Așa se 
explică faptul că în luna octom
brie au depășit cotele alocate pen
tru consumul casnic județele :

MWh
• Arad 1 191
® Teleorman 449
• Hunedoara 327
• Bacău 58
• Olt 45
• Vilcea 11

ECONOMISESC PRIN CHIBZUINȚĂ
In luna octombrie, prin aplicarea 

unor măsuri ferme pentru folosirea 
la întreaga capacitate a utilajelor 
și Instalațiilor, pentru întărirea or
dinii și disciplinei, în multe unități

economice din diferite sectoare de 
activitate și județe s-au realizat im
portante economii de energie elec
trică. lată in acest sens economiile

obținute de o serie de unități eco
nomice, așa cum rezultă ele din 
datele prezentate de Centrala in
dustrială de rețele electrice :

MWh
• Combinatul petrochimic Borzești
• Combinatul chimic Tirnăveni
• Combinatul chimic Midia

23 853
20 305
12 361

MWh
G Combinatul metalurgic Tulcea 7 321
® Combinatul minier Deva 6 511
9 Combinatul minier Baia Mare 3 147
9 Combinatul de lianți și azbociment Tg. Jiu 2 599
O întreprinderea „1 Mai“ Ploiești 2 505
O Combinatul de lianți Hoghiz 2 444
O întreprinderea minieră Rușchița 2 193
O Combinatul de lianți și materiale

refractare Turda 2162
© întreprinderea de autocamioane Brașov 2 135
® Combinatul metalurgic Cimpia Turzii 1 914
© întreprinderea de mașini grele București 1 798
0 Trustul de foraj și extracție Arad 1 733
O întreprinderea „Vulcan" București 1 665
O Întreprinderea „Rulmentul" Brașov 1 603
O Combinatul de utilaj greu lași 1 487
O întreprinderea „Metrom" Brașov 1 327
® întreprinderea forestieră de exploatare

și transport Pitești 1 187
O întreprinderea de rulmenți Birlad 1 144
0 Combinatul de utilaj greu CIuj-Napoca 1 133
O întreprinderea textilă Baia Mare 1 050

RISIPESC PRIN INDISCIPLINĂ
Tot în luna octombrie, într-o 

serie de alte unități s-au înregis
trat depășiri ale cotelor alocate de 
energie electrică. In toate aceste 
cazuri, nerespectarea repartițiilor 
stabilite se datorează în principal 
insuficientei preocupări din partea

specialiștilor, a cadrelor de con
ducere, a comisiilor energetice pen
tru utilizarea cu maximă chibzuin
ță a fiecărui kilowatt-oră, pentru 
eliminarea cu desăvirșire a orică
ror forme de risipă. Cu atît mai 
mult se impune deci, acum, ca în

toate aceste unități să se ia ime
diat măsuri ferme pentru încadra
rea strictă în cotele alocate de 
energie electrică. Supunem aten
ției nivelul depășirilor înregistrate 
în luna octombrie într-o serie de 
unități economice :

I I I
I 
I

I
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practice care 
trebuie aplicate 

ueintirziat:

• Trebuie redus la 
strictul necesar spațiul 
iluminat din fiecare lo
cuință.

• Să rămînă în 
funcțiune un singur 
bec, aprins doar pe 
timpul cît se află un 
om în încăpere.

• Să se renunțe 
complet la aparatele 
electrice de încălzit, 
să nu se folosească 
aparate de uz casnic 
care pot fi înlocuite 
prin munci gospodă
rești

© Să se renunțe cu 
desăvîrșire la ilumina
tul din fața locuințelor, 
ai balcoanelor, curților, 
garajelor, magaziilor.

MWh
O Combinatul siderurgic Galați 10 746
• Combinatul minier Rovinari 1 618
® Trustul de foraj și extracție Tg. Jiu 1 427
® Trustul de foraj și extracție Bolintin 1 120
• Combinatul de lianți și azbociment Aleșd 743
• Combinatul de fibre, celuloză și hirtie Dej 553
• întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău 541

MWh 
O Combinatul siderurgic Călărași 518
G Combinatul de celuloză și hirtie Letea Bacău 490 
O întreprinderea de alumină Oradea 482
G Trustul de foraj și extracție Arad 205
® Combinatul siderurgic Hunedoara 133
O întreprinderea de țevi Roman 141
O întreprinderea mecanică Mîrșa 113

©Să se reducă la mi
nimum iluminatul ho
lurilor, scărilor prin re
ducerea numărului de 

ț becuri și să se monte
ze automate de scară.

*
*
**
***
***
*
*

*
*
*
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Energia electrică este vital și prioritar necesara pen
tru înfăptuirea integrală a programului de dezvoltare eco- 
noniicu-soeială a țării, lnțelegînd importanța acestei ce- 
rințe stringente, dovediți cumpătare și înaltă răspundere 
civică în ilumwatul locuințelor și folosirea aparatelor 
elect rocashice!

Acționați cu chibzuință și spirit gosp 
: asigura economisirea severă a energiei ele 
rea substanțială a consumurilor în propria l 
tierub comuna sau orașul în rare trăi ți!

-
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® Să se reducă la 

strictul necesar timpul 
de funcționare a arză
toarelor, să se exclu
dă funcționarea lor în 
gol.

© Trebuie înlocuite 
arzătoarele neecono- 
micoase în imobilele 
încălzite cu gaze.

© Să nu fie folosite 
gazele de ia bucătărie 
pentru încălzirea ca
merelor.

® Să fie verificate și 
refăcute izolațiile ter
mice ale cazanelor și 
conductelor.
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Munca bună din abataje răstoarnă calculele hîrtiei
Cele opt unități din cadrul Com

binatului minier Ploiești, printre care 
Comănești. Cimpulung, Filipeștii de 
Pădure, Șotînga, își desfășoară ac
tivitatea în șapte județe ale țării, 
ele fiind printre cele mai vechi ex
ploatări carbonifere din tară. De alt
fel. aceasta și este una dintre expli
cațiile faptului că în prezent peste 
80 la sută din rezervele exploatate 
se găsesc sub nivelul hidrostatic. 
Condițiile de lucru sint prin urmare 
dificile, dar cu toate acestea combi
natul a primit pentru realizările sale 
de două ori „Ordinul Muncii1’ clasa I, 
o dată clasa a doua și de două ori 
clasa a treia. Și încă un amănunt 
mai puțin cunoscut : de Ia înființa
rea sa, toate unitățile combinatului 
și-au realizat ritmic sarcinile de 
plan, care, evident, au crescut an de 
an. Iată cîteva exemple în acest 
sens : producția realizată anul aces
ta de întreprinderea minieră Cim
pulung este cu aproape 40 la sută 
mai mare decît în anul 1983 ; în ace
lași interval de timp producțiile au 
crescut cu 30 la sută la I.M. Voi
vozi și cu 15 la sută la I.M. Sălaj, 
calitatea cărbunelui livrat fiind și ea 
tot mai bună. înscriindu-se pe ace
eași linie ascendentă, producția rea
lizată in zece luni din acest an este 
superioară celei din aceeași perioadă 
a anului trecut, precum și prevede
rilor de plan. Astfel, oamenii muncii 
din Combinatul minier Ploiești au 
livrat economiei naționale peste sar
cinile de plan aproape 220 000 tone 
cărbune, indicele planificat al Pro
ductivității muncii fiind depășit cu , 
6,5 la sută. Există deci toate premi
sele ca indicatorii de plan pe cel 
de-af doilea an al actualului cinci
nal șă fie îndepliniți cu mult înain
te de termen, respectindu-se astfel 
angajamentul luat de comuniști, de 
toți oamenii muncii din combinat în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului.

Dincolo de aceste frumoase rezul
tate. am vrut în mod firesc să aflăm 
cum se acționează pentru ca lună de 
lună toate unitățile combinatului să 
își realizeze și chiar să își depășeas

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
— cadru optim de afirmare a democrației muncitorești revoluționare

Participanții la adunare n-au admis 
dezbaterea „pe deasupra faptelor"

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la între
prinderea de tractoare din Miercurea- 
Ciuc a constituit încă o expresie a 
profundei angajări a întregului co
lectiv pentru realizarea in cit mai 
bune condiții a sarcinilor de plan pe 
acest an și pregătirea temeinică a 
producției anului viitor. Spiritul cri
tic și autocritic al dezbaterilor s-a 
impus cu atit mai mult cu cit. în 
perioada celor trei trimestre înche
iate. colectivul unității a înregistrat 
serioase rămineri in urmă atit la 
producția-marfă, cît și la producția 
fizică de tractoare, la producția des
tinată exportului. Unele din cauzele 
care au determinat această situație 
nu aparțin întreprinderii și de aceea 
nici nu vom insista asupra lor. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cît la ora 
actuală, datorită ajutorului substan
țial dat de comitetul județean de 
partid, de conducerile centralei și 
ministerului de resort, problemele a 
căror soluționare depășește compe
tența întreprinderii sînt in cea mai 
mare parte rezolvate. Ca urmare, 
fapt subliniat atit in darea de sea
mă, cît și in luările de cuvint — 
sarcinile de plan sint în deplină co
relație cu capacitățile întreprinderii, 
iar pregătirea viitorului an de pro
ducție se află în fază avansată. Ast
fel, planul valoric de export este 
contractat sau in curs de contrac
tare in procent de peste 95 la sută, 
din care produsele noi și de concep
ție originală realizate de colectivul 
întreprinderii reprezintă o pondere 
de 84 la sută.

Dezbaterile au reliefat însă și cau
zele subiective ale unor neajunsuri, 
pe care colectivul de muncă nu a 
știut sau mai bine zis nu s-a stră
duit să le înlăture din timp. Una 
dintre acestea se referă la lipsa de 
preocupare pentru crearea de pro
duse noi.

Muncitorii și specialiștii de la în
treprinderea de tractoare din Miercu- 
rea-Ciuc au înțeles cerința înnoirii 
producției — e adevărat, poate cu 
oarecare întirziere — și în acest an 
au făcut eforturi susținute pentru 
înnoirea structurii de fabricație și 
ridicarea nivelului calitativ al produ
selor. Astfel, s-au realizat prototipu
rile tractoarelor agricole de 85 CP, cu 
sistem hidraulic de direcție și cu 
sistem mecanic de direcție, precum 
și al tractorului din aceeași catego
rie, cu echipament pentru lucrări fo
restiere. Cele trei tractoare se află 
in faza încercărilor și au o linie mo
dernă, ergonomică, înscriindu-se în 

că sarcinile planificate' la producția 
de cărbune. Directorul general al 
combinatului. inginerul Dumitru 
Condrache, unul dintre reputații 
specialiști din domeniul minier, ne-a 
răspuns în cîteva cuvinte : „Nu avem 
secrete. Rezultatele obținute se da- 
toresc măsurilor luate pentru mai 
buna organizare a muncii, introdu
cerea și extinderea mecanizării, mo
dernizarea proceselor de producție.

ÎN UNITĂȚILE COMBINATULUI MINIER PLOIEȘTI FACTORII 
ESENȚIALI Al EFICIENTEI: CREȘTEREA GRADULUI DE MECANIZARE, 

PERSEVERENȚA ÎN APLICAREA MĂSURILOR STABILITE

ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a forței de muncă".

Să detaliem răspunsul primit por
nind de lă primul punct, și anume 
organizarea muncii, care este cum 
n6 spunea inginerul Sergiu Crahma- 
liuc, din cadrul serviciului producție, 
„trunchiul in jurul căruia cresc toa
te succesele noastre". Programul ge
neral- de exploatare al combinatului 
cunoaște trimestru de trimestru cele 
mai aprinse dezbateri. Defalcat pe 
întreprinderi și unități miniere, el 
este preluat de fiecare sector în par
te și supus analizei în toate brigăzi
le. la toate punctele de lucru. Cu a- 
cest prilej se discută detaliat moda
litățile de realizare a indicatorilor 
de plan si se trece la acțiune în ve
derea asigurării condițiilor tehnice 
în perimetrele respective. Nu o dată 
„calculele hîrtiei" au fost... răstur
nate de minerii combinatului, care 
printr-o temeinică cunoaștere a po
sibilităților existente au dovedit că 
producția poate fi superioară celei 
stabilite inițial.

In zilele documentării noastre a- 
ceastă acțiune se desfășura în toa
te întreprinderile miniere pentru a 
se stabili măsurile ce se impun în 

tendința manifestată în prezent pe 
plan mondial. Tot in această perioa
dă s-a realizat noul tractor indus
trial — tot de 85 CP — cu design 
original, destinat exportului și care 
s-a bucurat de un real interes din 
partea unor parteneri de peste ho
tare. cu care s-au și încheiat o serie 
de contracte ferme.

Lista acestor exemple ar putea 
continua, dar ne oprim la spusele 
inginerului-șef cu pregătirea fabri
cației. Biro Iosif : „Faptul că acum 
discutăm cu contractele in mînă este 
un lucru bun. Dar nu suficient. Tre
buie să ne fie clar că avem mari po
sibilități de a pătrunde tot mai mult 
pe piața externă și cu alte tipuri de 
tractoare. Ne-am propus ca Ia unele

într-o întreprindere 
aflată Ia un nou și bun 

început de drum

să le reducem greutatea spe
cifică cu 12—15 la sută și am 
trecut la reproiectarea unor suban- 
samble de la tractoarele din cate
goriile de 65 CP și 85 CP“. Ingine
rul Szakacs Ștefan, șeful biroului 
C.T.C.. a reluat ideea dintr-un unghi 
de vedere apropiat : „Peste 50 la 
sută din producția noastră este des
tinată exportului. Deocamdată. Spun 
deocamdată deoarece avem posibili
tăți mai mari. Ce trebuie să facem 
pentru valorificarea rezervelor exis
tente 7 In ce ne privește, am stabilit 
un plan de măsuri concrete, dintre 
care aș aminti trecerea la normarea 
operațiunilor de autocontrol, prin 
fișa tehnologică, la toate reperele și 
produsele. Sint. de asemenea, în 
curs de generalizare metodele mo
derne de control, precum controlul 
in lanț, activ, multidimensional, au
tomatizat și robotizat. Dar hotăritor 
pină la urmă in aplicarea acestui 
program rămîne tot factorul conști
ință. Numai de acțiunea și munca 
noastră depinde creșterea calității 
tractoarelor pe care le fabricăm".

In cadrul adunării generale, inter
vențiile au fost concise, la obiect. 
Din cuvîntul fiecărui vorbitor a răz
bătut dorința de a convinge, de a 
determina la acțiune, fie că s-au luat 
în dezbatere problemele reducerii 
stocurilor supranormative (loan Lu- 
peanu, contabil-șef), ale încadrării 

vederea realizării exemplare, ritmice 
a sarcinilor pe anul viitor încă din 
primele Zile. Această acțiune are loc 
concomitent cu organizarea unor 
schimburi de experiență prin care se 
urmărește rezolvarea problemelor 
tehnice dintr-un domeniu sau altul, 
dintr-o unitate sau alta. Astfel, la 
întreprinderea minieră Comănești. 
unde exploatarea cărbunelui se face 
in straturi subțiri cu înclinare mare.

consiliul tehnic al combinatului a or
ganizat o întilnire cu specialiștii, 
care au stabilit, la fața locului, mă
surile necesare mecanizării in conti
nuare a lucrărilor. Modificările con
structive și tehnologice aduse utila
jelor din fabricația curentă, rod al 
gîndirii tehnice originale a specia
liștilor unității, au permis introdu
cerea la Comănești a primei combi
ne de abataj in straturi subțiri cu 
înclinări mari si a combinei de îna
intare pentru condiții de tăiere mare 
a rocilor.

Tematica acestor schimburi de. ex
periență este orientată și spre alte 
probleme, cum ar fi : „Traversarea 
formațiunilor acviforme cu lucrări 
miniere de înaintare prin metode 
noi", la I.M. Voivozi : „Exploatarea 
straturilor groase prin metoda sub
minării",, la I.M. Cimpulung ; . „Con
solidarea susținerilor în puțurile 
care traversează formațiuni acvifor
me". la I.M. Cimpeni. Toate aceste 
teme sînt stabilite și în funcție de 
dezvoltarea unităților respective în 
anii viitori. Iar efectul direct al pre
ocupărilor se regăsește între altele și 
în faptul că pîr.ă acum gradul de 
mecanizare a lucrărilor de exploa
tare în abataj cu complexe mecani

în cotele de energie electrică (Tamas 
Emeric, șef sector energetic) sau s-a 
propus rezolvarea unor probleme so
ciale (Ioana Pănescu, Szentes loan).

Toate aceste intervenții ale parti- 
cipanților la dezbateri s-au consti
tuit într-un cuprinzător program de 
acțiune pentru consiliul oamenilor 
muncii, care va trebui să țină seama 
în activitatea sa de toate propune
rile făcute. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit darea de seamă a consiliului 
oamenilor muncii nu s-a ridicat la 
înălțimea unui material de analiză 
profundă, critică șl autocritică, nu a 
fost de natură să determine luări de 
poziții constructiv-combative din 
partea celor care, reprezentind e- 
chipe, brigăzi, ateliere, erau chemați 
să o facă. Exprimind doar formal 
observații cu privire la neutilizarea 
corespunzătoare a timpului de lucru, 
la unele lipsuri pe linia aprovizionă
rii și urmăririi producției, materialul 
prezentat — și prin el analiza făcută 
de consiliul oamenilor muncii — s-a 
menținut la nivelul compartimente
lor și secțiilor, fără a cobori la locu
rile de muncă, acolo unde, prea bine 
se știe, se hotărăsc de fapt soarta 
producției, calitatea produselor. Or, 
în privința perfecționării organiză
rii producției și a muncii mai sînt 
încă destule lucruri de făcut.

Multe intervenții prin analiza 
concretă a faptelor au pus în evi
dență multe rezerve, dar mai ales 
au dat consiliului oamenilor muncii 
o „lecție" de cum trebuie abordate 
problemele pentru ca dezbaterea să 
fie într-adevăr eficientă.

Adunarea generală, prin dezbate
rile care au avut loc, a dovedit că 
întreprinderea se află în fața unui 
nou început de drum. A beneficiat 
din plin de ajutorul forurilor tu
telare. a obținut unele succese de 
prestigiu, printre care și recenta me
daliere de aur acordată tractorului 
SV-445 la tîrgul de la Plovdiv. A- 
cum. așa cum a subliniat inginerul 
Benkii Alexandru, directorul unită
ții. esențial este ca propunerile fă
cute. angajamentele luate să prindă 
viață. Cei care au luat cuvîntul în 
adunarea generală au arătat limpede 
că toate colectivele pe care le repre
zintă sînt hotărîte să își îndepli
nească exemplar sarcinile ce le re
vin. Se așteaptă prin urmare ca și 
stilul de lucru al consiliului oameni
lor muncii să fie mai analitic, mai 
dinamic, mai eficient.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scînteii" 

zate a ajuns la circa 60 la sută, iar a 
lucrărilor de înaintare la peste 35 la 
sută, în condițiile in care, asa cum 
spuneam, unitățile miniere sînt prin
tre ce'e mai vechi din țară și unde 
cu cîțiva ani în urmă aproape că nu 
se putea vorbi de mecanizare și teh
nologii avansate de lucru.

In al doilea rind. se cuvine să sub-' 
liniem că prin aplicarea măsurilor 
din programul de perfecționare a or

ganizării și modernizarea procese
lor de producție s-a obținut un spor 
la producția-marfă de aproape 90 
milioane lei, in timp ce cheltuielile 
totale s-au redus cu 45,7 milioane 
lei. Printre măsurile care au prins 
viață in acest an se numără extin
derea in toate unitățile a tăierii me
canizate la lucrările de înaintare, 
mecanizarea depozitelor și magazii
lor, extinderea mecanizării forajului 
pentru lucrări de asecare. intensifi
carea activității de recuperare si re- 
folosire a armăturilor metalice din 
lucrările miniere dezafectate. De alt
fel, la Combinatul minier Ploiești 
activitatea de recuperare, recondi
te onare și refolosire a pieselor și 
subansamblelor constituie un exem
plu de urmat și de celelalte unități 
din industria extractivă. In ateliere
le de reparații și întreținere au fost 
recuperate și recondiționate o gamă 
largă de piese de schimb — cuțit, 
port-cutit și pinion pentru combine
le de abataj, rotor pentru pompele 
elicoidale. carcase de perforatoare e- 
lectrice — a căror valoare se ridică 
la peste 40 milioane lei. O încunu
nare a eforturilor de creație tehnică 
se regăsește în obținerea locului I 
pe care combinatul l-a ocupat anul 
trecut în întrecerea cu cei mai buni 
inventatori si inovatori din ramura 
minieră, același loc fiind deținut de 
I.M. Cimpulung între unitățile de 
extracție a cărbunelui.

Zile de muncă intensă la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din 
Capitală, pentru realizarea in cit mai bune condiții a planului la export. 
In fotografie : șeful de echipă, Marion Dumitrescu, împreună cu muncitorii 
Florin Valeriu și Ghiță Gheorghe finalizează un nou produs care în curînd 

va fi livrat peste hotare.
Foto : S. Cristian

CĂREI : O nouă 
capacitate în funcțiune
La Fabrica de conserve din Ca

vei a intrat in funcțiune o moder
nă linie de fabricat sucuri, cu o 
capacitate de imbuteliere de 1 500 
sticle pe oră. Directoarea fabricii, 
inginera Victoria Oșan, ne-a in
format că montarea utilajelor 
(furnizate de întreprinderea „Me
talul Roșu" Cluj-Napoca) s-a rea
lizat ireproșabil, în regie proprie, 
intr-un termen record. Datorită 
faptului că noua linie este dotată 
și cu pasteurizator. sucurile care 
se fabrică aici și care urmează să 
se introducă, rind pe rind, in fa
bricație au termen de garanție 30 
de zile. (Octav Grumeza).

Un capitol distinct în munca geo
logilor șl a celorlalți specialiști din 
combinat ii reprezintă cercetarea și 
valorificarea rezervelor de cărbune 
din perimetrele noi. Astfel. în urma 
rezultatelor pozitive obținute prin 
fora'e de cercetare geologică și hi- 
drogeo’ogică s-a trecut la executa
rea lucrărilor miniere in perimetrele 
Capul Piscului, județul Argeș. Mă- 
gureni-Tufeni. județul Prahova, B6- 
rod — Borozel, județul Bihor și al
te'e, lucrări ce vor fi continuate în 
anul viitor în alte cinci perimetre. 
Totodată, s-a acționat pentru recu
perarea prin microcariere a rezer
velor abandonate, in ultimii ani nu
mărul acestor exploatări ajungind 
la 11. cu efecte pozitive asupra ni
velului de producție, ConUnuîndu-se 
această experiență. în prezent , se 
deschid noi mic"o-”riere 'a A-inoa- 
sa. Cimpulung, Sfîntu Gheorghe și 
Căpnei. unde se lucrează în totalita
te mecanizat.

Toate aceste rezultate sint. desi
gur. în primul rînd rodul muncii per
severente a minerilor, dar ele se da- 
toresc si modului cum se urmărește 
âo’icarea hotăririlor organelor colec
tive de conducere, act’vităț'i de pre
venire a unor greutăți ce pot inter
veni în procesul de producție. A- 
ceasta nu înseamnă totuși că la Com
binatul minier P’oiești totul decurge 
fără probleme. Minerii știu că tre
buie să facă mai mu’t pentru creș
terea calității cărbunelui livrat, pen
tru întărirea disciplinei muncii. In 
același timp este necesar însă ca și 
unitățile furnizoare de utilaje din 
Satu Mare. întreprinderea de utilaj 
minier Filipeștii de Pădure. între
prinderea, de utilai .minier Ba'a Mare 
să: acorde, mai nrultă atent.ie cali
tății produselor pe care le reali
zează. Dar . ceea ce îi nemulțumește 
cel mai mult pe‘minerii combinatu
lui ploieștean este că au. în stoc 350 
mii tone cărbune, în vreme ce unele 
termocentrale consumă din propriul 
stoc. în loc să se asigure mijloacele 
de transport rccesare în livra-ea a- 
cestei producții extrase din adincuri 
cu multe eforturi. In bătălia pe care 
minerii o desfășoară pentru a da pa
triei cit mai mult cărbune, nu tre
buie neglijat deci nici un amănunt.

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scînteii"

ARĂTURILE ADÎNCI
DE TOAMNĂ

- încheiate fără întirziere
pe toate suprafețele! 

dolj: Toii cei care cunosc conducerea 
tractorului - pe tractoare!

In ultima vreme s-a încetățenit în 
practica activității comandamentului 
județean pentru coordonarea lucră
rilor agricole ca în fiecare seară să 
analizeze operativ modul în care se 
înfăptuiesc programele zilnice stabi
lite pentru fiecare consiliu agroin
dustrial și unitate agricolă, privind 
executarea ogoarelor de toamnă. 
Măsurile adoptate in cadrul acestor 
analize au avut drept rezultat creș
terea vitezei zilnice la arat de la 
6 808 hectare la 12 600 hectare. 
„Avem posibilitatea chiar să depă
șim acest ritm dacă în fiecare uni
tate agricolă se respectă întru totul 
planificarea tractoarelor pe care noi 
am făcut-o riguros, in funcție de 
suprafața prevăzută, a ținut să pre
cizeze tovarășul Mihail Păduraru, 
directorul trustului județean de me
canizare. în acest sens, am sporit cu 
peste 1 700 numărul tractoarelor des
tinate executării ogoarelor pentru 
însămînțările de primăvară, urmînd 
ca numărul acestora să crească și 
mai mult pe măsură ce se vor în
cheia celelalte lucrări. Pentru reali
zarea a cel puțin 4 hectare pe fie
care tractor, am generalizat schim
burile prelungite si am extins schim
bul de noapte. Pentru aceasta am 
luat aproape 300 mecanici din cen
trele și secțiile de reparații. Conco
mitent, am întreprins măsuri de în
drumare. control si sprijin nemijlo
cit în teren, îndeosebi în ceea ce 
privește calitatea și operativitatea 
asistentei tehnice".

Intr-adevăr, acolo unde se acordă 
toată atenția bunei organizări a 
muncii, unde tractoarele planificate 
pentru executarea ogoarelor sint fo
losite efectiv la această lucrare și nu 
sînt plimbate de colo-colo pentru 
efectuarea altor munci rămase neîn
cheiate de prin vară, acolo unde 
tractoarele intră în brazdă o dată cu 
zorii zilei și ies din brazdă seara 
tîrziu, rezultatele sînt . pe măsură. 
Așa se procedează în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Filiași, Segarcea, Seaca de Pădure, 
Șimnic, Catane, Perișor și Brato- 
voești, unde media realizărilor zil
nice este într-o continuă creștere.

giurgiu : Măsuri
ritmului

După cum se știe, potrivit progra
mului de executare a lucrărilor a- 
gricole de toamnă, termenul-limită 
de finalizare a arăturilor adinei de 
toamnă este 15 noiembrie. Care este 
situația din acest punct de vedere 
în județul Giurgiu ? „Pînă luni sea
ra — ne spune tovarășul Vasile Ma
rin, directorul direcției agricole ju
dețene — ogoarele adinei de toamnă 
au fost efectuate pe 53 000 hectare, 
ceea ce reprezintă abia 40 la sută 
din suprafața prevăzută, situîndu-ne 
cu mult sub media realizărilor pe 
țară. Pină la expirarea termenului 
stabilit pentru finalizarea acestei lu
crări au mai rămas cîteva zile. în 
ultimul timp au fost luate măsuri 
organizatorice deosebite în vederea 
recuperării restanțelor. Cu toate aces
tea însă. în județul Giurgiu, ară
turile adinei de toamnă pe cele 
81 000 hectare care au mai rămas vor 
putea fi terminate abia săptămina 
viitoare".

— De unde provin aceste restanțe 
și care sint cauzele ce le-au gene
rat ? — îl întrebăm pe tovarășul di
rector.

— Au existat și mai continuă să 
se manifeste cazuri de indisciplină 
din partea unor specialiști in ce pri
vește respectarea cu strictețe a pro
gramelor stabilite. Dar cauza-cau- 
zelor acestor restanțe la executarea 
arăturilor adînci de toamnă constă 
în faptul că și în prezent peste 20 la 
sută din suprafețe sint ocupate cu 
coceni, fie în glugi, fie netăiați, sau 
cu alte resturi vegetale. Iată și mo
tivul pentru care viteza zilnică de 
lucru la arături nu a fost niciodată 
realizată.

Ieri dimineața, analizînd din nou

CĂLAN : O nouă baterie de cocsificare
In cinstea Conferinței Naționale 

a partidului nostru, constructorii și 
siderurgiștii de la Combinatul si
derurgic „Victoria" — Călan rapor
tează un frumos succes de produc
ție : punerea in funcțiune a bate
riei nr. 4 de cocsificare, care va 
asigura cantități sporite de cocs 
metalurgic pentru furnale și turnă-

BACĂU : Producție
Conferința Națională a partidului 

este întîmpinată și de colectivele 
de muncă din industria județului 
Bacău cu noi și semnificative rea
lizări în producție. O atenție deo
sebită se acordă realizării în bune 
condiții a producției fizice planifi
cate și, cu prioritate, a celei pen
tru export. în fiecare secție și ate
lier productiv se urmărește apli
carea întocmai a măsurilor cuprinse 
în programele de perfecționare și 
modernizare a producției, de creș
tere a productivității muncii, de 
utilizare eficientă a capacităților de 
producție. In același timp, sint pro
movate' noi tehnologii de lucru, sint 
concepute și introduse in fabricație 
produse cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare, competitive.

— Executarea ogoarelor adinei de 
toamnă este pentru noi o lucrare 
agricolă la care am concentrat acum 
toate forțele, ne spunea tovarășul 
Florea Bădeancă, președintele con
siliului agroindustrial Segarcea. De 
fapt, noi avem de realizat cel mai 
mare volum de lucrări din județ : 
16 024 hectare ogoare de toamnă. în- 
cepind de azi am organizat acțiuni 
de masă pentru eliberarea terenului 
de coceni, pe care-i transportăm cu 
cele aproape 600 atelaje ale membri
lor cooperatori și ale unităților agri
cole. In urma lor — tractoarele. 270 
la număr. La C.A.P. Birza, Horezu- 
Poenari, „16 Februarie" și „Unirea" 
Segarcea am organizat și schimburi 
de noapte, asigurate de 62 combi- 
neri, motopompiști și mecanici de 
întreținere ce . știu să conducă trac
torul.

Iată un bun exemplu ce se cere 
generalizat și în alte unități mai ră
mase în urmă, cum sînt cele din 
consiliile agroindustriale Scaiești și 
Amărăști. Cauza principală a nerea- 
lizării vitezei zilnice planificate con
stă — așa cum s-a relevat și la ana
liza de comandament — în nerespecta- 
rea planificării tractoarelor aferente 
acestei lucrări. In unele locuri, trac
toarele sint repartizate să efectueze 
alte lucrări, desigur necesare si ele, 
dar neefectuate la timpul și in ter
menul lor și care acum grevează 
mersul firesc al executării ogoarelor. 
„Pentru aceste abateri, ca și pentru 
altele, am fost nevoiți să luăm și 
măsuri de sancționare a unor spe
cialiști de la S.M.A.-urile Robănești, 
Predești, Scaiești și Melinești" — a 
ținut să ne spună Florea Negoiță, 
inginer-șef al trustului județean 
S.M.A. Desigur. în asemenea situații 

. și măsurile disciplinare se impun.
Dar se impun și alte măsuri de im
pulsionare a lucrărilor, întrucît pînă 
luni seara au fost executate ogoare 
adinei, pe. 118 500 hectare din supra-, 
fața planificată, ceea ce este puțin 
față de programul stabilit.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii"

pentru creșterea 
de lucru

stadiul, executării arăturilor adînci 
pentru însămînțările din primăvară, 
comitetul. județean de partid a sta
bilit măsuri care să conducă la im
pulsionarea lucrărilor. O primă mă
sură se referă la mobilizarea gene
rală a tuturor forțelor satelor, pre
cum și a unor oameni ai muncii din 
unitățile industriale și instituțiile 
județului la eliberarea terenurilor de 
coceni și de alte resturi vegetale, pre
cum și la recoltarea sfeclei de za
hăr in conformitate cu graficele sta
bilite pentru a se crea front larg de 
lucru la executarea arăturilor. De 
asemenea, începînd tot de ieri, nu
mărul tractoarelor destinate execu
tării arăturilor a fost mărit de la 
1 500 la 2 460, ceea ce va permite 
realizarea unei viteze zilnice de 7 380 
hectare. Pe de altă parte, pentru fo
losirea la maximum a tractoarelor și 
a timpului de lucru s-a trecut la 
organizarea muncii în schimburi pre
lungite. In acest scop au fost aduși 
în cimp pe tractoare, alături de me
canizatori, încă 400 de mecanici din 
atelierele S.M.A., oameni care cu
nosc foarte bine conducerea trac
toarelor.

Acum, cînd forțele au fost supli
mentate atit de mult, cînd timpul 
este deosebit de prielnic pentru mun
ca în cîmp, este de datoria direcției 
agricole județene, a specialiștilor, a 
tuturor conducătorilor de unități, a 
consiliilor populare de a lua, în 
continuare, măsuri adecvate, astfel 
îneît arăturile adînci de toamnă să 
fie executate la timp și în cele mai 
bune condiții.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii" 

torii. După cum ne declara ing. 
Trifan Candin, directorul Uzinei nr. 
1 din Combinatul siderurgic din 
Călan. noua baterie a trecut cu 
bine probele tehnologice ce au a- 
vut loc în perioada de încălzire. 
Drept urmare, au și fost elaborate 
primele cantități de cocs metalur
gic de bună calitate. (Sabin Cerbu).

fizică suplimentară
Pe această cale au fost produse, 
peste prevederile planului, de la 
începutul anului, aproape 700 tone 
utilaje tehnologice pentru industria 
chimică, 1 875 tone fenol, 15 000 mc 
cherestea, confecții textile în va
loare de 38 milioane lei, însemnate 
cantități de cărbune energetic, oțel 
brut, prefabricate din beton, pro
duse ale industriei electrotehnice, 
mobilier din lemn și alte mărfuri 
solicitate de beneficiarii interni și 
partenerii de peste hotare. Pe po
diumul întrecerii se situează colec
tivele de la întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, întreprinderea 
minieră Comănești. întreprinderea 
de confecții și I.F.B.T. Bacău. 
(Gheorghe Baltă).
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Pentru afirmarea ideologiei revoluționare in confruntarea contemporana de idei

Democrația burgheză sau „excesul de inegalitate11
Intensificarea dezbaterilor privi

toare la tendințele și sensul evolu
ției omenirii în pragul celui de-al 
treilea mileniu constituie una dintre 
cele mai izbitoare caracteristici ale 
universului ideatic al lumii contem
porane. în cadrul acestuia se intîl- 
ncsc și se confruntă pesimismul 
apocaliptic și optimismul facil cu vi
ziunile lucide, care împărtășesc con
vingerea că amplul cimp de posibi
lități deschis de cuceririle științifi- 
co-tehnice nu generează „automat" 
soluții la marile probleme economi
ce, sociale și politice care confruntă 
— în 'moduri specifice — fiecare din
tre țările lumii, diferitele sisteme 
social-politice, umanitatea în an
samblu.

Așa cum releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta întîl- 
nire de la Moscova, „acum ne aflăm 
in împrejurări internaționale in care 
se pune întrebarea cum trebuie să 
soluționăm problemele grave actua
le, cum să incheiem mileniul al doi
lea și cum să intrăm in al treilea 
mileniu".

Asemenea preocupări sînt împărtă
șite astăzi de o serie de forțe de

mocratice, progresiste. Dată fiind di
versitatea lor, este firesc să nu e- 
xiste — în toate privințele — o 
unanimitate de vederi. Aceasta nu 
trebuie însă — după cum subliniază 
în permanență partidul nostru — să 
împiedice colaborarea dintre ele. 
înfăptuirea unității lor de ac
țiune, procesul de autoclarifica- 
re, adecvarea reflecției teoretice 
la dinamica realității însăși, precum 
și făptui că nimeni nu deține „mo
nopolul adevărului" sint tot atîtea 
elemente care impun desfășurarea 
unui amplu dialog intre toate aceste 
forțe, între gindirea marxistă și cea 
nemarxistă. Un dialog în care lipsa 
prejudecăților nu echivalează cituși' 
de puțin cu renunțarea la critica 
constructivă, după cum relevarea 
ideilor noi, fertile nu exclude pu
nerea în lumină a aspectelor discu
tabile și a limitelor unei concepții 
sau alteia. Un atare dialog este, 
totodată, una dintre modalitățile 
cele mai eficiente de contracarare a 
ofensivei ideologice a forțelor con
servatoare, a gîndirii antimarxiste și 
anticomuniste.

Multiplicarea pledoariilor pentru

înlăturarea inechităților sociale
în forme explicite sau tacite, te

zele de factură neoconservatoare, 
precum și practicile social-economi- 
ce legitimate de ele s-au impus in 
ultimul deceniu ca ax al opțiunilor 
politice ale multor cercuri conducă
toare occidentale. Ar fi însă eronat 
să se considere că acest interval de 
timp ar putea rămîne înscris in isto
ria acestei zone a lumii ca „dece
niul neoconservatorismului". Există 
o serie de argumente care infirmă 
asemenea presupuneri, amplu vehi
culate de susținătorii entuziaști ai 
„revoluției conservatoare" și de cei 
care exaltă așa-zisele virtuți ale 
„societății conservatoare a șanselor". 
Unul dintre cele mai convingătoare 
este acela că, paralel cu amintitele 
teze și practici, și adesea ca o reac
ție nemijlocită față de ele, s-au con
turat și sedimentat — de la începu
tul anilor ’80 și pînă în prezent — 
o serie de curente de opinie care, 
raportîndu-se critic la fondul idea
tic al concepției neoconservatoare ți 
la strategiile ce se revendică de la 
ea, pledează pentru modalități dife
rite, și chiar opuse, de depășire a 
crizei economice a capitalismului.

Paleta lor devine, pe zi ce trece, 
tot mai largă, mergînd de la propu
neri de „reconsolidare" pe alte căi a 
ordinii existente și pînă la serioase 
puneri sub semnul întrebării ale ca
pacității acesteia de a oferi un ca
dru corespunzător afirmării cerințe
lor contemporane ale progresului 
social-uman. Este demn de reținut 
că asemena interogații nu sînt for
mulate exclusiv de pe pozițiile uneia 
sau alteia dintre forțele stingii oc
cidentale. Cu diferite intensități, ele 
apar și în reflecțiile recente ale unor 
teoreticieni care au împărtășit, pînă 
nu de mult, convingerea că relațiile 
social-economice proprii capitalis
mului ar constitui „premisa" sine 
qua non a afirmării și dezvoltării 
democrației. Chiar în cazul acelora 
care nu au în vedere depășirea efec
tivă a acestui mod de organizare a 
societății, apare, totuși, clar afirma
tă ideea că, fără realizarea unor 
pași semnificativi în planul demo
cratizării relațiilor economice, de
vine din ce în ce mai puțin legitim 
să se vorbească despre existența 
unei autentice democrații politice.

Din ansamblul punctelor de ve
dere de acest gen — care parcurg un 
proces vizibil de extindere în mai 
toate țările capitaliste dezvoltate — 
rețin atenția, cu deosebire, cele cris
talizate în Statele Unite. Apariția și 
răspîndirea lor în țara în care „re
țetele" de sorginte neoconservatoare

au fost aplicate sistematic de la în
ceputul actualului deceniu și unde, 
deci, efectele lor s-au manifestat 
amplu constituie un indiscutabil 
verdict negativ la adresa viabilității 
„soluției neoconservatoare". Ce pro
porții a căpătat respectivul verdict 
se poate deduce din faptul că o anu
mită parte a clerului american — 
anume aceea care nu s-a angajat să 
demonstreze, invocînd argumente 
„divine", dezirabilitatea politicilor 
cu consecințe inegalitare — aorecia, 
într-un document dat publicității în 
noiembrie 1984, că nivelul șomajului 
din S.U.A. (foarte ridicat în acel 
moment) era „injustificabil din 
punct de vedere moral". Autorii săi 
sugerau, totodată, că este necesar ca 
societatea să asigure un minimum 
de drepturi economice celor pe care 
actuala ei funcționare îi defavori
zează substanțial. Elogiind opera de 
pionierat a Americii în acordarea 
anumitor drepturi politice, textul 
evidenția că „a venit vremea să se 
facă o experiență comparabilă în 
planul democrației economice". Con
cluziile unui serios studiu de eva
luare a situației economice a popu
lației americane — efectuat de cer
cetătorul Joseph Pechman, de la 
prestigioasa fundație Brookings In
stitution — merg și ele în aceeași 
direcție. Examinînd conținutul de 
adevăr al ideii — insistent vehicu
lată de exponenții neoconservatoris
mului — că „excesivele" cheltuieli 
sociale ale statului ar fi reușit doar 
să majoreze impozitele contribuabi
lilor, fără a conduce la eradicarea 
sărăciei, amintitul autor confirmă 
menținerea sărăciei, dar nu acceptă 
presupoziția „inutilității" punerii în 
aplicare a programelor sociale ale 
anilor ’60. Căci, fără acestea — sugera, 
în numărul său din februarie 
1985, revista „New Republic" — „lu
crurile nu ar fi stat pur și simplu 
pe loc", ci „prăpastia dintre bogați 
și săraci ar fi crescut enorm".

Tendința de echivalare a „libertă
ții economice individuale" exclusiv 
cu dreptul la proprietatea privată 
(a cărei existență antrenează o se
rioasă lipsă de libertate economi
că pentru majoritatea cetățenilor 
S.U.A.) a devenit unul dintre obiec
tivele centrale ale pledoariilor pen
tru modificarea relațiilor economice 
existente. Teoreticienii care nu ac
ceptă ca „de la sine înțeleasă" dis- 
juncția între drepturile politice și 
economice, ci apreciază că acestea 
din urmă sint indispensabile exerci
tării efective a celor dintîl, pun în 
discuție două aspecte cruciale —pre

supusul caracter sacrosanct al pro
prietății private și așa-zisa superio
ritate a preceptelor individualismu
lui concurențial. Chiar dacă nu sus
țin nemijlocit ideea unor schimbări 
de structură ale relațiilor economice 
date, ei avansează, totuși, unele pro
puneri de perfecționare a acestora. 
Oricît de discutabilă este posibilita
tea efectivă a apariției și menținerii 
— în cadrele sociale existente — a a- 
numitor forme colective de proprie
tate și/sau control asupra întreprin
derilor, rămîne fapt că însăși preocu
parea față de o atare problemă este 
un Simptom al conștientizării, de că
tre o parte a economiștilor și poli
tologilor americani, a obstacolelor 
pe care le ridică proprietatea priva
tă în calea dezvoltării democrației 
în propria țară.

Vorbind despre noul rol pe care 
trebuie să-l joace guvernul, munci
torii și comunitățile în „înfăptuirea 
unei strategii economice alternati
ve", • Edward Blakely și Philip Sha- 
pira, autorii unui studiu asupra re
structurării industriale, afirmă : „In 
acest moment critic al istoriei se 
deschid în fața noastră două dru
muri. Unul conduce spre o societate 
tot mai supusă mobilității rapide a 
capitalului, risipirii resurselor uma
ne. adîncirii inegalității sociale, dez
voltării tehnologiilor distructive, ne
glijării nevoilor comunității, sporirii 
tensiunilor sociale. Acesta este un 
drum deja deschis și pavat. Celălalt 
conduce într-o direcție alternativă : 
el înseamnă punerea unui mai mare 
accent pe valoarea muncii și a co
munității, angajarea deplină a forței

de muncă, condiții de muncă și de 
viață echitabile, control asupra deci
ziilor de investiții ale corporațiilor, 
producție pentru satisfacerea nevoi
lor, cît și pentru asigurarea de pro
fituri, aplicarea benefică a noilor 
idei și tehnici și o organizare mai 
democratică a procesului de muncă. 
Credem cu tărie în viabilitatea celei 
de-a doua căi, deși este, desigur, ne
cesar să se depună eforturi mari 
pentru impunerea ei. Este puțin 
probabil ca acea fundamentală re- 
orientare a politicii, absolut nece
sară înfăptuirii unei strategii al
ternative, să se producă ușor și ra
pid. Dar ea este direcția pe care tre
buie să o urmeze hotărit națiunea, 
oamenii muncii și comunitățile" 
(„The Annals of the American 
Academy of Political and Social 
Science", September 1984).

După cite se poate observa, cei doi 
autori nu pun în discuție multe din
tre axele sistemului dat al relațiilor 
economico-sociale, dar pledoaria 
pentru democratizarea acestuia — 
inclusiv in plan economic — atestă 
că ei nu sîht prizonierii ideii că el 
ar constitui; ca atare, „cea mai bună 
dintre lumile posibile". Asemenea 
opinii, tot mai frecvent auzite, al 
căror mesaj de substanță este acela 
că ecuația „capitalism — democra
ție" nu are, în' multiple privințe, 
acoperire în realitate, amendează 
serios una dintre tezele-cheie aie 
gîndirii neoconservatoare. Anume 
aceea care insistă asupra dependen
ței democrației de menținerea capi
talismului, ba, chiar mai mult, de 
„înlăturarea tentației egalitare".

Se poate oare dispensa democrația 
politică de egalitatea economică ?

Falsitatea acelor viziuni care sta
tuează o opoziție ireductibilă intre 
libertate și egalitate, netemeinicia 
presupunerii că democrația politică 
s-ar putea „dispensa" de esențialul 
ți fundament obiectiv — democrația 
economică — sînt puse din ce în ce 
mai des în lumină de gînditorii care 
se distanțează critic față de neocon- 
servatorism. Surprinzind această 
tendință, o foarte recentă enciclope
die a gîndirii politice, elaborată de 
specialiști britanici și americani, 
evidențiază că : „Relațiile dintre 
egalitatea formal-juridică șl demo
crația politică, pe de o parte, și din
tre aceasta și sistemele de producție 
și distribuție economică, pe de altă 
parte, au început să domine dezba
terile academice și ideologice" (The 
Blackwell Encyclopaedia of Political 
Thought, Oxford & New York, 1987).

O confirmare a justeței unei atare 
observații poate fi găsită într-una 
din cele mai reoente cărți ale re
numitului politolog Robert Dahl — 
A Preface to Economic Democracy 
(University of California Press, 
Berkeley/Los Angeles, 1985). însuși 
faptul că ea include chiar în titlu 
termenul de „democrație economi
că", aproape absent pînă de curînd 
din reflecția social-politică nord- 
americană, sugerează că autorui pro
pune un unghi relativ inedit de 
examinare a realităților din S.U.A. 
Intr-adevăr, el se distanțează ex
plicit de viziunea dominantă asupra 
relației dintre egalitate și libertate. 
„Dacă — notează Robert Dahl în 
primele pagini ale lucrării — în 
vechea viziune egalitatea cetățenilor 
părea să fie aceea care amenință li
bertatea, în noua realitate libertatea 
corporațiilor a dus la crearea unei 
situații în care cetățenii sînt cît se 
poate de inegali din punctul de 
vedere al resurselor de care dispun 
pentru a participa la viața politică".

Pornind de la această constatare 
— confirmată de numeroase date —, 
autorul își pune în mod legitim în
trebarea dacă o mai mare egalitate 
înseamnă, cu necesitate, mai puțină 
libertate ? Ea vizează• nemijlocit

una dintre tezele majore ale ofensi
vei neoconservatoare, față de care po
litologul american se distanțează 
explicit, prin chiar sarcina pe care 
și-o fixează. „îmi propun — semna
lează el — să explorez posibilitatea 
unei structuri economice alternative, 
care ar permite, după opinia mea, 
să se consolideze egalitatea politică 
și democrația prin reducerea inega
lităților ce-și au originea în acele 
forme de proprietate și control asu
pra întreprinderilor care sînt carac
teristice sistemului nostru actual — 
un sistem pe care, în lipsa unui 
termen mai bun, îl voi denumi 
capitalism corporatist".

Constituind, dacă se poate spune 
astfel, o adevărată pledoarie pentru 
„dreptul la egalitate", demersul teo
retic al gînditorului american pune 
convingător în lumină faptul că aces
ta este — din punct de vedere social 
și uman — la fel de legitim și inali
enabil ca toate celelalte drepturi 
asociate îndeobște, de către apărăto
rii „lumii libere", sistemului dreptu
rilor și libertăților fundamentale ale 
omului. Mai mult, demontînd pas cu 
pas argumentele invocate de cei care 
susțin „virtuțile" proprietății private 
ca ax al organizării vieții economice, 
Dahl scoate în relief întregul cor
tegiu de consecințe negative pe care 
le antrenează existența acesteia. „In 
primul rînd — precizează el —, 
aceasta contribuie la crearea unor 
mari diferențe de avuție, venit, 
statut, pregătire, informare, control 
asupra informației și propagandei, 
acces la sferele conducerii politice 
și chiar de diferențe în ce privește 
durata previzibilă a vieții, nu numai 
pentru adulți, ci și pentru cei 
nenăscuți, pentru nou-născuți și 
copii... Diferențele de acest fel 
generează, la rîndul lor, inegalități 
semnificative în ce privește capa
citățile și posibilitățile cetățenilor de 
a participa, ca oameni egali din 
punct de vedere politic, la guver
narea statului".

Elena ZAMFIRESCU

Liceul industrial ,,23 August" din București. Aspect din laboratorul de fizica Foto : S. Cristian
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„Să nu refacem 
cîntecul din creion..."

Revista „Cîntarea Româ
niei" inaugurează noua sa 
rubrică, „Studio de crea
ție", printr-o convorbire cu 
Sofia Vicoveanca, străluci
tă reprezentantă a cintecu- 
lui românesc din „umbra 
de taină a munților Țării 
de Sus“ Drumul spre va
loare — e de părere inter
preta noastră — trece 
printr-un lung și perma
nent proces de căutare, ale
gere și însușire a cîntecului 
autentic, ascultat direct la 
izvor, în satul românesc : 
„Nu știu, dar altul e sen
timentul atunci cind te 
duci tu însuți la sursă, cind 
le știi pe toate la Jața lo
cului, cam cum se desfă
șoară, care este obiceiul 
satului. Atunci poți să stu
diezi și expresia omului, 
care te va ajuta mult și la 
interpretare și la nuanțele 
ei". Impresionante sînt în 
aceste confesiuni de crea
ție (consemnate de Va
lerian Sava) gravitatea și 
respectul cu care această 
eminentă artistă a noastră 
se apropie de bogăția ine
puizabilă de idei și senti
mente a cîntecului româ
nesc, ale cărui pătrundere, 
înțelegere și însușire pro
funde și autentice resping 
graba, superficialitatea. In- 
terpretul cîntecelor, aceste 
adinei expresii ale sufletu
lui și spiritualității popu
lare, nu le poate reproduce 
pur și simplu, ci, spre a fi 
convingător, trebuie să și 
le însușească in profunzi
me : să le înțeleagă ca și 
cum ar fi expresia propri
ilor lui sentimente și stări 
de spirit. Acesta este un 
drum spre valoare care pre
tinde muncă, tenacitate, 
răbdare, un studiu perma
nent, pe viu, al vastei „en
ciclopedii" a sufletului 
popular. De aceea, spune 
interpreta noastră, „toate 
cintecele mele trec printr-o 
anume gestație. Am și 
unele de acum 20 de ani, 
pe care încă nu cutez să le 
aduc la scenă. Sînt mai di
ficile poate și, zic eu, încă 
n-am descoperit iotul in 
ele sau n-am pus destul. 
(...) Vreau insă să vă spun 
altceva, că, practic, eu prea 
multe n-am jăcut, in ge

neral, în cîntec și în cîn- 
tece. Pentru, că acel colț de 
țară despre care vorbesc 
mi-a pus la indemină totul 
sau aproape totul, începind 
cu materialul muzical. Deci 
eu cintecele le-am luat. 
N-am jăcut decit să le îm
brac intr-o formă nouă... 
Nu schimb nimic din ca
racterul melodiei și cuvin
tele tot așa — le culeg, nu 
le fac. Atît îmi permit, 
dacă trebuie, să completez 
cite un verb sau să înlocu
iesc unele expresii care ar 
reprezenta oarecare vulga
rități. Dar de multe ori sînt 
atitea lucruri frumoase in 
melodia și in textul origi
nar ale cîntecului popular, 
cu mult miez și cu multe 
note noi de tot felul — și 
lirice, și filozofice, și sati
rice — incit nu mai e ne
voie de creion. în el mus
tește poezia autentică, cu 
un farmec neasemuit și 
e păcat să te apuci să re
faci cîntecul din creion", 
(s.n.).

„A reface cîntecul din 
creion" — iată o practică 
nocivă „îmbrățișată" de 
unii soliști care, deveniți 
un soi de cenzori ai minu
natei noastre creații popu
lare, îi compromit auten
ticitatea și valoarea — în
sușiri inalienabile fiindcă 
sînt proprietatecolectivă, și 
nu individuală, aparțin 
unui tezaur comun al tutu
ror, și nu lăzii cu zestre a 
unor interpreți. Nici un in
terpret profesionist al ar
tei populare nu are, de 
aceea, dreptul de „a reface 
cîntecul din creion", ci este 
dator, moral și profesional, 
să păstreze și să redea 
fondul autentic de idei și 
sentimente al creației : „In 
fiecare cîntec valoros, spu
ne Sofia Vicoveanca, sînt 
sensuri și nuanțe foarte 
speciale, foarte vii, dar' 
ascunse, neștiute și mi-e 
teamă că n-o să reușesc să 
le redau așa cum sint sau 
cum ar trebui ele să fie, 
mi-e frică să nu se piardă 
cumva parfumul lor. Și 
atunci le mai las, le mai 
trec o dată prin glas, le 
mal ascult — și din nou, și 
din nou". Pentru adevăra
tul interpret, intre cu
noașterea și însușirea cin-

tecelor este o distanța, un nosc de mult, dar care nu 
drum lung ce trebuie par- era încă a mea. Si nici a 
curs : drumul spre valoa- ei însăși. Și sînt zeci de 
re și pentru menținerea vax cintece care mă urmăresc, 
lorii. Căci, vorba aceea, din sutele pe care le-am 
„nu-i greu de urcat munte- cules, dar încă neinsușite". 
le, cît e greu de rămas sus, Un cîntec — ca orice 
acolo, să nu țe ia vîntul, operă artistică autentică — 
să te arunce jos". A râmi- nu-și aparține sieși și nu 
ne sus, la nivelul marilor este el însuși pină nu do- 
piscuri de frumusețe ale bindește chipul moral și 
creației românești, presupu- spiritual al celui care, iu- 
ne tocmai dificila străbate- bindu-1, ajunge astfel la 
re. care nu încetează nici- deplina și adinca lui ințe- 
odată, a drumului de la legere, însușire și transfor- 
cunoaștere la însușirea va- mare : pentru a fi îmbogâ- 
lorilor autentice sau, cum țit și, astfel, redat de unde 
admirabil spune Sofia Vi- a plecat, izvorului nesecat 
coveanca : „Mă trezesc al creativității noastre 
chiar în miez de noapte, populare.
mă trezesc și-mi însușesc
o melodie pe care o cu- M. COSTEA

O bibliotecă
Pe cartea de vizită a 

mult solicitatei stațiuni de 
odihnă și tratament Sinaia 
se înscrie o plăcută surpri
ză : Cartea. Ea este căuta
tă cu pasiune încă de la 
primele ore ale zilei. Pe
lerinajul acesta atrage 
atenția cu atît mai mult cu 
cît se derulează dincolo de 
librărie.

Clădirea bibliotecii oră
șenești impresionează nu 
prin dimensiuni sau arhi
tectonică. ci prin afluxul 
celor care o frecventează.

în afara celor 3 170 citi
tori localnici, cu fișele în
cărcate in maratonul „cu
noașterii programate", be
neficiază de captivantul 
fond de carte de 51 000 vo
lume și turiștii veniți in 
stațiune. Relația carte-bi- 
bliotecă-cititor funcționează 
perfect. Necesitatea unei 
informări prompte, pe do
menii, a făcut ca perso
nalul instituției, alcătuit 
din experimentata biblio
tecară Elena Ungheanu si 
colegele ei Georgeta Dinu 
și Floarea Drăghici, să știe 
să pună la indemină citi
torilor un fond de carte 
specializat pe domenii : 
carte social-politică, teh
nică, pentru copii și 
tineret, un bogat fond 
din domeniile literaturii 
române și universale, al 
artei, colecții de ziare și 
reviste „la zi".

Biblioteca din Sinaia, 
așezămînt de cultură desti
nat formării omului nou, 
își îndeplinește menirea sa 
de instrument de lucru

util. Un merit deosebit re
vine in acest sens persona
lului bibliotecii, care a 
stimulat cu competentă și 
perseverență gustul pen
tru lecturi multilaterale. 
Fișele unor cititori local
nici ca: Gheorghe Cioată — 
muncitor, Ion Ruxandra — 
muncitor. Silvia Pandrea 

funcționară, Eugenia 
Panaitescu — profesoară 
impresionează prin varieta
tea și numărul volumelor 
parcurse. Iar printre citi- 
torii-turiști, fideli acestei 
biblioteci, pe locul I se I 
menține de multă vreme '■ 
inginerul Marcel Șapira I 
din București.

Valoroasa bibliotecă din 
Sinaia, ctitorie a anilor I 
care au urmat CongreStlIUI' ” 
al IX-lea al partidului, 
asigură, prin fondul -de 
carte îmbogățit continuu, 
accesul cititorilor de toate 
vîrstele la valorile spiri
tuale naționale și universa
le, la cunoașterea celor 
mai înaintate cuceriri ale 
gîndirii și practicii umane. 
Și dacă spațiul n-ar fi de
venit îngust, pe măsura 
îmbogățirii bibliotecii cu 
noi volume, cititorii ar fi 
putut beneficia și de un 
„studio al bibliotecii". în- i 
tîlnirile cu oameni de ști
ință și artă, șezătorile lite
rare ar fi putut figura pe 
agendele de lucru ale fie
cărui cititor. Pentru că ji- 
blioteca — efigie alături de , 
școală — ne învață să în
vățăm pentru viață.

Liliana IVAN
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De la Viișoara la Bistrița nu sint 
decît cîțiva kilometri, sufi- 
cienți însă pentru a-i da celui 

aflat la ceas de dimineață în tre
nul ce se grăbește spre stația ter
minus impresia unei subite schim
bări de peisaj. De pe blîndele coli
ne transilvane, stăpînite momentan 
de lăncile porumbului, privirea alu
necă brusc pe turnuri și hale de fa
brică din noua platformă industria
lă a orașului. O fulgerare de verde 
și alb, o roșeață de flăcări zvîcnind 
intermitent spre un cer aflat mai 
aproape trădează cetatea pe care o 
simți .vie, nervoasă și trepidantă ca 
în poemele lui Verhaeren. Și totuși 
Bistrița nu e încă și, cine știe, poate 
n-o să fie niciodată „orașul, tentacu
lar". Tactul, măsura, simțul armo
niei, proprii oamenilor locurilor, se 
lasă ghicite și din această „umani
zare" a panoramei citadine, în care 
geometrismul noilor construcții e 
imblînzit de patina arhaică a veci
nătăților. De la gară spre centru 
bulevardul e tot cel știut, străjuit 
de castanii și teii cei bătrîni (care-i 
dau un aer de Unter den Linden 
berlinez), mina, de atîtea ori grăbi
tă. a omului nu i-a încercat pripit și 
prădalnic cu securea, dar. dacă te 
uiți atent, în „plombele" dintre ve
chile clădiri distingi edificii noi, 
plasate cu mult gust. Nostalgia ca
drului natural, a verdelui crud e 
atît de puternică încit lingă citeva 
blocuri noi a apărut o Alee a Tran
dafirilor, luminată luni de-a rîndul 
de roșul întunecat a peste șapte 
sute de tufe de roze macedonskiene. 
O mînă de om cu neostenit simț al 
frumosului se lasă aproape pretu
tindeni întrezărită, îneît n-am fost 
mirat să aflu că printre cei cu_ care 
se mîndresc bistrițenii poeții nu 
sint cei din urmă invocați. De la 
caligrafia paginii la callgramele ora
șului deosebirea poate fi cîteodată 
doar o problemă de scară, pe care, 
iată, localnicii o străbat cu dezin
voltură și într-un sens, și în celă
lalt. Ceva din spiritul lui Coșbuc 
persistă în peisaj și în oameni, și 
această bruscă revelație mă face.să 
dau din cap aprobativ atunci cînd 
poetul Luca Onul îmi spune : 
„Trăim pe plaiul lui Coșbuc și al 
iui Rebreanu și parcă pe oricare 
dintre noi e un nimb". «

Nimbul acesta strălucește, parcă, 
mai viu de vreo treisprezece ani 
încoace, de cînd Cenaclul literar 
„George Coșbuc" înmănunchează e- 
nergiile lirice bistrițene. El nu e, 

desigur, singurul cenaclu al orașu
lui ; Abecedar (numele e cel al unei 
prestigioase reviste literare transil
vane dintre cele două războaie) e 
încă unul dintre acestea, activitatea 
lui fiind unul dintre titlurile de 
mindrie ale casei municipale de 
cultură ; Hilaritas, cenaclu de sati
ră și umor ai cărui membri sfidează 
superstițiile reunindu-se în fiecare zi 
de 13 a lunii, fix la ora 18,13 (punc
tualitatea ardelenească le permite s-o 
facă și pe asta 1), e altul. Important 
este faptul că între toate aceste 
grupuri de literatori există statornice 
relații de colaborare.

Lucrul se petrece de altminteri 
și pe un plan mai larg, cel al în
tregii activități spirituale bistrițene, 
cum îmi confirmă Domițian Barteș, 
președintele Comitetului municipal 
de cultură și educație socialistă. 
Tocmai această cooperare în numele 
frumosului explică de altfel demni
tatea și prestigiul vieții culturale a 
cetății în care deși nu există, in 
sfera artei profesioniste, decît o or
chestră folclorică de instrumentiști, 
literatura, plastica, teatrul, muzica, 
dansul au în persoana artiștilor 
amatori reprezentanți competenți, de 
real talent. „Și astfel, continuă in
terlocutorul meu, în ultimii 20 de 
ani, tocmai datorită acestor oameni 
care nu-s nici regizori, nici sceno
grafi ori dirijori, la noi au apărut 
formații de înaltă calitate (în dome
niul muzicii culte, îndeosebi)". Să 
nu-1 suspectăm pe inimosul activist 
cultural (care e de altminteri și di
rectorul casei de cultură a muni
cipiului) de... patriotism local. Rea
litatea îl confirmă pas cu pas spu
sele. O formație camerală a profe
sorilor de muzică, cu 30 de instru
mentiști, susține concerte aplaudate 
nu doar acasă, ci și peste hotare (în 
Polonia, de pildă, de unde s-a intors 
cu aprecieri elogioase).

Despre tradiție și calitate se poate 
vorbi și în domeniul mișcării tea
trale. Formația de teatru muncito
resc a casei de cultură a sindicate
lor și aceea de păpușari (30 de ani 
vechime) a U.J.C.M. sint alte indi
cii elocvente ale puterii culturale a 
orașului. Valențele educative, forța 
de influențare a conștiințelor, pro
prii acestui gen de artă, determină 
accentul pus de forurile culturale 
ale orașului pe activitatea teatrală. 
Festivalul de teatru scurt Oameni 
ai zilelor noastre, cu participare in
terjudețeană, și-a conturat de pe 
acum un prestigiu cert. Dansul mo

dern, clasic ori cel tematic au, la 
rindu-le, adepții lor, constituiți în 
șapte formații care au făcut o fru
moasă figură în precedenta ediție a 
Festivalului național „Cintarea 
României". Și brigăzile artistice au 
evoluat în crescendo. Patru brigăzi 
din cele nouă existente în oraș s-au 
calificat în etapa republicană a com
petiției ! Amănunt care poate spune 
mult despre talentul și... profesio- 
nalitatea acestor amatori care știu

PATRIE Șl POEZIE
Cenaclul literar — școala de educație artistica, 

de modelare a talentului

să-și ajute entuziasmul prin cullu-, 
râ, studiu, necontenită exersare.

Opțiune verificabilă și în cazul 
talentelor grupate în cadrul 
cenaclului „George Coșbuc". 

Neutru vorbind, am spune că aces
ta „funcționează" pe lingă casa de 
cultură a sindicatelor, dacă verbul 
acesta, vai, atît de potrivit în alte 
locuri, nu s-ar dovedi aici insufi
cient și restrictiv, căci cenaclul bis- 
trițean e un constant propulsor de 
talente. Transcriind numele cîtorva 
dintre membrii săi, de la „veteranii" 
Lucian Velea (11 cărți) și Valentin 
Raus (7 cărți), care sint și membri 
ai Uniunii scriitorilor, la Cleopatra 
Lorințiu și Domnița Petri, stabilite 
actualmente in București, Ia Nicolae 
Băciuț, Olimpiu Nușfelean și Vasilc 
Dâncu, poetul-țăran din Runcu Sal
vei care a publicat pînă acum două 
volume, semnalăm de fapt semnă
turi de mult cunoscute cititorilor din 
întreaga țară. In dreptul altor nume, 
mă gîndesc de exemplu la Alexan
dru Cristian Miloș, Ion Moise, Emil 
Dreptate, Radu Lucaci, Ion Borșa, 
Cornel Cotuțiu, Ion Mangu, Daniela 
Trandafir (cea mai tinără, dar nu 
și cea mai puțin talentată), Atilla 
Râcz, Maria Olteanu, Gavril Moldo

van, Ion Pintea, Dumitru Andrașoni, 
cota afirmării e in continuă creș
tere, „barometrul literar" indicînd 
„timp senin", fără nori. Că unii din
tre ei obțin importante premii lite
rare, devin laureați ai revistelor și 
ai concursurilor de debut în volum 
(Alexandru Cristian Miloș, Radu 
Lucaci și Daniela Trandafir sînt 
exemplele cele mai la indemină !), 
că alții — e cazul lui Olimpiu 
Nușfelean — publică cu discreție 

volume neqcolite de ochiul criticii, 
neincetînd să fie concomitent mun
citori, ziariști, elevi, militari, opera
tori. cadre medicale, șoferi, ilus- 
trind practic un vast nomenclator de 
„arte și meserii", ține de condiția 
firească a talentului, care, iată, 
răzbește și se afirmă (de) oriunde.

Important e că oamenii aceștia au 
sentimentul unei noi răspunderi față 
de cetate și înțeleg să și-o confirme 
prin fapte. Ședințele cenaclului au 
de aceea turnura unor substanțiale 
colocvii intelectuale desfășurate 
după programe ambițioase și meto
dice. A enumera citeva dintre teme 
— dezbătute și cu concursul unor 
cunoscuți scriitori de la revistele 
„Steaua", „Tribuna", „Transilvania", 
„Vatra", de la editura „Dacia", pre
cum Aurel Rău. Teohar Mihadaș, Va- 
sile Igna, Ion Oarcăsu — înseamnă a 
sublinia și cîteva opțiuni artistice 
durabile. Mesajul profund umanist 
al literaturii de inspirație patriotică, 
subiectul ședinței din mai, a fost un 
excelent prilej de a discuta despre 
vitalitatea și rigorile liricii patrio
tice clasice și contemporane, des- 
prinzînd totodată prețioase învăță
minte pentru propria creație a 
cenacliștilor. Romanele obsedantului 
deceniu, altă temă, a înlesnit medi

tația asupra condițiilor dialogului 
epic cu realitatea. Mese rotunde, 
dezbateri, medalioane literare ce au 
loc nu numai la „sediu", ci și în 
întreprinderile orașului, în minele 
ori în satele învecinate completează 
acest evantai al prezențelor în viața 
culturală a Bistriței, fără a epuiza 
cu totul sfera posibilelor manifestări. 
O rubrică frecventă din ziarul ju
dețean, Ecoul literar și artistic, de 
a cărei „fizionomie" se ocupă com

petent ziaristul Aurel Telceanu, 
spectacolele de muzică și poezie ar 
fi încă două valențe ale pasiunii 
pentru frumos.

Insă „arhiva sentimentală" a cena
clului, ținută cu dragoste și scrupu- 
lozitate de Alexandru Cristian Miloș, 
reține și alte momente de împlinire. 
Antologiile 9 dimineți (1975), Spații 
posibile (1979), Suverana clipă (1983) 
sînt tot atîtea titluri notabile din 
cronica afirmării unui mănunchi de 
talente devotate literaturii și istoriei 
deopotrivă. Literatură și actualitate, 
atractiva „foaie" a cenaclului, e la 
fiecare apariție o adevărată revistă 
în paginile căreia sînt invocați și 
comentați scriitori importanți ca 
George Coșbuc, Liviu Rebreanu, 
Lucian Blaga ș.a., dar se și glosează 
despre interferențele dintre Politică 
și literatură, despre Scriitorul tînăr 
și exigența calității ori despre An
gajarea in contemporaneitate. în 
timpul desfășurării unor tradiționale 
manifestări, inițiate și patronate de 
cenaclu, cum ar fi Zilele George 
Coșbuc și Zilele Liviu Rebreanu sau 
Concursul de creație și interpretare 
„Andrei Mureșanu", foaia prinde 
conturul numărului omagial, oferind 
o sugestivă diagramă a interesului 
actual pentru clasicii tutelari ai locu

rilor. în arhiva cenaclului, printre 
atitea „semnături în contemporanei
tate" e păstrat și catrenul lui Adrian 
Păunescu închinat bardului de la 
Hordou : „Coșbuc e a noastră poves
te / Și horele lui vor rămine / Cum 
poezia lui este / Duminica Limbii 
Române".

Pe Coșbuc îl evocă, în cadențele 
odei, și Ion Borșa, exprimînd retoric 
și pasional o convingere colectivă : 
„Noi ne-am unit cu munții în veșni
că zidire / Acest pămint de visuri 
de-a pururi înflori-va / Prin cei 
ce-au fost trecutul e glorie, mărire / 
Prin cei ce sint e «Virtus Romana 
Rediviva»". Orizonturile poemului 
patriotic sînt explorate programatic 
de numeroși membri ai cenaclului, 
care cred, asemenea lui Alexandru 
Cristian Miloș, că „poezia de țară e 
proba de foc a talentului".

O suită de succinte notații „mo
nografice" pe care le voi aș
terne in continuare nu vor de

cit să ilustreze adevărul acestei 
opinii confirmate prin argumentul 
propriei creații și de recentul lau
reat al concursului de debut al edi
turii „Albatros", care figurează in 
Cîntec pentru zorii de zi (Caietul dc- 
butanților, 1983—1985) cu un ciclu de 
poeme civice intitulat Casa poetului. 
Evident, sensul acestei metafore tu
telare nu poate fi decit unul, cel ca
ligrafiat cu o mînă neezitantă de 
Alexandru Cristian Miloș însuși : 
„Poetul are patria sa, / Un ținut în 
formă de inimă / Cu văi, cu mame, 
dealuri și cartiere albe / Unde Cu- 
vîntul liber și puternic / E trimis să 
schimbe lumea". Poetul transcrie cu 
emoție „file din jurnalul imaginar 
al lui Decebal", evocă, cu vizibil 
freamăt afectiv, „steagul dacilor", 
„focul lui Horea", celebrează in vers 
amplu, cintător jertfa eroului necu
noscut sau „panoramează" orașul 
natal cu sentimentul unei datorii de 
conștiință față de prezent și istorie, 
față de poezia definită, după pro- 
pria-i spusă, prin gestul simbolic al 
statuii lui Andrei Mureșanu : „O 
torță spre cerul secund".

Luca Onul, în viața de toate zilele 
bibliotecar Ia casa de cultură a sin
dicatelor, cultivă oda ceremonioasă, 
cu o imagistică din care nu lipsesc 
nici fastul, nici vibrația lăuntrică, 
patosul conținut. Un Imn către Emi- 
nescu conține și această frumoasă 
strofă demnă de elogiu franc : „Mă
rite Domn și mult prea sfinte Prinț i 

Al limbii sacre cu dogori latine, / 
Renaște-mi chipul din cenuși fier
binți / Și focuri care se smeresc de 
tine". „Bolnav de poezie", cum măr
turisește singur, poetul reține in me
lodia învăluitoare, dar viguroasă a 
versului semnele unei prospețimi 
metaforice indiscutabile, vizualizind 
„ninsorile de miei", „aventura seve
lor", „dălțile de crini", carnea vege
tală și suavă a „sferelor ionatane".

Picturalul și melodicul, civismul 
definesc de altfel și poemele lui 
Radu Lucaci. în „tablourile" lui cu 
țărani, in tripticul închinat eroilor de 
la Oarba de Mureș, în trecerea ful
gerătoare a umbrelor glorioase ce nu 
ocolesc nici „starea de veghe", în 
priveliștile stilizate ale „patriei în 
vară" se distinge o înclinație spre 
registrul delicateții, al jubilațiel so
lare exprimate în versuri demne de 
interes.

Daniela Trandafir, proaspăta lau
reată a revistei Familia, reține — cu 
nota de senzualitate șl puritate pro
prie vîrstei adolescentine — imagi
nea unei țări de suflet, pe ale cărei 
contururi se „dilată fierbinte privi
rea" ; alteori, ca în tablourile alego
rice ale lui Sabin Bălașa, „pictează" 
cu grație siluete de „fecioare cu ple
te văpaie / Cu picioarele gbale în- 
frigurind țărîna / Și mîngîind apele" 
țării intr-un gest de simbolică dă
ruire. Stăpină pe expresia directă de 
comunicare, Maria Oltcanu dă glas 
„dorului de cîmpia transilvană", in 
timp ce Viorica Viman își rostește 
viguros o certitudine care nu e, de
sigur, numai a ei : „In Patrie nu 
poți să fii / Decît izvorul frumuseții/ 
Cît timp prin noi va străluci / Parti
dul — soarele vieții".

O ipostază lirică a angajării civice 
e de aflat și în declamațiile lui Emil 
Dreptate, ale cărui versuri au ca
dența de jurămint, de declarație de 
iubire definitivă : „Am apărat Ar
dealul și Moldova / Și Țara Româ
nească precum ai apăra / Lumina 
limpede ce-o porți în ochi / Ori altă 
parte din ființa ta. // Nepoftitori la 
tot ce nu-i al nostru / Clădiți așa 
din buni pînă-n nepoți / Noi sîntem 
de milenii România / Și asta-i «poh
ta ce-am pohtit-o» toți".

încă un semn, așadar, că „spațiile' 
posibile" sînt spații reale ale talen
tului, că de la Bistrița ne vin acor
duri energice și melodioase închi
nate „Patriei de cîntec".

Ioan ADAM
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Confederației Elvețiene
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acredi
tare, ambasadorul ERNST THURN- 
HEER a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Confederației Elvețiene, 
Pierre Aubert, un mesaj de prietenie 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și bunăstare pentru po
porul român.

în cuvîntarea prezentată de am
basador sînt evocate bunele relații 
de prietenie șl colaborare existente 
între România și Elveția atit pe plan 
bilateral, cit și pe arena interna
țională și se exprimă dorința ca 
acestea să cunoască și în viitor o 
dezvoltare pozitivă pe diverse pla
nuri.

CLUJ-NAPOCA: Prima linie de tramvai 
a fost dată în funcțiune

Începînd de ieri. 10 noiembrie a.c., 
în municipiul Cluj-Napoca a fost 
dată in întregime în exploatare pri
ma linie de tramvai, care se adaugă 
altor importante lucrări de extindere 
și modernizare a transportului în 
comun. Acest obiectiv constituie pen
tru municipiul Cluj-Napoca o impor
tanță deosebită, asigurînd transpor
tul in comun pe unul dintre cele mal 
însemnate trasee ale orașului, din 
cartierul Mănăștur, zona centrală, 
unde se află importante instituții so
ciale. culturale și comerciale, stația 
C.F.R. și platforma industrială So- 
meș-Nord, care cuprinde mai multe 
unități industriale, instituții de învă- 
țămint mediu și superior și de cer
cetare științifică și tehnologică. Noul 
mijloc de transport în comun, cu va
goane silențioase, confortabile, tip 
Timiș II, asigură deplasarea mai les
nicioasă a zeci de mii de cetățeni 
spre locurile de muncă, spre institu
țiile sociale, unități comerciale si 
culturale, baze sportive si de agre
ment. care se află pe acest traseu 
în lungime de 13 km.

Această mare lucrare de investiții 
a necesitat o rodnică activitate de 
cercetare și proiectare, o susținută 
și neobosită muncă din partea unui 
număr însemnat de unități de con

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Viata economică
20,35 Alegeri 1987 (color). Sub semnul 

Înfăptuirii exemplare a sarcinilor 
economlco-soclale. al înaltei răs
punderi cetățenești. Din sumar : 
• Timp al marilor înfăptuiri re-

vremea
Institutul de meteorologie sl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 noiembrie, ora 20 — 14 
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fl în general închisă, iar cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
temporare sub formă de ploaie, in toa
te regiunile tării, iar la munte și pe 
alocuri în zonele deluroase din nord 
și sub formă de iapovlță și ninsoare. 
Izolat, cantitățile de apă pot depăși

SLOBOZIA : Lucrări edilitare
Apelul Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, adresat tuturor 
cetățenilor patriei cu prilejul alege
rilor de la 15 noiembrie, are un 
larg și puternic ecou și în rîndul 
locuitorilor municipiului Slobozia, 
în aceste zile, cetățenii Sloboziei 
participă la numeroase acțiuni edi- 
litar-gospodărești de interes gene
ral, menite să facă această locali
tate de pe malul Ialomlței mai 
frumoasă, mai înfloritoare.

Primarul municipiului Slobozia, 
tovarășul Gheorghe Radu, ne-a in
format despre cîteva din numeroa
sele activități ce se realizează în 
această perioadă și la care parti
cipă tineri și vîrstnici dornici să

cinema
• Cetatea ascunsă: SCALA (11 03 72)
— 9; 111 13; 15; 17: 19. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13: 15: 17: 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Vară sentimentală : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul Iui Nemesis : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8.30: 10.30; 12.30; 
14.45; 17; 19. FLAMURA (85 77 12) — 
9: 11.30: 14: 16.30: io. feroviar
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19
• Saffi — 9; 10,45: 12,45. Cuibul de
viespi — 14,30; 16,45; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Omul care ne trdbule : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Figurant» t STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 16; 18,30. GRIVITA (17 08 58)
— 9: 12; 16; 19
• Moromeții : DRUMUL SĂRII

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis președintelui Confedera
ției Elvețiene un salut călduros, îm
preună cu urări de prosperitate și 
pace pentru poporul elvețian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se ex
primă satisfacția pentru evoluția re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, apreciindu-se 
că potențialul economiilor lor națio
nale oferă o bază solidă pentru creș
terea în continuare a schimburilor 
economice, intensificarea și diversi
ficarea cooperării industriale, teh- 
nico-științifice, pe baza unor acor
duri de lungă durată, care să confere 
perspectivă și stabilitate raporturilor 
de colaborare și cooperare româno- 
elvețiene.

strucții și montaj din județ, altor 
unități economice, a mii și mii de 
cetățeni care au contribuit la reali
zarea ei în bani și muncă. Se cuvine 
subliniat faptul că. pe tot parcursul 
desfășurării lucrării de investiție, 
comitetul județean de partid, comi
tetul municipal de partid, consiliul 
popular județean și cel municipal au 
reușit să asigure o largă mobilizare 
de forte, să organizeze întreaga ac
tivitate. să pună în valoare price
perea și talentul tuturor celor care 
au lUcrat pe acest șantier.

Darea în exploatare a primei linii 
de tramvai constituie pentru toti 
oamenii muncii clujeni un nou și 
minunat prilej de a exprima condu
cătorului partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cele mai, vii mulțumiri pentru gri
ja deosebită pe care o poartă dez
voltării economi co-sociale a orașelor 
și satelor din județul Cluj, asemenea 
tuturor localităților patriei, și tot
odată de a-și amplifica eforturile 
pentru a cinsti cu realizări deose
bite Conferința Națională a partidu
lui și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

voluționare. Magistrala a doua 
• Din apelul F.D.U.S. • Afiș li
ric electoral

21,05 Film artistic In serial (color). 
Adela. Film Inspirat din romanul 
cu același titlu al lui Garabet 
Ibrălleanu. Producție a Casei de 
filme patru. Premieră TV. Cu : 
George Motol, Marina Procopie, 
Valeria Sedu. Ștefan Slleanu. Pri
ma parte

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

15 litri pe metru pătrat In 24 de ore. 
Vintul va prezenta unele Intensificări 
In regiunile estice, la început din sud, 
apoi din nord, cu viteze pînă la 70 km 
pe oră. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse intre minus 2 șl plus 8 gra
de. mai coborîte In ultima noapte în 
nordul tării, iar maximele între 4 și 
14 grade. Local se va produce ceață, 
mai ales In zonele depreslonare. în 
București : Vremea va fi în general 
închisă. Temporar va ploua. Vîntul va • 
sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 3 și 
6 grade, iar maximele între 10 șl 13 
grade.

dea viață propriilor lor propuneri. 
Astfel, se lucrează la finalizarea 
extinderii tărmoficării în cele 2003 
de apartamente construite în zonă 
de nord ; se amenajează parcul din 
jurul magazinului de mobilă cu ex
poziție și vînzare „Ambianța" de 
pe strada Mihail Sadoveanu ; se fac 
pregătiri pentru plantarea a 10 000 
de arbori și arbuști in parcurile nou 
create de la intrările în municipiul 
Slobozia dinspre București și Con
stanța ; se modernizează strada Ia
lomița ; se pregătesc blocurile afla
te în construcție pentru continuarea 
lucrărilor pe timpul iernii. (Mihai 
Vișoiu).

(31 28 13) — 15: 17. POPULAR (35 15 17) 
— 15: 18
O Inspector fără armă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea Edelstein : PACEA
(71 30 85) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Jandarmul și jandarmerlțele : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19

teatre

în cuvîntare este reafirmată po
ziția României în principalele pro
bleme internaționale, arătîndu-se că 
țara noastră acordă o deosebită a- 
tenție problemei fundamentale a zi
lelor noastre — oprirea cursei înar
mărilor, în special a înarmărilor nu
cleare. apărarea păcii și vieții po
poarelor.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Ernst Thurn- 
heer.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbire 
au participat loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misfunii în 

țara noastră, ambasadorul Olandei 
la București, Charles S. van Straten, 
a oferit, marți seara, un cocteil.

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne. reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, oameni de ști
ință si cultură.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră. 

(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
SCRIMA. Proba feminină de flo

retă din cadrul „Cupei României1* * la 
scrimă, competiție ce se desfășoară 
in Sala Floreasca din Capitală, a 
fost cîștigată de Laura Badea (ele
va Clubului sportiv școlar nr. 1 
din București), care a învins-o în 
finală cu 8—7 pe E. Muzsnay (C.S.Ș. 
Satu Mare).

• Teatrul National (14 7171, Sala 
mare : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : Contrabasul — 18
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Seară de so
nate. Simona Scăunaș — 17,30; (Ate
neul Român) : Confluenta artelor. 
Spectacol realizat de Cristina Vasi- 
Ilu. „Mari teme ale culturii româ
nești" — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nabuco 
— 18

BOX. Turneul internațional de box 
desfășurat la Eger (Ungaria), cu 
participarea unor pugiliști fruntași 
din U.R.S.S., S.U.A., Cuba, Româ
nia. Cehoslovacia, Bulgaria. Olanda, 
Scoția, Polonia și din țara-gazdă, s-a 
încheiat o dată eu desfășurarea fi
nalelor la cele 12 categorii. Printre 
laureații competiției s-a numărat și 
boxerul român R. Silaghi, care in 
finala categoriei ușoară l-a întrecut 
la puncte, cu o decizie de 4—1, pe 
cunoscutul pugilist cubanez Gil
berto Heredia.

TENIS. Turneul internațional fe
minin de tenis de la Worcester (Mas
sachusetts) a fost cîștigat de jucă- 
toarea americană Pam Shriver, care 
a învins-o în finală cu 6—4, 4—6, 
6—0 pe compatrioata sa Chris Evert, 
în finala probei de dublu, cuplul a- 
merlcan Elise Burgin, Rosălyn Fair- 
bank a dispus cu 6—4, 6—4 de pe
rechea vest-germană Bettina Bunge, 
Eva Pfaff.

TIR. Disputat in orașul venezUe- 
lean Valencia, campionatul mondial 
de tir pentru arme de vînătoare s-a 
încheiat cu probele de talere arun
cate din șanț, în competiția mas
culină victoria revenind sovieticului 
Dmitri Monakov, cu 217 t.d., urmat 
de Jorg Dahhen (R.D. Germană) — 
218 t.d. și de Aleksandr Laurinenko 
(U.R.S.S.) — 215 t.d. La feminin, pe 
primul loc s-a situat Yin Weiping 
(R.P. Chineză) — 183 t.d.

HANDBAL. Turneul internațional 
feminin de handbal desfășurat în 
Austria s-a încheiat la Neustadt, cu 
victoria selecționatei U.R.S.S. (6 
puncte), urmată in clasamentul final 
de formațiile Cehoslovaciei (3 punc
te). Austriei (1 punct) și S.U.A. (zero 
puncte). în ultimul meci al compe
tiției, handbalistele sovietice au în
trecut cu scorul de 34—19 (16—10) 
echipa Cehoslovaciei.

ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah ce se dispută la Sevilla între 
marii maeștri sovietici Gări Kaspa
rov și Anatoli Karpov a continuat 
cu partida a 11-a, încheiată la mu
tarea a 50-a cu victoria lui Kaspa
rov, care conduce cu 6—5 puncte. în 
partida a 12-a, programată astăzi, 
Kasparov va avea piesele albe.

• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu 2) : My Fair Lady — 
18.30
S Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Karamazovli — 17,30
• Teatrul Giulestl (sala Majestic.
14 72 34) ; Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Ml se 
pare că mă-nsor — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Pistruiatul — 15
• Circul București (10 41 95) : A so
sit circul I — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-AIi — 15: (sala Cos- 
monauțllor, 11 12 04) : Cartea cu ju
cării — 10

Alegerile de deputați în consiliile populare

PUTERNICĂ EXPRESIE A DEMOCRAȚIEI 
MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE 

IN ȚARA NOASTRĂ
(Urinare din pag. I)
pectiv 35,9 la sulă pentru sectoarele 
Capitalei, sînt intelectuali, corespun
zător ponderii lor in populația aces
tei categorii de localități. Pentru 
consiliile populare ale comunelor, 
localități in care populația ocupată 
cu agricultura este preponderentă,
63.9 la sută dintre candidați sint 
membri ai cooperativelor agricole de 
producție, iar 32,7 la sută sint mun
citori, tehnicieni, ingineri, profesori, 
medici, funcționari.

în, perioada ultimelor legislaturi 
și-au afirmat tot mai mult prezența 
in activitățile gospodărești si edili
tare, în întreaga viață a localități
lor, toate categoriile de cetățeni. Un 
plus de eficiență și dinamism l-a 
adus cuprinderea într-o structură 
organizatorică adecvată a cetățenilor 
care nu sînt membri de partid, Or
ganizația Democrației și Unității So
cialiste constituită în acest scop a- 
jungînd în prezent să numere peste 
4 milioane de membri. Și în actuala 
campanie electorală au fost propuși 
candidați atit din rîndurile membri
lor Partidului Comunist Român, cit 
Si din rîndurile O.D.U.S. Ponderea 
candidaților membri ai O.D.U.S. re
prezintă 26,3 la sută în sectoarele 
Capitalei, 27,5 la sută in municipii,
27.9 Ia sută în orașe și 27,6 la sută 
în comune. Tinînd seama de rolul 
crescind al femeilor și tineretului în 
viața societății. în 37—38 la sută din 
numărul total al circumscripVilor 
urbane candidează femei, in circum
scripțiile rurale ponderea candidate
lor fiind de 41,4 la sută. De aseme
nea. peste 27 la sută dintre candidați 
sînt tineri. în zonele locuite de ce
tățeni români de diferite nafonali- 
tăt\ structura candidaturilor propuse 
reflectă prezenta acestora, participa
rea lor la munca depusă în comun 
pentru dezvoltarea si înflorirea loca
lităților. pentru propășirea întregii 
patrii.

în perioada 26 octombrie — 9 no
iembrie s-au desfășurat întîlnirile de 
lucru dintre candidații Frontului De
mocrației și Unităt'i Socialiste si a- 
legători, cadru fertil de dialog pe 
cele mai Importante probleme ale ac
tualei etape de dezvoltare economico- 
socială a tării, de exprimare deschisă 
a unor opinii, de critică și autocri
tică, de formulare a unor prețioase

DE LA O LEGISLATURA LA ALTA
Repere noi de-a lungul magistralei albastre

De Ia Cernavodă și pînă în noul 
port Constanța Sud (64 kilometri), 
canalul Dunăre — Marea Neagră, 
inaugurat în pragul alegerilor pen
tru legislatura care se încheie acum, 
grandioasă înfăptuire a „epocii 
Nicolae Ceaușescu", a adus impor
tante modificări în geografia eco
nomică și socială a localităților ce-1 
străjuiesc.

La Cernavodă, acolo de unde 
Dunărea iși trimite acum noul său 
braț către mare, un șir de nave 
așteaptă să intre pe poarta marelui 
canal. Apele au devenit o oglindă 
imensă în care orașul, construit in 
terase, iși etalează frumusețea. Cu 
doi ani și jumătate în urmă, la în
ceputul acestei legislaturi, pe am
plasamentul actualelor blocuri de 
locuințe erau încă imprimate adine 
urmele roților utilajelor grele de 
pe șantierele canalului. Dar pen
tru că vorbim despre noua înfăți
șare și perspectivele orașului, cel 
mai bine știu să facă acest lucru lo
cuitorii lui. Am participat la întil- 
nirea alegătorilor din circumscrip
ția nr. 9 cu candidații F.D.U.S. Oa
menii. Care au umplut pînă la re
fuz sala, au proaspătă în memorie 
vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului pe șantierul 
primei centrale nuclearo-electrice 
care se construiește la Cernavodă 
și vorbesc cu mindrie despre 
succesele constructorilor în înde
plinirea obiectivelor stabilite cu 
acest prilej, despre apropiata dare 
in folosință a marelui pod de cale 
ferată și rutier peste Dunăre, des
pre faptul că numai în acest an 
valoarea investițiilor care se rea
lizează în această localitate se ri
dică la 18 miliarde lei. Din inter- 
venții'e ce’or care âu luat cuvintul 
am aflat că numai în această le
gislatură la Cernavodă s-au con
struit 1 000 de apartamente, ridicind 
la peste 4 000 numărul locuințelor 
din blocurile noi. La realizarea 
celor două ansambluri arhitectoni
ce „Energiei" și „Tudor Vladimi- 
rescu", dotate cu spații comerciale, 
cu unități prestatoare de servicii, 
la amenajarea a zeci de kilometri 
de străzi, trotuare și alei, a spati
ilor verzi din jurul blocurilor și pe 

propuneri ce vizează îmbunătățirea 
substanțială a activității în toate do
meniile. de perfecționare a stilului 
și metodelor de muncă ale organe
lor și organizațiilor de partid, con
siliilor locale ale F.D.U.S. și consi
liilor populare, în vederea îndeplini
rii. cu succes, a hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea, a sarcinilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 5 oc
tombrie a.c.

Aceste întîlnirl, care au avut loc 
în cele 57 584 de circumscripții elec
torale de la orașe și sate, au consti
tuit un minunat prilej de exprimare 
a adeziunii totale a milioanelor de 
participanți la politica internă și ex
ternă. a unității de nezdruncinat a 
întregului popor in jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, prin 
cuvintul lor la aceste întruniri, cetă
țenii au dat glas angajamentului de 
a contribui, cu toate forțele, la în
făptuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială. a prevederilor de 
plan, pe acest an și pe întregul cinci
nal, pe deplin conștienți că progresul 
și bunăstarea patriei și a poporului 
depind. în mod direct, de eficiența 
și calitatea activității în toate ra
murile economiei. întîlnirile au 
constituit. în același timp, un ca
dru prielnic pentru a dezbate pro
blemele legate de dezvoltarea și 
buna gospodărire a fiecărei locali
tăți, acțiunile ce se cer întreprinse 
de către cetățeni, sau cu sprijinul 
lor, pentru ca toate așezările Româ
niei socialiste să fie cît mai înflo
ritoare.

LA CELE 60 640 ÎNTÎLNIRI 
DINTRE CANDIDAȚII DE DEPU- 
TATI ȘI ALEGATORI AU LUAT 
CUVINTUL CIRCA 239 000 DE CE
TĂȚENI, S-AU FORMULAT PESTE 
100 000 PROPUNERI VIZÎND TOATE 
SECTOARELE VIEȚII ECONOMI- 
CO-SOCIALE. Un adevărat tezaur 
de idei și inițiative, de soluții bine 
gîndite, gospodărești, consemnate cu 
grijă, care vor fi studiate cu cea 
mai mare atenție de factorii de 
răspundere din domeniile respective, 
de consiliile populare nou alese, în 
vederea înfăptuirii lor.

în zonele industriale, în între
prinderi. întîlnirile au avut ca temă 
principală a discuțiilor modalități

faleze, la lucrările de protecție îm
potriva inundațiilor efectuate pe 
malul Dunării au participat toți 
locuitorii orașului. Făcind bilanțul 
acestor realizări, ei s-au angajat 
să nu precupețească nici un 
efort pentru traducerea în viată a 
programului de lucru al viitoarei 
legislaturi, in care se prevede con
struirea a încă 1 830 apartamente 
intr-un nou ansamblu arhitectonic 
de pe Dealul Sofia, a 4 noi școli 
generale, a noului spital și a casei 
orășenești de cultură, a unui com
plex sportiv — obiective care vor 
spori zestrea de frumusețe, de con
fort și civilizație socialistă a ora
șului.

Medgidia — orașul cimentiștllor 
și al constructorilor de mașini a- 
gricole din inima Dobrogei, a deve
nit, de la ultimele alegeri și pină 
in prezent, și oraș-port cu un 
impresionant volum de trafic care 
se derulează pe Canalul Dunăre — 
Marea Neagră. La danele operative 
barjele iși fac plinul cu ciment de 
cea mai bună calitate pentru a-1 
trimite prin portul Constanța în 
țări de pe toate meridianele glo
bului. Noua vocație a Medgidiei de 
port fluvial este legată în egală 
măsură și de dezvoltarea pe care 
au cUnoscut-o în ultimul timp cele 
două mari unități industriale de 
aici. Numai în această scurtă 
perioadă de la alegerile trecute și 
pînă in prezent, combinatul de 
lianți și azbociment și-a dublat ca
pacitatea prin darea in folosință a 
Fabricii „Medgidia II". devenind 
cel mai mare din țară, iar la între
prinderea mecanică de utilaj a in
trat in producție noua oțelărie și 
au fost modernizate liniile vechi de 
producție, ceea ce a condus la 
creșterea productivității muncii cu 
20 la sută. întrucît o bună parte 
din producția industrială de 4 mi
liarde lei anual a orașului Med
gidia este destinată exportului, ma
gistrala albastră constituie acums 
cea mai directă și cea mai ieftină 
cale de legătură cu întreaga lume. 
In contextul acestor înnoiri struc
turale, primarul orașului, tovarășul 
Gheorghe Călin, ne furnizează un 
amănunt semnificativ, cu excepția 

le, măsurile cele mai eficiente pen
tru asigurarea îndeplinirii sarcinilor 
de plan pe acest an, pregătirea te
meinică a producției anului viitor. 
S-a pus un accent deosebit pe rea
lizarea, în cele mai bune condiții, a 
producției fizice, și în primul rînd 
a exportului, pe creșterea producti
vității muncii. încadrarea strictă în 
consumurile normate de materii pri
me, materiale și energie electrică, 
paralel cu reducerea substanțială a 
cheltuielilor de producție. Sarcinile 
de mare însemnătate pentru pro
gresul societății noastre au fost 
dezbătute prin prisma răspunderii 
oamenilor muncii, în calitatea lor de 
proprietari, producători și benefi
ciari. a principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești. în 
acest context, s-a pus în lumină 
necesitatea îmbunătățirii întregii ac
tivități politico-educative, ridicarea 
nivelului profesional și de conștiin
ță al tuturor oamenilor muncii, în
tărirea ordinii și disciplinei, spori
rea răspunderii fiecăruia pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor de 
plan.

Dată fiind însemnătatea intrării 
în funcțiune a noilor capacități de 
producție, îndeosebi a celor din 
sectoarele energetic și de materii 
prime, a construcțiilor de locuințe, 
întîlnirile cu alegătorii, ce au avut 
loc in unitățile de construcții, s-au 
axat pe măsurile și acțiunile ce se 
cer întreprinse pentru respectarea 
termenelor de predare a noilor o- 
biective și recuperarea restantelor.

Și la sate. întîlnirile dintre can- 
didații F.D.U.S. și alegători au pus 
în centrul discuțiilor probleme de 
cea măi arzătoare actualitate : în
cheierea grabnică a recoltării, trans
portul și punerea la adăpost a tu
turor roadelor toamnei, efectuarea a- 
răturilor adinei. Cu spirit de buni

Desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile de deputat! de 
la 15 noiembrie pune in evidență, deosebit de elocvent, consecventa cu 
care sînt aplicate și se afirmă in viață principiile, normele și modali
tățile democrației muncitorești revoluționare, puternica realitate a pre
zenței maselor largi de cetățeni la conducerea și soluționarea proble
melor în toate domeniile de activitate, conștiința lor politică, revolu
ționară tot mai inaltă, afirmată plenar in climatul rodnic al democra
ției noastre socialiste, hotărirea neclintită a întregului popor de a ac
ționa, cu profund devotament, pentru îndeplinirea exemplară a pla
nurilor și programelor de dezvoltare economică a țării noastre, pentru 
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

cîtorva sugestii privind transportul 
in comun și planul de sistemati
zare aflate în curs de soluționare 
sau de realizare, absolut toate cele
lalte propuneri făcute de cetățeni 
cu prilejul alegerilor trecute au 
fost traduse în viață. în fiecare din 
anii legislaturii care se încheie s-au 
construit cite 300—400 de aparta
mente, incit în prezent două treimi 
din cei 55 000 locuitori trăiesc în 
case noi. Orașul are 3 case de cul
tură în care se desfășoară o bogată 
activitate politico-educativă și cul
turală, un spital modern, iar în acest 
an s-au dat in folosință două dis
pensare încadrate cu personal medi
cal pentru toate specialitățile, 
rețeaua comercială s-a extins in 
toate ansamblurile noi, s-au a- 
menajat parcuri și spații verzi, 
locuri de joacă pentru copii.

De la darea în exploatare a Cana
lului Dunăre — Marea Neagră toa
te croazierele organizate pentru 
turiști au în programul lor și acos
tarea în portul Basarabi. Localni
cii, pe bună dreptate, au cu ce se 
mindri. O noutate în înfățișarea 
acestei așezări de stepă o consti
tuie portul ca atare, cu danele de 
acostare și cheiurile lui străjuite 
de macarale, iar în imediata apro
piere se profilează peisajul indus
trial al întreprinderii de utilaj 
greu, în care lucrează peste 1 000 
de muncitori, și al exploatării jni- 
nlere care furnizează în toată țara 
și trimite în multe țări ale Euro
pei cretă măcinată. Construcția ca
nalului a contribuit la procesul de 
urbanizare rapidă a localității, ast
fel că în prezent 1 500 de familii 
trăiesc în apartamentele noilor 
blocuri, din care 72 au primit cheia 
în acest an. La rîndul lor. coopera
torii și lucrătorii întreprinderii a- 
gricole de stat Murfatlar și ai sta
țiunii de cercetări viticole iși con
struiesc acum case cu etaj. Urba
nizarea e vizibilă. Nu numai în as
pectul exterior al așezării, dar mai 
ales în confortul vieții de fiecare 
zi al locuitorilor ei. Dar oamenii 
iși doresc și își propun să facă 
mult mai mult.

In noul port Constanța-Sud, 
acolo unde canalul se întîlnește cu 

gospodari, sătenii prezenfi la a- 
dunări au făcut numeroase propu
neri cu privire la folosirea, cu ma
ximum de randament a pămintu- 
lui, mare avuție națională a poporu
lui. Cu aceeași pricepere, izvorită 
din experiență, dar și din marea răs
pundere pentru asigurarea cantități
lor prevăzute a fi livrate la fon
dul de stat, sătenii au adus in dis
cuție problemele majore ale dezvol
tării zootehniei, ale realizării efec
tivelor și producțiilor animaliere pla
nificate. Este semnificativ faptul că 
au fost făcute aproape 13 000 de pro
puneri în ce privește îmbunătățirea 
activității în acest important sector 
economic.

Un domeniu de larg interes, abor
dat in toate întîlnirile, atit la orașe 
cît și la sate, a fost acela al dez
voltării edilitare a tuturor localită
ților. Marile prefaceri care au loc 
pretutindeni, efortul făcut de stat 
pentru a da o înfățișare nouă, mo
dernă și prosperă fiecărei așezări au 
generat, cum era de așteptat, un 
mare număr de propuneri — peste 
68 000 — privind acțiunile ce trebuie 
întreprinse in vederea aplicării mai 
ferme a Legii sistematizării locali
tăților, măsurile ce se impun a fi 
luate pentru a gospodări mai bine 
zestrea edilitară, pentru îmbunătăți
rea activității in domenii de interes 
public, cum sint gospodărirea comu
nală și iocativă, comerț, prestări de 
servicii, asistență medicală, colecta
rea materialelor refolosibile și al
tele.

Demn de subliniat este faptul că, 
atît în criticile cît și in propuneri
le formulate în cadrul acestor întîl- 
niri. cetățenii s-au implicat în mod 
direct. O dată cu propunerile făcute 
s-au formulat și modalități practi
ce. angajamente concrete pentru în
făptuirea acestora.

marea, constructorii au raportat 
zilele acestea un nou și remarcabil 
succes : încheierea cu două luni 
mai devreme a lucrărilor la danele 
de minereu, în lungime totală de 
1 475 metri, cu platforme operațio
nale în suprafață de 100 000 m.p, 
dotate cu poduri descărcătoare de 
50 tone forță. Minereul adus de 
navele de mare tonaj urmează să 
fie de acum transbordat aici în 
barjele care-1 vor transporta pe 
canal la combinatele siderurgice 
de la Galați și Călărași, iar traficul 
de mărfuri pe magistrala albastră, 
care a cunoscut o dublare in fie
care an. va înregistra o creștere și 
mai mare. Atît constructorii noului 
port, cît și cei peste 30 000 de do
cheri, mecanizatori și oameni de 
toate profesiile care-și desfășoară 
activitatea în portul Constanța au 
participat în ultimele zile cu sen
timente de înaltă responsabilitate 
civică la întîlnirile de lucru cu 
candidați! F.D.U.S. In acest cadru, 
făcind bilanțul activității obștești, 
al contribuției fiecăruia la dezvol
tarea și modernizarea orașului in 
care muncesc și trăiesc au consta
tat cu satisfacție că fiecare din anii 
aceștia a adus orașului un spor de 
aproape 5 000 de apartamente noi 
pe verticală, în blocuri de o arhi
tectură monumentală. Abia s-a În
cheiat construcția noului cartier 
de pe faleza de sud, din imediata 
vecinătate a portului, și pe faleza 
de nord sau pe artera de legătură 
a orașului cu stațiunea Mamaia 
au și început să răsară blocurile 
zvelte ale noilor ansambluri. 
Și toți cei care au contribuit 
la înălțarea lor, la amenajarea su
telor de hectare de parcuri și spa
ții verzi, la construcția noilor școli 
și grădinițe, a noilor edificii sociale 
de interes public s-au angajat 
ferm ca împreună cu viitorii lor 
deputati pe care îi vor alege la 15 
noiembrie să-și aducă o contri
buție și mai mare la sporirea zes
trei de frumusețe a municipiului 
lor distins pentru activitatea de
pusă în anii trecut! cu înaltul titlu 
de Erou al Muncii. Socialiste.

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteii"

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
î • TRENURI DE MARE VITEZA.
I „Un progres similar celui marcat in avia- 
i ție de trecerea de Ia avionul cu elice la 
) cel cu reacție îl va reprezenta pentru 
i transportul feroviar diii țara noastră afir- 
' marea noului tip de locomotive cu motor 
I electric, capabile să atingă viteze de pînă 
i la 350 km pe oră", afirmă publicația „Teh- 
’ nică-Industrie-Economie" din R.F.G. Pen- 
i tru ca noile trenuri de mare viteză să 

poată determina, intr-adevăr, o puternică 
) dezvoltare a transportului feroviar va tre- 
1 bui să se realizeze o nouă infrastructură 
> a șinelor de cale ferată, opinează specia- 
i llștii. In prezent, 80 la sută din cei 27 000 
, km de cale ferată din R.F.G. datează încă 
) din secolul trecut, fiind deci improprii 
i pentru trenurile de mare viteză ale viito- 
’ rilor ani. Deocamdată, au fost realizate 
| doar citeva tronsoane de cale ferată de tip 
i nou, la care, pînă la sfîrșitul anului, se vor 

1 mai adăuga altele noi, reprezentînd o in- 
) vestiție de 6 miliarde de mărci. Amplul 

program de modernizare a căilor ferate va 
fi transpus în fapte pînă în anul 1995. 
Principalul obiectiv urmărit este ca trenul 
să devină tot mai competitiv în comparație 
cu avionul și cu vehiculele rutiere in ce 
privește transportul intern de mărfuri, cît 
și de călători. Principalele atuuri ale noi
lor trenuri : consum redus de energie, 
lipsa poluării șl reducerea dependenței 
țării de importurile de petrol. După ce, nu 
demult, prototipurile noilor trenuri au tre
cut cu bine probele de omologare, în pre
zent se lucrează la realizarea primelor 
zece asemenea trenuri de mare viteză. In 
1991 vor intra în funcțiune primele trei 
Unii de mare viteză, care vor asigura le
gătura dintre importante orașe ale R.F.G., 
cu o viteză de 250 km pe oră.

• MIGRAȚIA POLILOR. Pol‘> 
magnetici ai Terrei migrează continuu in 
zonele polare ale planetei. In interesul na
vigatorilor, este necesară identificarea, la 
anumite intervale, a poziției lor. Recent, 

geofizicieni canadieni au prezentat noua 
poziție a Polului Nord, ale cărui coordonate 
se înscriu întocmai pe traiectoria sa de de
plasare, care fusese anticipată cu precizie, 
prin intermediul calculelor efectuate de 
specialiști.

După cum se relevă la Departamentul 
minelor și al resurselor energetice din 
Ottawa. Polul Nord a înregistrat, din 1904 
și pînă în prezent, o deplasare de 800 km 
spre nord-vest. Geofizicienii canadieni a- 
tribuie această migrare pe termen lung 
mișcării complexe a miezului fluid ai Ter
rei. La aceasta s-ar adăuga, opinează ei, 
oscilațiile neregulate induse de mișcarea 
particulelor cu sarcină electrică atrase din 
straturile superioare ale atmosferei în cîm- 
pul geomagnetic, oscilații care pot deter
mina deplasări de pînă la 80 de km într-o 
singură zi.

® AER CURAT. u i^titutui de 
cercetări textile din Lodz. Polonia, a fost 
elaborată o modernă tehnologie de pro

ducere a unui material cu calități superi
oare. utilizabil la confecționarea de măști 
de protecție împotriva prafului și a altor 
agenti poluanti. Spre deosebire de măș
tile greoaie folosite oină acum în indus
trie, în alte domenii de activitate cu po
luare pronunțată, cele fabricate din noul 
material cîntăresc sub 15 grame. Gratie 
structurii materialului textil nețesut. noi
le măști filtrează cu multă eficientă impu
ritățile din aer. fără ca respirația să fie 
cu ceva stînlenl'ă. Prin dezvoltarea parcu
lui de mașini destinate fabricări' noului 
material netesut. se a-e in vedere reali- 
za*eă  anuală a pesta 49 milioane de ase
menea măști de protecție.

• LA CONFLUENTA MEDI
CAMENTELOR. „Abuzul de medica
mente in rîndul populației americane pare 
să devină un tot mai îngrijorător fenomen", 
notează publicația „Science News". Situa
ția s-a agravat deoarece se recurge foarte 

frecvent — și fără să se consulte medicul 
— la administrarea simultană a mai mul
tor medicamente, asociere care reprezintă 
un grav pericol pentru sănătate și antre
nează riscul unor severe intoxicații.

Recente studii arată că aproximativ 87 la 
sută dintre cazurile de intoxicații din mai 
multe spitale americane se datorează con
sumului abuziv de mai multe medicamente, 
care duce aproape inevitabil la nocive in
teracțiuni medicamentoase. Cele mai grave 
forme de intoxicații de acest fel s-au pu
tut constata la pacientii care consumă con
stant sedative și somnifere, dar mai ales 
alcool. Numărul persoanelor care se tra
tează simultan cu mai multe medicamente 
a crescut cu aproximativ 20 la sută în de
curs de numai doi ani. Iar faptul cel mai 
alarmant este că tot mai multe intoxicații 
se constată printre tineri.

Combinația mai multor medicamente de
termină un număr sporit de probleme de

sănătate, aproape 50 la sută din persoa- | 
nele care fac abuz de polimedicamente ma- i 
nifestînd o agravare progresivă a simpto- * 
melor medicale, cu precădere a durerilor i 
de stomac și de ficat. Din datele acumu- i 
late de Institutul național pentru abuzul ) 
de medicamente rezultă că aproximativ i 
două treimi din pacientii serviciilor de ur- 
gență din spitale, internați pentru abuz de \ 
medicamente, sint victimele asocierii a di- i 
ferite produse farmaceutice. *

Din păcate, tratamentul de dezintoxicare | 
a celor care fac abuz de medicamente este 1 
foarte complicat. Bunăoară, persoane'e ’ 
care îmbină consumul de alcool cu cel de i 
sedative riscă să aibă crize de apoplexie tn : 
perioada de abstinentă, dacă tratamentul 1 
nu este bine individualizat, de la caz Ia 
caz. „De aceea, orice tratament de dezin- 1 
toxicare, mai ales atunci cînd este vorba ’ 
de polimedicatie - trebuie să se desfășoa- ) 
re sub o strictă supraveghere medicală", i 
conchide publicația citată.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

ff1Să fie favorizate progresele pe calea dezarmării"
BONN. — Hermann Scheer, spe

cialist în problemele dezarmării din 
cadrul Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., a apreciat că următorul 
pas pe calea dezarmării, după sem
narea acordului sovieto-american 
privind rachetele cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune, trebuie să 

i fie eliminarea armelor nucleare
* tactice cu rază de sub 500 km, re- 
ț latează agenția T.A.S.S. In cazul

*
A i

I 

i

*

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO - CHINEZE Seiîinta ftilunării Federale
I 1

a R. $. Cehoslovace
PRAGA 10 (Agerpres). — La Pra

ga s-au încheiat lucrările Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace. Depu
tății forului legislativ suprem au a- 
probat hotărîrea cu privire la „Pro
blemele de principiu ale politicii ex
terne a R.S.C." — informează agen
ția C.T.K.

Documentul subliniază. între alte
le. că preconizatul acord sovieto-a
merican vizînd lichidarea rachete
lor nucleare cu rază medie de acțiu
ne și a celor operativ-tactice trebuie 
să fie urmat de noi pași pe calea 
dezarmării nucleare. Se afirmă ho- 
tărirea poporului cehoslovac de a 
acționa pentru o lume fără arme nu
cleare și de nimicire în masă, pen
tru înregistrarea de progrese la toa
te negocierile de dezarmare si insti
tuirea unor zone denuclearizate în 
diverse regiuni ale lumii. R.S.C. va 
acționa în continuare pentru crearea 
în Europa centra'ă de zone libere de 
arma nucleară și chimică, pentru 
materializarea altor iniț'ative vizînd 
întărirea încrederii și securității pe 
continentul european și în întreaga 
lume — arată documentul.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICA POPULARE ANGOLAal Consiliului de Stat, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării din 
R. P. Chineză.

In cadrul convorbirilor cu pre
ședintele C.S.P., cu președintele 
părții chineze în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică ți tehnică, miniștri, alți factori 
de răspundere au fost examinate, 
în spiritul înțelegerilor la cel mai 
înalt nivel, probleme ale dezvoltării 
relațiilor de colaborare economică și 
tehnică, precum și măsuri pentru 
extinderea lor în continuare, cores
punzător potențialului economiilor 
celor două țări.

BEIJING 10 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Zhao 
Ziyang, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a avut loc, 
la Beijing, cu prilejul intîlnirii din
tre Ștefan Bîrlea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Comite
tului de Stat al Planificării, și tova
rășul Yao Yilin, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

‘ LUANDA

Cu ocazia celei de-a XlI-a aniversări a cuceririi independenței de stat — 
sărbătoarea națională a Republicii Populare Angola — îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez calde felicitări.

Exprim convingerea că, pe baza acordurilor și înțelegerilor pe care le-am 
convenit împreună cu prilejul întîlnirilor noastre de la București și Luanda, 
raporturile de strinsă cooperare statornicite între partidele și țările noastre se 
vor dezvolta și extinde tot mai mult in viitor, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului angolez 
prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

succesului convorbirilor pe această 
temă, a apreciat el. va fi înlăturată 
serioasa amenințare asupra po- . 
poarelor Europei pe care o repre- ț 
zintă rachetele tactice purtînd în- 
cărcături nucleare și se va amplasa ) 
o puternică barieră în calea planu- i 
rilor N.A.T.O. de a se spori in mod > 
semnificativ sistemele de astfel de \ 
arme amplasate pe continentul eu- J 
ropean. )

* 
în capitala Suediei va avea loc o ț 
conferință internațională în proble- i 
mele dezarmării, sub egida organi- 1 
zației „Juriștii împotriva armelor l 
nucleare". Un pas important în 
vederea împiedicării unui război 1 
nuclear și a eliberării planetei de i 
armele nucleare il constituie crea- ’

!
J

) I

I j

în sprijinul creării de zone denuclearizate
STOCKHOLM. — Organizația in

ternațională „Juriștii împotriva ar
melor nucleare" militează pentru 
interzicerea tuturor armelor nu
cleare, a declarat președintele sec
țiunii suedeze a acestei organizații, 
Stif Gustafsson. La o conferință de 
presă ținută la Stockholm, el a in
format că, în luna februarie 1988, rea de zone denuclearizate.

Săptămînă internațională a oamenilor de știință 
pentru pace

MOSCOVA. — In Uniunea Sovie
tică au început manifestările din 
cadrul Săptămînii internaționale a 
oamenilor de știință pentru pace 
— anunță agenția T.A.S.S, preci- 
zînd că au loc dezbateri privind

problemele luptei împotriva răz
boiului nuqlear, promovarea unei 
colaborări internaționale pașnice a 
oamenilor de știință, utilizarea cu
ceririlor științifice spre binele oa
menilor.

Reuniune consacrată denuclearizării 
regiunii Pacificului

MANILA. — Sub deviza „Pentru 
• succesul luptei popoarelor din re- 
I giunea Pacificului în direcția auto- 
/ determinării și păcii", la Manila 
) au început lucrările celei de-a V-a 
i Conferințe internaționale pentru 
/transformarea Pacificului într-o 

zonă independentă și denucleariza- 
tă, inițiată de organizația Coaliția 
pentru denudearizarea Filipinelor. 
La dezbateri participă reprezen- . din zonă. Totodată, el s-a pronun- 
tanti din peste 30 de state, inclu
siv din țările semnatare ale Tra
tatului de la Rarotonga, care stipu
lează transformarea regiunii de

sud a Pacificului într-o zonă denu- 
clearizată.

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor, senatorul filipinez Vig- 
berto Tanniada a chemat popoare
le regiunii la consolidarea solidari
tății în lupta pentru proclamarea 
unei zone denuclearizate în aceas
tă parte a lumii și pentru lichida
rea obiectivelor militare străine

Ț

tat în favoarea convocării unei 
conferințe internaționale reprezen
tative consacrate problemelor de
militarizării Oceanului Pacific.

îngrijorare în S.U.A. generată de implicațiile 

marilor probleme economice ale țării
Scrisoarea unor oameni de afaceri americani adresată 

guvernului și Congresului
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Un grup de peste 200 de reprezen
tanți de frunte ai lumii de afaceri a- 
mericane au adresat Administrației 
și Congresului o scrisoare publicată 
de ziarul „New York Times", in care 
cer să se întreprindă măsuri urgente, 
cît nu este prea tîrziu, pentru rezol
varea problemelor economice ale ță
rii, care s-au agravat în ultima pe
rioadă. în document se exprimă ne
liniștea crescîndă in legătură cu mari
le probleme economice, comerciale, 
bugetare și valutar-financiare cu 
care sînt confruntate Statele Unite, 
arătîndu-se că recenta prăbușire a 
principalilor indicatori la bursa din 
New York reprezintă un simptom al 
„dezechilibrului economiei america
ne și al caracterului ei periculos de 
instabil".

Intr-un timp relativ scurt, arată 
autorii mesajului, America a consu
mat mai mult decît a produs, ceea 
ce a dus la o dependență periculoa
să a țării de împrumuturi pe scară 
mare în afară. Deficitele balanței co
merciale și bugetului federal fac să 
sporească pericolul unei creșteri ma
sive a taxei de scont și a ritmului 
Inflației, al încetinirii creșterii eco

nomice, în condițiile agravării șoma
jului, ascuțirii crizei datoriilor exter
ne ale țărilor în curs de dezvoltare 
și reducerii volumului comerțului in
ternațional și chiar al unei mari re
cesiuni economice la scară mondială. 
Pentru depășirea . și prevenirea ex
tinderii crahului de la bursă asupra 
întregii economii, consideră autorii 
documentului, sînt necesare în pri
mul rînd măsuri urgente pentru re
ducerea considerabilă a deficitului 
bugetar, pe calea limitării cheltuieli
lor guvernamentale, inclusiv a celor 
militare.

BERNA 10 (Agerpres). — Reuniu
nea guvernatorilor băncilor centrale 
din principalele 10 state industriali
zate occidentale, desfășurată la Ba
sel, a lansat guvernelor acestor țări 
apelul de a adopta politici fiscale 
care să ducă la reducerea dezechili
brelor existente în balanțele de plăti 
și să asigure rate stabile de schimb 
valutar.

Apelul, adoptat la prima reuniune 
după crahul înregistrat la 19 octom
brie la bursa de pe Wall Street, 
este adresat în primul rînd Statelor 
Unite,

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
Rezoluție adoptată în Comisia I privind întărirea 
securității statelor neposesoare de arme nucleare

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Dezbaterile din Comisia I a A- 
dunării Generale, consacrate proble
maticii dezarmării, se află în faza 
finală, în etapa actuală statele mem
bre procedînd la examinarea și a- 
doptarea rezoluțiilor referitoare la 
diferite aspecte ale încetării cursei 
înarmărilor și rea’izării dezarmării. 
Intre altele, comisia a adoptat o re
zoluție care se pronunță pentru în

cheierea unor acorduri internaționa
le eficiente privind întărirea secu
rității statelor neposesoare de arme 
nucleare și interzicerea folosirii ar
melor nucleare și amenințării cu u- 
tilizarea acestora. Rezoluția relevă 
necesjtatea unor noi abordări pentru 
solutionarea problemelor întăririi 
securității în era nucleară, inclusiv a 
securității statelor neposesoare de 
arme nucleare.

Difuzarea documentelor adoptate la ședința Comitetului 
miniștrilor afacerilor externe ai țărilor participante 

la Tratatul de la Varșovia
La Organizația Națiunilor Unite 

au fost difuzate ca documente ofi
ciale ale Adunării Generale textele 
Comunicatului ședinței Comitetului 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor participante la Tratatul de la

Varșovia, care a avut loc, la Praga, 
în perioada 28—29 octombrie 1987. și 
documentului „Cu privire la crește
rea eficientei Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva", adoptat 
de participantii la ședință.

Apel la încetarea oricărei colaborări militare și nucleare 
cu regimul rasist de la Pretoria

Comisia pentru probleme politice 
și de securitate a Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat o rezoluție pri
vind potențialul nuclear al Africă de 
Sud. în care se apreciază că dobân
direa de către regimul rasist de la 
Pretoria a capacității de a produce 
arme nuc’eare reprezintă un pericol 
deosebit de serios pentru pacea și 
securitatea internațională. Documen

tul cere tuturor statelor, companiilor, 
instituțiilor și persoanelor particula
re să înceteze fără întîrziere orice 
formă de colaborare militară și nu
cleară cu regimul de la Pretoria.

împotriva acestui proiect de rezo
luție, elaborat de grupul țărilor a- 
fricane la O.N.U.. au votat delega
țiile S.U.A.. Angliei. Franței și Is
raelului.

Examinarea punctului referitor la situația din Afganistan
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).

— Luînd cuvîntul în dezbaterile din 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
asupra punctului referitor la situa
ția din Afganistan, ministrul afgan 
de externe, Abdul Wakil, a declarat 
că „Republica Democratică Afganis
tan este convinsă că drumul spre în
cetarea războiului din Afganistan și 
normalizarea situat’ei din iurul tării 
trece prin înfăptuirea politicii de re
conciliere națională și încheierea cu 
succes, a negocierilor de la Geneva"
— relatează agenția T.A.S.S. El a 
adăugat că R.D. Afganistan se si
tuează consecvent la negocierile de 
la Geneva pe o poziție constructivă, 
îndreptată spre soluționarea politică 
a probleme’or existente.

Abdul Wakil ă declarat că Afga
nistanul este gata să participe la ela
borarea unui proiect de rezoluție 
care să fie adoptat de Adunarea Ge

nerală a O.N.U. și care să contri
buie Ia reglementarea cît mai grab
nică a situat'ei din Afganistan.

Intervenind în cadrul dezbaterilor, 
ministrul de stat pentru afacerile ex
terne al Pakistanului, Zain Noorani, 
a subliniat necesitatea stabilirii de 
urgență a unui calendar pentru retra
gerea, într-un interval cît mai scurt, 
a trupelor străine din țară. El a apre
ciat că o astfel de măsură ar fi de 
natură să dea un impuls eforturilor 
comunității internaționale pentru re
glementarea pașnică a problemei 
afgane.

într-un ranort înaintat Adunării 
Generale. secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
arătat că în negocierile indirecte 
dintre Pakistan și Afganistan de la 
Geneva „s-au înregistrat progrese 
notabile", relatează agenția Taniug.

paris.- întrevederi chino-franeeze
PARIS 10 (Agerpres). — La Paris 

s-au desfășurat convorbiri intre 
președintele Franței, Frangois Mit
terrand, și președintele R.P. Chineze, 
Li Xiannian, aflat în vizită oficială 
în capitala franceză.

Cei doi președinți — relatează a- 
genția China Nouă — au constatat 
dezvoltarea raporturilor franco-chi- 
neze. după stabilirea relațiilor di
plomatice în 1964. exprimîndu-și 
speranța în amplificarea în conti
nuare a acestora. S-a relevat exis
tența unor păreri similare asupra a

numeroase probleme internaționale. 
Referitor la dezarmare, părțile au 
salutat înțelegerea sovieto-americană 
cu privire la un acord de eliminare 
a rachetelor nucleare cu rază me
die și operativ-tactice, evidențiind 
că acest acord reprezintă doar un 
prim pas pe calea dezarmării. Cei 
doi președinți au cerut U.R.S.S. și 
S.U.A. să continue convorbirile pen
tru a se ajunge la o diminuare dras
tică a armelor strategice și a arma
mentelor chimice, la reducerea arse
nalelor lor convenționale,

SITUAȚIA DIN 
AMERICA CENTRALĂ

MANAGUA 10 (Agerpres). — 
„Nicaragua este dispusă să ajungă, 
printr-un intermediar, la un acord 
de încetare a focului cu șefii forțe
lor mercenare antisandiniste, dar nu 
va întreprinde niciodată un dialog 
politic cu aceste forțe" — a declarat, 
la Managua, ministrul nicaraguan 
de interne, Tomas Borge, membru 
al Direcțiunii Naționale a Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională, ci
tat de agenția Prensa Latina. Rea
lizarea unei înțelegeri privind înce
tarea focului este stipulată în Acor
dul de pace in America Centrală, 
semnat Ia 7 august de șefii de stat 
centroamericani. dar tot în acest 
document se precizează că dialogul 
de reconciliere nu poate avea loc 
decît cu cei care depun armele și 
acceptă procesul de amnistie inițiat 
la Managua, a arătat Tomas Borge.

In cursul înfruntărilor dintre Ar
mata Populară Sandinistă și forțele 
mercenare contrarevoluționare, care 
au avut loc în departamentele Nueva 
Segovia și Matagalpa, șase rebeli 
și-au pierdut viata — a anunțat Mi
nisterul nicaraguan al Apărării, citat 
de agenția Prensa Latina. Cele mai 
intense schimburi de focuri au fost 
semnalate la El Zapote, Quilali și 
Yaro.

Comunicatul precizează că în ur
ma sabotajelor comise de forțele 
mercenare șase civili și-au pierdut 
viata, nouă au fost răniți, iar șapte 
— capturați la Matagalpa și Esteli.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Intr-o alocuțiune rostită Ia o întîl- 
nire cu miniștrii de externe ai unor 
țări latino-americane, aflat.i ]a Wa
shington cu prilejul Adunării Organi
zatei Statelor Americane, președin
tele Ronald Reagan a prezentat po
ziția S.U.A. față de problemele din 
America Centrală — relatează Bule
tinul de știri al Casei Albe. Intre al
tele, el a arătat că „Statele Unite vor 
fi gata să reia negocieri'e directe cu 
Nicaragua", dacă guvernul nicara- 
guân va începe tratative cu demen
tele antisandiniste. Ronald Reagan a 
reafirmat, în același t!mn. poziția 
cunoscută a Administratei sa'e de 
snriiinire a contrarevoluționarilor 
nicaraguani pe n’an politic, economic 
și militar, poziție care. după cum se 
șt'e. reprezintă unul din principalele 
obstacole- în ca’ea realizării unei 
păci autentice în America Centrală.

Se amintește că Statele Unite au 
întrerupt uni'ateral negocierile cu 
Nicaragua în 1984, după nouă runde 
de convorbiri avute în localitatea 
mexicană Manzanillo.

Poporul angolez sărbătorește la 
11 noiembrie împlinirea a doispre
zece ani de la memorabilul act al 
proclamării independenței națio
nale. Acest eveniment a încununat 
lupta eroică, purtată sub condu
cerea Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, împotriva 
dominației coloniale, deschizînd o 
nouă pagină in istoria țării.

Devenit stăpîn pe propriul des
tin, poporul angolez s-a angajat cu 
toate forțele într-o nouă bătălie, 
de mare complexitate — aceea a 
refacerii, a făuririi unei vieți noi, 
pe calea unor adinei transformări 
de ordin politic, economic și social. 
Această operă constructivă a fost 
favorizată de fantul că Angola (su
prafața — 1 246 700 km-> ; populația 
peste zece milioane locuitori) 
dispune de mari bogății naturale — 
petrol, minereu de fier. cupru, 
mangan, uraniu, diamante — a că
ror valor'ficare este una dintre 
principalele nreocuoări ale ti'erei 
republici în scopul lichidării 
subdezvotării. Sectorul cel mai di
namic al economiei este c-l petro
lier, care furnizează cam 90 la sută 
din veniturile în dev'ze.

Cu atît mai semnificative apar 
roadele eforturilor depuse de po
porul angolez pentru dezvoltarea 
economico-soc'ală cu cît renli’ările 
sînt obținute în condițiile grele în 
care guvernanții rasiști sud-africani

continuă acțiunile agresive împo
triva statelor independente vec'.nn, 
între care Angola, prin atacuri mi
litare directe, susținerea unor gru
pări contrarevoluționare etc. Aces
te acte, condamnate cu hotărîre de 
opinia publică internațională, nu 
pot însă să slăbească hotărîrea da 
luptă a poporului angolez. Dînd 
riposta cuvenită agresorului, el ac
ționează, totodată, cu energie nen- 
tru îndeplinirea obiectivului stra
tegic al M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, crearea bazei tehn'co-mate- 
riale în vederea edificării societă
ții noi, socialiste.

In spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele africane, țara 
noastră, care s-a aflat mereu alături 
de poporul angolez de-a lungul ani
lor grei de luntă pentru peatîrnn- 
re, urmărește cu s'mnato eforturi'? 
ponorului angolez non'ru consoF- 
dareg independent"'! și cTf’c.-’r-'g 
unei vieți nou între România si 
Ango’a s-au statorn-'c’t ranorturi 
de co'ab"raro care cunosc o dezvol
tare continuă. O contribuție hotăr'- 
toare în acest S'ns au avut întîhr- 
r’le la nive’ înn't. convorbiri? 
dintre tovarăși’1 Nico'-''' Ccaușes-u 
și tovarășul Jos? Eduardo dos 
Santos, care, prin înțelegerile con
venite. au deschis noi perspective 
colaborării bilaterale, în interesul 
celor două țări și ponoare, al cau
zei păcii și progresului în lume.

ORIENTUL MIJLOCIU
• intîlnire între președintele Irakului și președintele Siriei 
cu ocazia reuniunii extraordinare arabe de la Amman
• Chemare a O.E.P. O Rezoluție adoptată la Națiunile Unite

(din ACTUALITATEA POLITICĂ)
De la o zi Ia alta, de la o „afa

cere" la alta, Franța se îndreaptă 
spre ultima turnantă a campaniei 
prezidențiale. O campanie fără pre
cedent, cum se apreciază aici, prin 
amploarea desiășurării de forțe și 
acuitatea controverselor politice. 
Firește, era de așteptat, intră în re
gulile jocului, ca dezbaterile din in
cinta parlamentului, de pildă, într-o 
asemenea perioadă să fie puternic 
marcate de apropierea scrutinului 
prezidențial. Ceea ce se și întimplă: 
acuzații și contraacuzații pentru ne
reușitele din programele economi- 
co-sociale, dispute aprinse asupra 
responsabilității actualei echipe gu
vernamentale sau a celei care i-a 
precedat — toate acestea prezentate 
cu maximum de publicitate în presa 
scrisă, ca și în epiisiuni în direct ale 
posturilor de televiziune. Ceea ce a 
introdus o notă de gravitate în 
această disput^ este escalada dezvă
luirilor despre diverse afaceri în 
care sint implicate personalități și 
instituții guvernamentale, din actua
la ca și din precedenta legislatură, 
culminînd cu un scandal de pro
porții — al cincilea în ultima lună 
— privind masive vînzări ilegale de 
arme către o țară din zona Golfului, 
apreciat de „Le Figaro" ca „o afacere 
ce a bulversat întreaga viață politică 
a hexagonului" (denumire uzuală a 
Franței pentru conturul său geogra
fic, sugerînd un hexagon). Diverse 
personalități politice și-au exprimat 
îngrijorarea față de multiplicarea 
unor asemenea scandaluri. In acest 
sens, a fost depus în Adunarea Na
țională și un proiect de lege în ve
derea „moralizării vieții politice și 
a campaniilor electorale". In plus, 
furtuna monetară și financiară ce 
a bintuit și bîntuie- în continuare 
de la un capăt la altul al lumii ca
pitaliste — și care nu a ocolit 
Franța — a acutizat o serie de pro
bleme ce confruntă societatea fran
ceză, turnînd gaz pe focul contro
verselor preelectorale.

Acesta este climatul în care for
țele politice se pregătesc pentru ma
rea confruntare electorală din 
primăvara anului viitor. Și este de 
înțeles cit de aproximative, de ne
concludente sînt —- într-un aseme
nea climat — sondajele de opinie 
pe care diferite institute speciali
zate le furnizează săptămînal.

Observatorii politici sînt, de aceea, 
mai degrabă înclinați să ia în cal
cul evoluțiile intervenite în cadrul 
celor peste 20 de runde de alegeri 
cantonale (parțiale) desfășurate în 
ultimele patru luni. Or. rezultatele 
acestora indică o sporire a influen
ței partidului socialist, majoritatea

guvernamentală pierzînd nouă can
toane în favoarea socialiștilor. „A- 
ceste rezultate au de ce să neliniș
tească actuala coaliție", scrie „Le 
Quotidien de Paris", atrăgind însă 
atenția că în alegerile prezidențiale 
o pondere determinantă revine per
sonalității fiecărui candidat.

Care este situația la ora actuală a 
candidaților ? Președintele Franțois 
Mitterrand nu a oferit încă nici un 
indiciu concludent în ultimul timp 
asupra intențiilor sale de a se pre
zenta sau nu pentru un nou mandat 
—■ în afară de recenta declarație 
în sensul că se va decide să candi
deze numai în „circumstanțe excep-

politic se află de asemenea o serie 
de grupări minuscule, unele prezen- 
tindu-se ca „reformatoare", altele de 
tendințe extremiste, iar in extrema 
dreaptă — Frontul Național, de ten
dință fascizantă.

Și încă o precizare : alegerile vor 
avea loc în două tururi. în situația 
Franței, de netă bipolarizare a for
țelor, primul tur de scrutin asigură 
o fixare a electoratului — la stingă 
și Ia .dreapta scenei politice — de
cisiv fiind al doilea tur. cind rămîn 
în competiție doar primii doi candi
dați în ordinea voturilor înregistra
te. Avînd deci în vedere echilibrul 
relativ existent între forțele de

proba o stabilizare a economiei fran
ceze. Creșterea economică, preci
zează un comunicat dat recent pu
blicității. a fost mai susținută în 
1987 decit se sconta, înregistrindu-se 
un spor de 2 la sută, față de 1.3 la 
sută, cît fusese prevăzut. Se mențio
nează, totodată, o anumită stabili
zare a inflației. Toată presa fran
ceză a publicat, în același timp, pe 
primele pagini, un comunicat oficial 
privind scăderea, în luna septembrie, 
cu 2 la sută a numărului celor ce 
solicită un loc de muncă. Principalii 
beneficiari ai acestei evoluții sînt ti
nerii (în rîndul cărora se și înre
gistrează un număr record de șo-
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ționale". Incercînd să descifreze sen
sul acestei afirmații, presa franceză 
opinează că este vorba, in fapt, de 
aprecierea de către șeful statului, la 
timpul respectiv, a șanselor reale de 
a fi reales. Este de înțeles, de aceea, 
că partidul socialist pare mai puțin 
preocupat de problema desemnării 
candidatului său, „de rezervă", cît 
de a-i pregăti terenul printr-o parti
cipare activă la dezbaterile ce au 
loc in incinta parlamentului și in 
mijloacele de informare în masă.

Celălalt mare partid al stîngii, 
partidul comunist, și-a desemnat 
propriul candidat în persoana lui 
Andre Lajoinie, un nou impuls ur- 
mind să capete campania sa electo
rală în urma congresului P.C.F., care 
va avea loc în decembrie.

în ceea ce privește forțele de cen- 
tru-dreapta, în rîndul cărora se dis
ting de asemenea două mari gru
pări — pe de o parte, Adunarea 
pentru Republică (R.P.R.), iar pe 
de altă parte Uniunea pentru De
mocrație Franceză (U.D.F.) — situa
ția este mai mult sau mai puțin 
clară. Partidul neogaulist R.P.R. 
se va prezenta cu actualul prim- 
ministru, Jacques Chirac, chiar dacă 
pînă în prezent acesta nu și-a pre
zentat oficial candidatura, iar U.D.F. 
are deja un candidat cunoscut, în 
persoana fostului premier Raymond 
Barre. Pentru a întregi tabloul, tre
buie spus că la stingă eșichierului

stingă și de dreapta, unul sau două 
procente putînd fi hotărîtoare, bă
tălia ce se desfășoară in prezent vi
zează îndeosebi influențarea celor 
2—5 la sută din alegătorii indeciși. 
Un motiv de preocupare în plus 
pentru partidele actualei coaliții de 
centru-dreapta îl constituie atitudi
nea pe care o va adopta în al doi
lea tur de scrutin Frontul Național, 
de extremă dreaptă, care, deși se 
află „în pierdere de viteză", după 
cum scrie ziarul „Le Matin", înregis- 
trînd un reflux în rîndul opiniei pu
blice după manifestările scandaloase 
ale reprezentanților săi, atrage încă 
un număr de circa 10 la sută din vo
turi.

Fără îndoială, pentru partidul so
cialist are o mare importantă faptul 
că, în analiza rezultatelor din pe
rioada mandatului actualului pre
ședinte al Franței este pusă în ba
lanță, în primul rînd, experiența uni
că a „coabitării" dintre un șef al sta
tului socialist și un guvern de centru- 
dreapta, experiență ale cărei virtuți 
nu sînt de nimeni contestate, 
Franțois Mitterrand reușind, după 
cum scria „Le Monde", să asigure 
echilibrul necesar, și în special să 
asigure funcționarea normală a in
stituțiilor statale.

La rindul lor, partidele coaliției 
guvernamentale evidențiază în ca
drul dezbaterilor din Adunarea Na
țională o sferie de date d'e natură a

meri), datorită inițierii de stagii spe
ciale de calificare. Cu toate acestea, 
numărul celor fără un loc de mun
că stabil rămîne încă destul de ri
dicat, respectiv de pește 2,5 mi
lioane.

Actualele evoluții de pe piața mo
netară, care au afectat și economia 
franceză, au imprimat, la rindul lor, 
o turnură dramatică dezbaterilor 
asupra politicii de perspectivă în 
domeniul economic. Privatizarea 
unor întreprinderi și societăți, ope
rație față de care partidele opozi
ției și-au exprimat de la început 
preocuparea, apare într-o nouă di
mensiune în noile condiții. Chiar 
dacă guvernul refuză, deocamdată, 
să revizuiască programul de privati
zări, el este nevoit să încetinească 
sau să amine măsurile în acest sens, 
luînd în considerație neîncrederea 
acționarilor după crahul înregistrat 
la bursa din Paris.

Desigur, fiecare dintre problemele 
aflate pe agenda actualei sesiuni a 
parlamentului — fie că este vorba 
de modificările la legea privind imi
grările, de bugetul pentru învăță- 
mint și știință, de funcționarea in
stituțiilor de cultură — devin, în 
împrejurările campaniei electorale, 
teme de dezbateri și confruntări.

Și. în sfîrșit, chiar dacă ele nu 
constituie probleme ale campaniei 
prezidențiale propriu-zise, aspectele 
politicii externe sînt, explicit sau

implicit, prezente în luările de po
ziție ale factorilor politici, în co
mentariile din parlament și din co
loanele presei franceze. In raportul 
prezentat în Adunarea Națională, 
ministrul afacerilor externe. Jean 
Bernard Raymond, s-a referit pe 
larg la evoluțiile de pe arena inter
națională. Evocînd apropiata sem
nare. a acordului sovieto-american 
cu privire la rachetele cu rază me
die și mai scurtă de acțiune de pe 
continentul european, ministrul 
francez a reafirmat rezervele Fran
ței față de un asemenea acord, che- 
mînd, totodată, la o întărire a cola
borării militare vest-europene și 
subliniind importanța acordată de 
Franța menținerii forței sale de așa- 
zisă „descurajare nucleară".

„Noul președinte" — este obiec
tivul ce concentrează atenția și in
teresul cercurilor politice, ale opi
niei publice franceze in această pe
rioadă. „Noul președinte" este și 
titlul uneia din numeroasele lucrări 
apărute in ultimul timp in librării 
și care analizează nu atit șansele 
diverșilor candidați oficiali sau pre
zumtivi, cît evoluțiile intervenite în 
opțiunile diferitelor grupuri sociale 
ale spectrului electoral. „Drumul 
spre Elysee este un drum din ce in 
ce mai sinuos" — conchid autorii. Și 
acest lucru îl știu și candidații. Ei 
sînt tot mai prezenți în fața opiniei 
publice cu prilejul numeroaselor 
turnee de la un capăt la altul al 
tării, prin cărți proaspăt ieșite de 
sub tipar. în care își prezintă opi
niile privind viitorul Franței, prin 
frecvente interviuri, dezbateri in 
presa scrisă și mai ales la televiziu
ne. Nu lipsesc nici elementele pito
rești în această vastă campanie pu
blicitară. Dacă reprezentantul Fron
tului Național si-a ales ca punct de 
debut în evoluția sa de pretendent 
la președinție muntele St. Michel, 
evocator de legende, liderul gru
pării ecologiste (care în Franța este 
absolut insignifiantă față de alte țări 
vest-europene). și-a anunțat candi
datura într-o staț;e de metrou, cîn- 
tînd la acordeon. Susținătorii săi au 
lansat, cu acest prilej, o subscripție 
națională pentru finanțarea campa
niei sale electorale... ,

Deocamdată, alegătorul francez, 
vrînd-nevrînd, trebuie să vadă și să 
asculte, prin grația mijloacelor de 
informare în masă. Arbitru princi
pal al evoluțiilor politicii franceze 
ale cărei efecte le simte nemijlocit 
în viața cotidiană, el, alegătorul. își 
va spune însă cuvîntul abia peste 
cîteva luni.

Dumitru ȚINU

AMMAN 10 (Agerpres). — Minis
trul iordanian de externe. Taher El 
Masri, purtătorul de cuvint al reu
niunii extraordinare arabe la nivel 
înalt de la Amman, a declarat că. la 
reședința regelui Hussein, din ca
pitala iordaniană, a avut loc o întîl- 
nire la care au participat șefi de 
stat sau reprezentanți ai lor din 
Irak. Siria. Kuweit. Emiratele Arabe 
Unite. Algeria. R.A. Yemen și Arabia 
Saudită — transmite agenția PETRA. 
In cadrul acesteia au fost discutate 
probleme privind situația din zona 
Golfului, conflictul arabo-israelian 
și eforturile în direcția organizării 
unei conferințe de pace în Orientul 
Mijlociu, reintegrarea Egiptului în 
lumea arabă, evoluțiile din Liban și 
relațiile dintre Irak și Siria, partici- 
panții exprimîndu-și punctele lor 
de vedere în legătură cu subiecte
le abordate, informează agențiile 
PETRA și KUNA.

De asemenea. în cadrul unei con
ferințe de presă, s-a anunțat că a 
avut loc o intîlnire intre președin
tele Irakului, Saddam Hussein, și 
președintele Siriei. Hafez Al-Assad.

Intr-un interviu acordat cotidianu
lui kuweitian „Al-Rai. al-A’am“, pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
a arătat că reuniunea la nivel înalt 
de la Amman constituie un prilej 
pentru găsirea căilor de restabilire 
a solidarității arabe, relatează agen
ția MEN. El și-a exprimat speranța 
că realizarea unei apropieri cu Siria 
va permite deschiderea un°i noi pa
gini în istoria celor două țări și in 
istoria națiunii arabe.

Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei a prezentat participantilor la 
reuniunea extraordinară arabă la ni
vel înalt de la Amman un docu
ment de lucru care cheamă la lua
rea în considerare a faptului că 
problema palestiniană reprezintă 
esența conflictului arabo-israelian — 
transmite agențiâ A.P.S. Solujjionă- 
rea sa nu este posibilă fără recu
noașterea drepturilor legitime “lâ 
autodeterminare ale poporului pa
lestinian și retragerea forțelor is- 
raeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate. O.E.P. — se adaugă — tre
buie să participe, împreună cu alte 
părți interesate, la orice conferință 
internațională în problema Orientu
lui Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Comisia a doua — pentru proble
me economice și financiare — a 
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat cu o largă majoritate de voturi 
(au votat împotrivă S.U.A. și Is
raelul) o rezoluție în care respinge 
planurile și acțiunile Israelului vi- 
zjnd modificarea structurii demogra
fice în teritoriile arabe ocupate, în 
special prin continuarea creării de 
noi așezări israeliene și prin măsuri 
vizînd evacuarea palestinienilor de 
pe pămînturile lor. Totodată, docu
mentul exprimă îngrijorarea în le-j 
gătură cu scăderea nivelulpi de via-*  
ță al palestinienilor din teritoriile 
arabe ocupate. Ocupația israeliană 
vine în contradicție cu obiectivele 
princina’e ale dezvoltării economice 
și sociale a poporului palestinian — 
se afirmă în rezoluție.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

7*
I

DIRECTORUL GENERAL AL 
F.A.O., Edouard Saouma, reales în 
funcție pentru un nou mandat de 
șase ani, a prezentat, în cadrul 
Conferinței ministeriale a organi
zației, programul de perspectivă și 
proiectul de buget pe 1988—1989 
ale F.A.O., informează ageiț'a 
A.N.S.A. Programul de perspectivă 
își propune să sprijine dezvoltarea 
agriculturii în țările sărace. „Lupta 
împotriva foametei și a sărăciei 
va fi lungă" — a spus Saouma.

LA GENEVA s-au desfășurat lu
crările sesiunii Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.). Marți, comisia a adoptat 
documentul final prin care parti- 
cipanții la sesiune și-au reafirmat 
hotărirea de a contribui Ia dezvol
tarea unor relații economice stabile 
și egale în drepturi în interesul tu
turor statelor.

DEZMINȚIRE. Ministrul apărării 
al Portugaliei, Eurico de Melo, a 
dezmințit știrile potrivit cărora tara 
sa ar fi dispusă să preia cele 72 
de avioane americane de tip F-16 
staționate la baza Torrejon din 
Spania. în cazul în care guvernele 
de la Madrid și Washington nu vor 
ajunge la un acord privind viitorul 
bazelor americane din Spania — 
relatează agenția D.P.A.

REUNIUNE. Noul președinte al 
Tunisiei, Zme EI Abidine, a pre
zidat o sesiune restrînsă a Consi
liului interministerial, la care au 
participat primul-ministru He di 
Baccouche, si alte oficia’it"ti tuni
siene însărcinate cu problemele 
planificării și finanțelor. Reuniu
nea s-a concentrat asupra proiec
telor bugetului economic și buge
tului general al statului pentru 
anul 1988.

CONGRES. O dată cu realegerea 
cancelarului Helmut Kohl în func
ția de președinte al Uniunii Creș-

tin-Democrate (U.C.D.), pentru 
încă o perioadă de doi ani, la Bonn 
a luat sfîrșit cel de-al 35-lea Con
gres federal al acestei formațiuni 
politice. Dintre cei 661 de delegați 
la congres, 87,5 Ia sută au votat în 
favoarea realegerii lui Helmut 
Kohl.

DECES. Președintele Consiliului 
Militar Suprem din Republica Ni
ger, șef al statului, Seyni Kountche, 
a incetat din viață la un spital din 
Capitala Franței, ca urmare a unei i 
boli grave. După cum a anunțat : 
postul de radio Niamey, în cadrul 
unei reuniuni de urgență a ofițe
rilor armatei 'naționale, Aii Saibou, 
șeful Marelui Stat Major al For- I 
țelor Armate din Niger, a fost în
sărcinat să îndeplinească în mod | 
provizoriu funcția 
Consiliului Militar 
statului.

de președinte al 
Suprem, șef al

POLIȚIENEȘTI, 
al P.C. Francez,
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REPRESIUNI
Secretarul general
George Marchais, a adresat o scri
soare primului-ministru Jacques 
Chirac în care se exprimă protes
tul față de represiunile polițienești 
la care au fost supuși participan
tii la o demonstrație pașnică în 
orașul francez Amiens. în scrisoare 
se arată că numeroși demonstranți 
au fost răniți de poliție cu bastoa
ne de cauciuc.

EXPERIMENTE ÎN COSMOS. Cos- 
monauții sovietici Iuri Romanenko 
și Alexandr Alexandrov își con
tinuă activitatea la bordul comple
xului științific orbital „Mir", rela
tează agenția T.A.S.S. Ei au con
tinuat experimentul privind perfec
ționarea metodelor efectuării de 
operații dinamice pe orbită. Astfel, 
nava automată de transport „Pro- 
gross-32" a fost desprinsă de com- 
p’exul orbital și. de la o depăr
tare de aproximativ 2 5 km. au 
început operațiunile de apropiere 
și cuplare.
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