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• Adunările generale
ale oamenilor muncii —
cadru optim de afirmare
a democrației muncito
rești revoluționare ©
Energia și gazele natu
rale — economisite la
maximum ! • Țării, cît
mai mult cărbune I

Intr-o atmosferă de stimă și înțelegere reciprocă, punind în evidență largile posibilități
de extindere a conlucrării pe multiple planuri româno-iugoslave, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
Convorbiri
cu tovarășul
Krunici
9 Bosko
9
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au avut
vineri, 13 noiembrie, convorbiri cu
tovarășul Boșko Krunici, președin
tele Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia.
în numele Prezidiului C.C. al
U.C.I., tovarășul Boșko Krunici a
salutat în modul cel mai cordial pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și a ex
primat convingerea că vizita ofi
cială de prietenie ce o întreprind
în Iugoslavia va contribui la dez
voltarea relațiilor de strînsă pri
etenie și colaborare dintre cele
două partide și țări, dintre poporul
român și popoarele iugoslave.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat conducerii U.C.I., comuniș
tilor iugoslavi un salut cordial și
cele mai bune urări și a subliniat
că noul dialog la nivel înalt va
deschide, prin înțelegerile ce vor
fi convenite, perspectiva unei dez
voltări și mai puternice a bunelor
relații româno-iugoslave.
Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român și pre
ședintele Prezidiului C.C. al
U.C.I. și-au exprimat satisfacția

față de această nouă întîlnire, ce
se înscrie în suita contacțelor tra
diționale, prietenești, dintre con
ducătorii de partid și de stat ai
celor două țări și care au avut și
au un rol determinant în așezarea
pe baze tot mai trainice a conlu
crării rodnice, multilaterale româ
no-iugoslave.
în timpul convorbirilor s-a
procedat la o informare reciprocă
cu privire la activitatea și pre
ocupările celor două partide, pre
cum și la un schimb de păreri în
legătură cu dezvoltarea colaborării
dintre Partidul Comunist Român
și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia.
în acest context, a fost sublinia
tă necesitatea ca ambele partida
să situeze în centrul activității și
să acționeze cu hotărîre pentru
dezvoltarea mai puternică a cola
borării economice și tehnico-științifice, pentru lărgirea cooperării
și specializării în producție româ
no-iugoslave.
A fost reafirmată hotărîrea de
a extinde în continuare conlu
crarea dintre P.C.R. și U.C.I., de a
intensifica legăturile și schimbu
rile de experiență dintre ele, Jelevîndu-se că aceasta are o însem(Continuare in pag; a IlI-a)

La dejun au participat persoane
le oficiale care însoțesc pe condu
cătorul partidului și statului nos
tru în vizita în Iugoslavia.
Au luat parte membri și secre
tari executivi ai Prezidiului C.C.
al U.C.I.
în timpul dejunului, desfășurat
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Boșko Krunici au rostit

toasturi, care au pus în evidență
caracterul rodnic al vizitei, al con
vorbirilor purtate, precum și în
semnătatea înțelegerilor convenite
pentru dezvoltarea în continuare a
relațiilor dintre Partidul Comunist
Român și Uniunea Comuniștilor
din Iugoslavia, a conlucrării româ
no-iugoslave, atît pe plan bilateral,
cît și pe arena internațională. A

Toastul tovarășului

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Boșko Krunici

Am avut o vizită plăcută, convorbiri bune — a subli
niat, în toastul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De
sigur, am discutat multe probleme. Acum urmează
să le concretizăm. Am discutat despre găsirea căilor
spre o dezvoltare mai bună a relațiilor economice și
tehnico-științifice dintre țările noastre.
Am ajuns la concluzia că sînt multe posibilități pen
tru a asigura o colaborare și o cooperare în producție,
care să dea o largă perspectivă relațiilor românoiugoslave.
Am discutat despre colaborarea între partidele
noastre și despre necesitatea ca ele să-și asume un rol
mai important în relațiile dintre țările noastre, în con
formitate cu rolul pe care îl au partidele în fiecare
țară. Am reținut, cu multă satisfacție, că și dumnea
voastră aveți în vedere o creștere a rolului Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia în întreaga viață politică
și socială, în dezvoltarea Iugoslaviei. De altfel, înseși
viața, realitățile demonstrează că atît în condițiile so
cialismului, cît și în capitalism, partidele acționează
pentru îndeplinirea programelor lor. Și noi, comuniștii,
trebuie să acționăm pentru realizarea programelor
noastre. Deci partidele trebuie să acționeze pentru a-și
îndeplini rolul pe care îl au, pe care și l-au asumat
în fața popoarelor lor. Nu există o altă cale ! Dacă
partidele comuniste — fiecare în condițiile specifice
din țările lor — nu își îndeplinesc acest rol, înseamnă
că nu răspund cerințelor propriilor popoare.
în condiții specifice, Partidul Comunist Român și-a
asumat rolul în lupta împotriva fascismului, în dez
voltarea României. în condiții specifice, Partidul Co
munist din Iugoslavia și-a asumat misiunea luptei
împotriva fascismului, a luptei armate care a dus la
victoria asupra fascismului. Dumneavoastră știți bine

Permiteți-mi, tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarășă
Elena Ceaușescu, tovarăși, ca prin acest toast să adaug
cîteva cuvinte la cele deja spuse pînă acum.
în momentul acesta — a arătat tovarășul Boșko
Krunici — gîndurile mele se întorc spre întîlnirea de
la Constanța, cind, de asemenea, am avut îndelungate
și utile convorbiri cu dumneavoastră. Și dumneavoas
tră, dacă îmi amintesc bine, ați apreciat atunci că
acestea sînt adevăratele convorbiri. Convorbirile sînt
întotdeauna utile, fie că sînt oficiale, fie că se desfă
șoară îhtr-un cadru neoficial. Dar cele mai utile sînt
acelea cînd omul spune tot ce are pe suflet, tot ceea
ce gîndește.
Pentru noi — a arătat tovarășul Krunici — se pune
doar problema de a constata că discutăm unii cu alții
foarte deschis tot ce avem de discutat. Cred că acesta
este un cîștig al îndelungatelor noastre întîlniri —
convorbiri deschise și foarte sincere.
Astăzi am început să discutăm două noi teme in
convorbirile noastre. Desigur, puteam găsi și alte teme
dacă mai continuam discuția. De aceea, mă pronunț
pentru abordarea în viitor și a altor teme, dar, deo
camdată, pentru încheierea actualelor convorbiri, cred
că acestea sînt suficiente. Respectiv, ca să fiu mal
concret, să procedăm astfel incit să ne înțelegem re
ciproc tot mai bine.
Cu această convingere — a spus tovarășul Boșko
Krunici — doresc să ridic paharul în sănătatea dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarășă
Eleria Ceaușescu, pentru o ședere plăcută în Iugosla
via și rezultate cît mai bogate în vizita dumnea
voastră.
Vă dorim multă sănătate și să ne bucurăm, în con
tinuare, de contribuția dumneavoastră la dezvoltarea
relațiilor noastre. (Aplauze).
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alegerile de deputați *
*
în consiliile populare *

DEMOCRAȚIA
! RESPONSABILITĂȚII CIVICE!
într-o atmosferă de lucru, de an
gajare pentru înfăptuirea sarcinilor economice, pentru valorificarea
inițiativei cetățenești s-au desfășurat activitățile din cadrul carnpaniei electorale. Urmează, acum,
alegerile — evenimeht politic de o
deosebită însemnătate în viata pa
triei noastre. Duminică. 15 noiem
brie, cetățenii României socialiste
sint chemați în fata urnelor. Ei îi
vor desemna, prin votul lor. pe
deputății în consiliile populare
municipale, ale sectoarelor munici
piului București, orășenești și co
munale — organe locale ale pute
rii de stat, ale autoconducerii și autogestiunii teritoriale.
Alegerile de la 15 noiembrie pre
fațează agenda politică deosebit de
bogată a acestui sfîrșit de an 1987,
perioadă în care se va desfășura
Conferința Națională a Partidului
Comunist Român și vom aniversa
Republica. Ia intrarea sa in cel
de-al cincilea deceniu de existentă,
Integrat acestor mari momente,
noiembrie
evenimentul de la
dă expresie vie
participării largi
a întregului nos
tru popor, strîns
unit
în
iurul
partidului, al se
* cretarului său ge
neral. tovarășul
Nicolae Ceaușescu
la
conducerea
vieții economice
și sociale. Pentru
că. așa cum au
arătat
amplele
i dezbateri organi• zate in cadrul
ț campaniei electo
rale. la care au
fost prezenti. pe
întregul cuprins
al tării, milioane
și milioane de
cetățeni, națiunea
întreagă este hotărîtă să confere
acestui moment
electoral semnificații și sensuri pro
funde. atît prin prestigioase reali
zări în muncă. în întreaga activita
te economico-socială. cît și prin
angajamentul ferm de a înfăptui
exemplar cutezătoarele obiective
stabilite de Congresul al XIII-lea
al partidului, de a asigura intrarea
României, pînă în anul 1990. în
rîndul țărilor cu economie mediu
dezvoltată.
Națiunea română își afirmă, în
același timp, energic hotărîrea dea
răspunde prințr-un unanim „DA!"
— un „DA !“ spus din adîncul ini
mii șl întărit prin fapte — la însuflețitoarele chemări ce l-au fost
adresate prin Apelul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.
Un unanim „DA !“ — spus che
mării de a-și da votul, la 15 no
iembrie. celor mai buni oameni ai
muncii, acelor fii ai țării care, prin
întreaga lor activitate, se afirmă
ca făuritori de nădejde ai orândui
rii noi. socialiste, ca buni gospo
dari. ca oameni care merită încre
derea de a fi aleși în organele lo
cale ale puterii de stat, a căror
muncă și viață constituie garanția
supremă că vor duce la îndeplinire
sarcinile mari ce revin consiliilor
populare.
Un unanim „DA !“ — spus che
mării de a munci cu abnegație, cu
spirit revoluționar, cu înaltă com
petentă pentru îndeplinirea inte
grală. la toți indicatorii, a planu
lui pe 1987. pentru pregătirea te
meinică a producției anului viitor,
pentru înfăptuirea exemplară a
tuturor obiectivelor cincinalului
1986—1990.
Un unanim „DA !“ — spus chemării de a răspunde, printr-o puternică mobilizare a tuturor energiilor sale creatoare. la înaltele
exigente calitative pe care le ridi
că procesul de modernizare si or
ganizare a producției industriale.
, de dezvoltare dinamică, intensivă a
ț tuturor ramurilor economiei nai ționale.
’ Un unanim „DA !“ — spus che\ mării de a acționa lntr-un spirit
4 novator., cu maximă răspundere
! pentru înfăptuirea obiectivelor noii
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DEJUN OFERIT ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
DE CĂTRE TOVARĂȘUL BOȘKO KRUNICI
în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și a tovarășei Elena
Ceaușescu a fost oferit, vineri, un
dejun de către tovarășul Boșko
Krunici, președintele Prezidiului
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia,

**

fost subliniat rolul ce revine fie
cărui partid comunist în îndeplini
rea cu succes a misiunii istorice
asumate în fața propriului popor,
de construire a societății socialiste
și comuniste, ținînd seama de con
dițiile specifice din fiecare țară.
Toasturile au fost urmărite cu
viu interes și subliniate cu aplau
ze de cei prezențL

Alte
momente
ale
vizitei
In pagina a lll-a
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revoluții tehnico-știintifice. noii .
revoluții agrare și revoluției dez- i
voltării forțelor și relațiilor de /
producție in societatea românească, ț
Un unanim „DA !“ — spus che- l
mării de a asigura fără încetare *
dezvoltarea științei. învățămîntului ț
ridicarea continuă a i
progres, j
României pe noi trepte
__ ____de_______
de civilizație socialistă.
*
Alegerile de deputați fn consiliile
populare municipale, orășenești și *
comunale, prin modul în care sînt
organizate, prin semnificâtiile lor,
reprezintă o modalitate concretă
de aplicare în viață a tezei de esență revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia *;
construim socialismul cu poporul )
și pentru popor. în societatea noas- i
tră socialistă, cu deosebire în anii ’
de după Congresul al IX-lea al L
Partidului Comunist Român, a de- 7
venit un fapt firesc ca poporul să ț
participe la conducerea statului. Ia
soluționarea tuturor problemelor
vieții economico-sociale a țării. De
la consiliile oamenilor muncii si adunările genera
le ale proprieta
rilor, producăto
rilor și beneficia
rilor, în între
prinderi și insti- .
tuții, pînă la cop- i
gresele și consfă- ’
tuirile naționale,
pe ramuri de ac
tivitate. o paletă
largă de modali
tăți concrete con
stituie
sistemul *
democrației so
cialiste revoluțio
nare, In fața tu
turor rnărilor opțiuni, în fața tuturor actelor politice de importanță majoră pen
tru prezentul și
viitorul
patriei,
partidul, secreta
rul său genese consultă cu poporul. Și
un fapt confirmat de viată
acela că toate aceste acte Întru
nesc consensul național. Așa
cum sublinia . recent tovarășul
Nicolae Ceaușescu. „tot ceea ce am
realizat in România am realizat cu
poporul, pentru popor". Această
realitate a devenit posibilă în con
dițiile în care, așa cum a relevat
în continuare secretarul general al
partidului, „am dezvoltat larg for
mele democratice, pornind de Ia
faptul că democrația si socialismul,
umanismul sint de nedespărțit".
Viata a dovedit că. Intr-adevăr,
poporul este autorul noii istorii a
patriei, scrisă în anii „Epocii *
Nicolae Ceaușescu". Toate marile *
acte politice ale partidului și sta
tului. ale președintelui țării poartă
girul întregului popor. Dar a con
strui cu poporul a cerut partidului
— și îi cere în continuare — un *
susținut efort pentru a face să de
vină active resursele de abnegație,
de eroism în muncă, de creativita
te. de inițiativă ale întregii noastre
națiuni, pentru a asigura valorifi *
carea lor deplină. La fel cum a
construi pentru popor a cerut — și
cere — strădanii neîncetate pentru
a dura, la nivelul întregii noastre
societăți, nu valori în sine, ci va
lori de întrebuințare, economice,
politice, ideologice, sociale, care să-i
fie de folos întregii națiuni. Să-i
fie de folos omului. Se demonstrează astfel. în modul cel mal
concret, viabilitatea tezei elaborate de secretarul general al partiduIui nostru că socialismul, demo- *
cratia și umanismul sint insepara
bile.
Socialismul se înfăptuiește, așa
dar. cu poporul și pentru popor, cu .
oamenii și pentru oameni. Nu se i
poate concepe socialismul fără o
largă democrație revoluționară. 1
fără umanism revoluționar, fără i
participarea activă a poporului la ?
conducerea tuturor sectoarelor de *
activitate. Dar. în același timp, nu ț
se poate concepe democrația socia-
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Mîine, 15 noiembrie — alegerile de deputati în consiliile populare
DEMOCRAȚIA SOCIALISTA ANI DE BOGATE REALIZĂRI - ANI OE PUTERNICĂ AFIRMARE A SPIRITULUI GOSPODĂRESC
In centrul atenției -realizarea programelor de dezvoltare
- realitate profundă a României
în profil teritorial
de astăzi, în slujba edificării
României de mîine
5

Este o realitate incontestabilă a României
contemporane formarea, perfecționarea șl înca
drarea in viața curentă, în multiplele ei domenii
a unui cuprinzător ți eficient sistem de con
ducere democratică a societății. Cine exami
nează retrospectiv istoricul ultimelor două de
cenii, al întregii perioade de după Congresul al
IX-lea al P.C.R., observă cu ușurință coordo
natele armonioase, trainice, limpezi, constante

pe care a evoluat cu edificatoare perseverență
cadrul larg al democrației socialiste, arhitectura
complexă a participării maselor largi de oameni
ai muncii, de cetățeni la conducerea și solu
ționarea problemelor de interes general, la viața
socială sub toate aspectele ei.
In preajma însemnatului eveniment al alege
rilor de deputați in consiliile populare, a mo
mentului de mare răspundere politică și civică

al votului, rememorînd multiplele înfăptuiri ale
acestor ani, se cuvine să alăturăm ctitoriilor de
seamă ale epocii noastre de aur, „Epoca
Nicolae Ceaușescu", și imaginea acestui edificiu
omniprezent al demnității, egalității, participării
ți încrederii în oameni care este democrația
muncitorească revoluționară, climatul politic
statornic și fertil al afirmării poporului intr-un
stat al poporului.

Totul se hotărăște cu poporul, toate se înfăptuiesc pentru popor
• Ca o cheie de boltă o principiilor și normelor ce guvernează în
patria noastră, articolul 13 din Constituție- statuează :
„IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA, ÎNTREAGA ACTIVITATE DE
STAT ARE DREPT SCOP DEZVOLTAREA ORINDUIRII Șl ÎNFLORIREA NA
ȚIUNII SOCIALISTE, CREȘTEREA CONTINUA A BUNĂSTĂRII MATERIALE Șl
CULTURALE A POPORULUI, ASIGURAREA LIBERTĂȚII Șl DEMNITĂȚII
OMULUI, AFIRMAREA MULTILATERALA A PERSONALITĂȚII UMANE".
• Caracterul muncitoresc, revoluționar al guvernării democratice este
asigurat prin ROLUL P.C.R. DE FORȚA POLITICA CONDUCĂTOARE
a întregii societăți. Efectivul partidului reprezenta — conform datelor de
la începutul acestui an — 22,72 LA SUTÂ din totalul populației
majore, respectiv 32,85 LA SUTĂ din totalul populației ocupate.
• Organele puterii de stat sint formate din reprezentanți al tuturor
categoriilor de cetățeni, aleși prin VOT UNIVERSAL, EGAL, DIRECT
Șl SECRET.
• Intre 55 Ș' 57,7 LA SUTA dintre candidațil pentru mandatul de
deputat în consiliile populare din municipii, la alegerile din 15 noiem
brie, sint muncitori, tehnicieni, maiștri.
• In comune, 63,9 LA SUTĂ dintre actualii candidați pentru
mandatul de deputat sint țărani.

• In industrie, alte sectoare economice, în cercetare, învățămînt,
cultură funcționează peste 28 600 CONSILII DE CONDUCERE cuprinzind
peste 412 000 membri.
• In agricultură și sistemul cooperatist, principiul democratic al con
ducerii colective este asigurat prin circa 8 600 consilii care cuprind peste
197 500 membri.
• Realizarea in fapt a principiilor AUTOFINANȚĂRII Șl AUTOCONDUCERII TERITORIALE este posibilă prin mecanismul complex de conlu
crare a consiliilor populare cu masele largi de cetățeni.
• Elocventă pentru prezența întregii populații la soluționarea proble
melor ce privesc viața localităților patriei este dezbaterea principalelor
programe de dezvoltare in ADUNĂRI ALE CETĂȚENILOR.
• DEPUTĂȚII sint sprijinit! de COMITETELE DE CETĂȚENI, ASOCIA
ȚIILE DE LOCATARI, DELEGAȚII SĂTEȘTI, COMISIILE PERMANENTE și
COMISIILE PE PROBLEME ale consiliilor populare.
• Generalizarea principiilor democratice este vizibilă șl în trăsăturile
culturii și invățămintului, în prezența la cea de-a 6-a ediție a
Festivalului național „Cîntarea României
*
a 226 000 <1® colective
artistice cu peste 5 MILIOANE de interprețl și creatori.

Principii și norme statornic promovate,
consecvent aplicate

Un sistem complex, rodnic, în continuă
dezvoltare și perfecționare

• Concepția științifică, practica novatoare a partidului nostru în
ceea ce privește PARTICIPAREA ACTIVA A POPORULUI la conducerea
societății se împletesc organic cu aplicarea principiilor CENTRALISMULUI
DEMOCRATIC, AUTOCONDUCERII Șl AUTOGOSPODĂRIRII.
• Multiplele modalități de afirmare a democrației muncitorești
revoluționare în activitatea organelor politice, ale puterii și ale adminis
trației de stat se armonizează prin ÎMBINAREA ACTIVITĂȚII ORGANELOR
DE STAT CU ACTIVITATEA NOILOR ORGANISME DEMOCRATICE :
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Consiliul Național
al Oamerfilor Muncii din Industrie, Construcții, Transporturi, Circulația
Mărfurilor și Finanțe, Consiliul Național al Agriculturii ș.a.
• Problemele cardinale ale fiecărui sector de activitate sînt supuse
dezbaterii forumurilor naționale constituite pe ramuri sau domenii.
Agenda politică înscrie periodic, la loc de frunte, întrunirea CONGRESU
LUI OAMENILOR MUNCII, CONGRESULUI ȚĂRĂNIMII, CONGRESULUI
CONSILIILOR POPULARE, CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl
CULTURII SOCIALISTE, CONGRESULUI ȘTIINȚEI Șl INVĂȚĂMINTULUI,
CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ A REPREZENTANȚILOR CONTROLULUI OAME
NILOR MUNCII, a altor forumuri larg și direct reprezentative.
• Consultarea permanentă a maselor largi în toate problemele vieții
este asigurată și prin stilul statornic al DIALOGULUI DIRECT CU
OAMENII MUNCII, al conducerii de la fața locului, din miezul proble
melor, insuflat întregului activ de partid și de stat.
• In legătură Indisolubilă cu participarea maselor la activitatea de
conducere se află condițiile create pentru creșterea competenței lor,
pentru ridicarea continuă a CONȘTIINȚEI POLITICE, CIVICE, pentru
întărirea SPIRITULUI REVOLUȚIONAR al tuturor cetățenilor.
• Un amănunt sugestiv pentru democrația internă de partid : deta
liind principiul rotației, CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R. a statornicit
ca, atunci cind au loc alegeri de partid, cel puțin 1/3 din componența
organelor să fie Înnoită.
• EGALITATEA DEPLINA A TUTUROR FIILOR PATRIEI, asigurată pe
toate planurile, în condiții de muncă șl viață, în drepturi și îndatoriri, în
accesul la învățămînt și la cultură, se regăsește și în cadrul optim
constituit pentru participarea la conducerea societății, de sus șl pînă
jos, pe întreaga verticală a structurilor politice și sociale. Astfel
8,6 LA SUTA dintre deputății organului legislativ suprem, Marea
Adunare Națională, tint cetățeni români de naționalitate maghiară
sau germană.

• Normele șl modalitățile de afirmare a democrației muncitorești
revoluționare se îmbogățesc pe măsura edificării noii orînduin, in concor
danță cu cerințele vieții, cu sporirea conștiinței politice și civice a
maselor largi de cetățeni.
• Consultarea largă și directă a poporului cu privire la adoptarea
măsurilor mai importante luate în înfăptuirea politicii interne și interna
ționale a României se realizează prin diferite metode : supunerea principalelot proiecte de legi ANALIZEI Șl APRECIERII PUBLICE, POPULARI
ZAREA extinsă a legilor șl hotăririlor, prin DEZBATERI în presă sau In
colectivele de oameni ai muncii și de cetățeni, iar în cazurile de Impor
tanță extremă, prin REFERENDUM.
• înainte de a fi definitivate, PROGRAMELE DE DEZVOLTARE ECO
NOMICA Șl SOCIALA sînt dezbătute th adunări ale oamenilor muncii,
în adunări ale cetățenilor, în organismele democrației socialiste la nivel
național.
• Au sporit sistematic atribuțiile CONSILIILOR POPULARE In viața
localităților, sub toate aspectele ei, Inclusiv in ceea ce privește desfășu
rarea activității economice în profil teritorial.
• Condiții deosebite pentru antrenarea tuturor cetățenilor la activitațea socială au fost create prin constituirea ORGANIZAȚIEI DEMOCRA
ȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE, ale cărei efective depășesc în prezent
4 MILIOANE de membri. La actualele alegeri de deputați, intre
26,3—27,9 LA SUTĂ dintre candidați sint MEMBRI Al O.D.U.S.
• O singură cifră din multele care atestă PREZENȚA tot mal
marcantă a FEMEILOR în viața țării : pentru alegerea deputaților în
consiliile populare ale comunelor, ponderea candidatelor este de

41,4 LA SUTĂ• Inițiată în acest deceniu, „TRIBUNA DEMOCRAȚIEI" a devenit o
practică frecventă, cadru propice pentru dialogul deschis între cetățeni
și factorii de răspundere ai celor mai diferite domenii de interes public.
• Participanți nemijlociți la luarea deciziilor șl la înfăptuirea lor,
cetățenii sînt nemijlocit prezenți și în activitatea de control. Un efectiv
de peste 193 000 activiști obștești, constituițl în circa 48 960 ECHIPE
DE CONTROL AL OAMENILOR MUNCII, verifică sistematic 154 000
unități socialiste de directă Importanță cetățenească.
• A fost lărgită — inclusiv In cursul acestui an — competența
COMISIILOR DE JUDECATA, organisme obștești de influențare șl juris
dicție, formate din oameni ai muncii, din cetățeni.

In primii doi ani ai acestui cin
cinal, industria județului Vrancea a
obținut o depășire a sarcinilor de
plan la producția-marfă industrială
cu 465 milioane lei, iar la export cu
53 milioane lei. De asemenea,
prin acțiunile întreprinse pe li
nia reducerii continue a consumu
rilor de materii prime, materiale,
combustibil și energie s-au obținut
economii de 3 000 tone metal, 8 500
tone combustibil convențional și 30
mii MWh energie electrică, ceea ce
a condus la reducerea substanțială a
costurilor de producție. Dezvoltarea
industrială accelerată a județului
s-a împletit cu extinderea dotărilor
social-culturale și edilitar-gospodărești, in Vrancea ridicîndu-se mii de
apartamente noi, unități medicale
moderne, asigurindu-se o vastă rețea
de magazine și ateliere prestatoare
de servicii.
La obținerea acestor rezultate ale
județului, apreciate prin acordarea
„Ordinului Muncii" clasa I în anii
1984, 1985 și 1986, au adus o im
portantă contribuție și consiliile
populare.
De altfel, ca urmare a Indicațiilor
secretarului general al partidului,
perioada care a trecut de la pre
cedentele alegeri de deputați în con
siliile populare a fost marcată și în
județul nostru de importante ac
țiuni pe linia creșterii atribuțiilor
organelor locale ale puterii de stat,
afirmării principiilor autoconducerii,
întăririi legăturilor cu masele de cetă
țeni. în perioada actuală, așa cum a
rezultat cu pregnantă în cadrul intflnirilor de lucru care au avut loc in
tre alegători și candidații F.D.U.S.

pentru alegerile de la 15 noiembrie,
consiliile populare, împreună cu or
ganele de conducere colectivă din
unitățile industriale, sub conducerea
organelor și organizațiilor de partid,
au acționat și acționează cu mai
multă consecvență pe linia transpu
nerii în practică a hotăririlor de
partid și de stat privind creșterea efi
cienței economice în toate sectoarele
de activitate, pentru îmbunătățirea
organizării și modernizarea produc
ției. în acest cadru, consiliile popu
lare din municipiul Focșani, din
orașele Panciu și Adjud, dintr-o se
rie de comune au acționat în vederea
găsirii unor soluții de creștere a pon
derii exportului de mărfuri în totalul
producției-marfă, ponderea actuală,
de 29,4 la sută pe ansamblul in
dustriei județului, nefiind la nivelul
exigențelor formulate de secretarul
general al partidului la plenara C.C.
al P.C.R. din octombrie a.c.
O altă direcție de acțiune a con
siliilor populare în domeniul înfăp
tuirii planurilor de dezvoltare în
profil teritorial o constituie aplicarea
prevederilor noului mecanism economico-financiar, stabilindu-se în acest
context măsuri pe linia reducerii
stocurilor supranormative de mate
rii prime și materiale, produse finite,
producție neterminată, pentru eli
minarea practicilor necorespunzătoa
re din activitatea de aprovizionare
a unor unități economice.
Totodată, pentru realizarea sarci
nilor din programul de recuperare a
materialelor refolosibile rezultate din
procesele de producție, consiliile
populare au organizat și desfășoară
ample acțiuni de colectare a meta

lelor, hîrtiei și cioburilor de sticlă,
județul dispunînd de unități care
folosesc ca materii prime chiar ase
menea materiale refolosibile. Astfel,
pentru asigurarea maculaturii ne
cesare Combinatului de celuloză și
hîrtie din Adjud se organizează pe
riodic acțiuni de colectare pe fie
care localitate, s-au montat conteinere speciale la fiecare bloc de lo
cuințe, s-au amplasat tonete ale
întreprinderii de profil in toate lo
calitățile, deputății mobilizînd la ac
țiunile organizate masele largi de
cetățeni.
în industria mică, prin înființarea
unor întreprinderi de profil s-au ob
ținut unele rezultate — nu însă pe
măsura cerințelor și a posibilităților
— motiv pentru care consiliile popu
lare au în centrul atenției lor diver
sificarea profilului de fabricație al
unităților existente, Înființarea de
noi unități, extinderea cooperării cu
industria republicană, pentru creș
terea gradului de prelucrare a ma
teriilor prime.
Rezultatele de pînă acum sint o
dovadă elocventă că stă în pu
terea organelor locala ale pu
terii de stat, a tuturor cetățenilor
ca Vrancea să se situeze, în conti
nuare, pe un loc de frunte în între
cerea socialistă dintre consiliile
populare, aducîndu-și astfel contri
buția la dezvoltarea de ansamblu a
țării.

Alexandru STANCIU
vicepreședinte ol Comitetului
executiv al Consiliului popular
județean Vrancea

Autogospodărirea - la baza dezvoltării fiecărei localități
In cadrul sistemului nostru demo
cratic. de atragere a tuturor oameni
lor muncii, a tuturor cetățenilor la
înfăptuirea mărețelor obiective cu
prinse in programele de dezvoltare
multilaterală a țării, de creștere a
responsabilității fiecăruia
pentru
sporirea avutului național si progre
sul tuturor județelor și localităților,
principiul autoconducerii ocupă un
loc de cea mai mare Însemnătate.
Organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat le revin, potrivit
acestui principiu, mari răspunderi și
obligații în ce privește eficienta ac
tivității unităților economice de pe
teritoriu, dezvoltarea armonioasă,
conform schițelor de sistematizare, a
tuturor localităților, în atragerea
unui număr cît mai mare de cetă
țeni în soluționarea și bunul mers al
treburilor obștești.
în aceste zile, de Intensă activi
tate politică din preajma alegerilor
de la 15 noiembrie, șl în ora
șele și comunele din județul
Harghita s-au făcut simțite, din plin,
spiritul civic, dorința oamenilor
muncii de a fi participanți activi la
tot ce, se realizează sub ochii noștri,
spre binele și prosperitatea tuturor
locuitorilor acestor străvechi me
leaguri. în intilnirile de lucru ce au
avut loc, in actuala campanie elec
torală, s-a relevat, cu deosebită sa
tisfacție politica înțeleaptă a parti
dului. promovată cu consecvență de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. după
Congresul al IX-lea. de dezvoltare
armonioasă a tuturor zonelor șl ju
dețelor țării, baza materială a asi
gurării condițiilor de muncă și
de viață egale pentru toți cetă
țenii țării. In cadrul acestei politici,
județul nostru a beneficiat de un
amplu program de
investiții.
S-au pus astfel
bazele unei in
dustrii moderne, aflată in plină dez
voltare, prin care se va realiza, in
acest an. o producție-marfă indus
trială în valoare de 16,6 miliarde let
față de numai 2 miliarde lei, în 1965.
Pe harta județului au apărut nume
roase obiective economice noi care
au schimbat fundamental structura
producției. Față de cele clteva uni
tăți rudimentare de prelucrare a lem
nului și ateliere meșteșugărești, exis
tă astăzi puternice Întreprinderi al#
industriei constructoare de mașini —
reprezentată prin întreprinderea de

tractoare, ale industriei chimice, electrotehnice, ale prelucrării lemnu
lui. metalurgiei, ale industriei ex
tractive. cunoscute fabrici de indus
trie ușoară. O dată cu dezvoltarea
puternică a industriei, transformări
profunde, a cunoscut și agricultura.
Importantele mutații petrecute in
economia harghiteană au determinat
— cum era și firesc — profunde
transformări in înfățișarea localită
ților județului. Municipiul Miercurea-Ciuc a devenit o localitate cu
adevărat modernă, cu edificii impo
zante, Odorheiu Secuiesc, Toplița,
Gheorgheni și Cristuru Secuiesc sint
astăzi așezări urbane in toată puterea
cuvîntului. Sînt în plină dezvoltare
centrele muncitorești Bălan și Vlăhița, iar stațiunile balneoclimaterica
Tușnad si Borsec au fost racordate,
prin condițiile de odihnă si trata
ment asigurate, circuitului turistic
național si internațional. Dezvolta
rea orașelor si comunelor harghitene,
— între care as aminti cele peste
43 000 locuințe construite în ultimele
două decenii, edificarea a 28 școli
noi, 20 grădinițe, 19 creșe, zecile de așe
zăminte culturale, cele trei modern#
unități spitalicești ridicate la Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc si Toplița, ca și multe alte edificii socialedilitare au schimbat din temelii în
fățișarea județului, asigurînd condi
ții tot mai bune de viață, de muncă
și de afirmare tuturor cetățenilor,
fără deosebire de naționalitate.
Cum era și normal, consiliile popu
lare și-au adaptat stilul și metodele
de muncă noilor condiții economice
Si sociale, noilor răspunderi ce le
revin. Călăuzlndu-se după principiile
autoconducerii și autogospodăriril,
cetățenii localităților harghitene. ur
bane și rurale, participă astăzi
direct și activ la dezbaterea tutu
ror treburilor obștești, la luarea de
ciziilor și. implicit, la realizarea acestora. Sub cpnducerea organelor
și organizațiilor de partid, consiliile populare din județul nostru au dobîndit o bună experiență in ceea ce privește atrage
rea cetățenilor la viata obștii prin-
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tr-o multitudine de forme si meto
de. Adunările cetățenești, dezba
terile din cadrul „Tribunei de
mocrației". care au Ioc perio
dic. constituie un prilej de lar
gă informare a locuitorilor, la nive
lul fiecărei unități administrativ-teritoriale, asupra stadiului îndeplini
rii planului în profil teritorial, sar
cinilor ce le revin în perioada ime
diat următoare, cit si în perspectivă,
potrivit programului de dezvoltare.
In cadrul acestor adunări — adevă
rate foruri de dezbatere publică —
cetățenii așezărilor județului, fără
deosebire de naționalitate, isi expun
opiniile, observațiile si propunerile,
o dată cu hotărirea, cu angajamen
tul lor de a depune toate eforturile
pentru Îndeplinirea exemplară a
sarcinilor economice care le stau în
față pentru înflorirea localității In
care trăiesc și muncesc. în acest
sens, aș remarca numărul mare de
propuneri — cîteva mii — pe car#
cetățenii comunelor și orașelor ju
dețului nostru le-au făcut pentru
mal buna valorificare a resurselor
locale, pentru dezvoltarea economi
că, a micii industrii, pentru asigu
rarea autofinanțării fiecărei locali
tăți ca bază a realizării autocondu
cerii.
Aflîndu-ne în fata marilor eveni
mente politice ale anului — Confe
rința Națională a partidului si a 40-a
aniversare a Republicii sîntem hotăriți să ne sporim eforturile și
preocupările pentru continua îmbu
nătățire a stilului si metodelor de
muncă, pentru a face din fiecare
comună și oraș din județ, asa cum
ne cere secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
unități administrative puternice în
plan economic si social, contribuind
astfel direct la continua ridicare a
patriei noastre pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

FEJES Iulju
prim-vicepreședinte al Comitetului
executiv al Consiliului popular
județean Harghita

VOTUL TĂRII
La ceasul naltelor răspunderi de cetățeni și făurari,
De fii ce-și poartă-n inimi țara de dor, de vis și demnitate,
In fiecare vot vibrează avintul zborurilor mari
Și dăinuie o neștirbită vocație de libertate.
Uniți de-o singură voință, călăuziți de-un unic țel,
In fața urnei toți, deodată, redevenim mereu acei
Străluminați de inălțarea nebiruitului drapel
Cu faldu-mpurpurat de raza triumfătoarelor idei.
Din pragul caselor duc lamuri de liniști pace peste tot,
Talazul vieții se revarsă pe soclu-atitor măreții
Și timpla neamului veghează prin crezul - neclintit pivot —
Alaiul muncilor și hora înfloritoarelor cimpii.
Noi - gind in gindul națiunii, noi - braț in brațul ei ales,
Bărbați urmind viteazul falnic, neistovit din luptă-n luptă,
Noi - faptă-n faptele de muncă, noi - rodul rodului cules
Dăm bătălia pentru nou in ofensivă ne-ntreruptă.
In vot e legămintul nostru cu clarul patriei destin,
E chezășia-naintării, e-ncrederea in viitor,
E semnul viu al angajării că ne vom dărui deplin
înfăptuirii vrerii țării, o ne'nfricatului popor.

*

Ilarie HINOVEANU

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

Noua tinerețe a „bătrînului" Ploiești
Fără nici o exage
rare se poate spune
ci Ploieștiul trăiește
o nouă tinerețe. Anii
care au trecut de la
Congresul al IX-lea,
anii ultimelor două
decenii de istorie nouă
a patriei, au adus
radicale înnoiri ți in
aspectul edilitar și ar
hitectonic al orașului
petroliștilor
praho
veni. Imaginea de mai
sus — ilustrând o
secvență, o părticică
din noul chip al ora
șului — este fără în
doială un superb ar
gument. Dar cite alte
asemenea argumente
nu se pot aduce ? Cite
alte și alte construc
ții
social-edilitare
modeme, funcționale,
nu îmbogățesc an de

an chipul orașului ?
Să amintim doar mo
dernele
ansambluri
din piața „16 Februa
rie" ți de pe bd.
Republicii, noile car
tiere „Hanul Roșu",
„Calea
București",
platformele urbanistice
„Vest" și „Sud", plat
forma universitară ți
de învățămînt tehnico-profesional a In
stitutului de petrol ți
gaze, cu zeci de săli
de cursuri, ateliere,
secții de microproducție și cămine studen
țești, elegantele com
plexe
comerciale,
„Omnia",
„Mercur",
„Unirea", marile și
modernele complexe
hoteliere „Central" ți
„Prahova", Parcul ti
neretului sau Sala
sporturilor.

Și încă un argu
ment. de data aceasta
de sinteză, ce ilus
trează ritmul înnoi
rilor, al noii tinereți
a orașului : în anii
care au trecut de la
Congresul al IX-lea
al partidului au fost
construite in Ploiești
aproape
60 000 de
apartamente în care
s-a mutat circa 80
la sută din populația
municipiului. Cu ade
vărat, prin grija parti
dului, prin contribuția
entuziastă și harnică
a Ibcuitorilor săi, Ploieștiul a devenit astăzi
unul din
marile ți
frumoasele orașe ale
țării.
Foto :
Eugen Dichiseanu

(Urmare din pag. I)

listă revoluționară fără creșterea
puternică a rolului partidului In
calitatea sa de centru vital al În
tregii societăți.
Se intensifică participarea activă
Ia decizie, la conducerea societății
a tuturor cetățenilor, patriei, fără
deosebire de naționalitate. Con
ținutul superior al democrației
muncitorești revoluționare din pa
tria noastră este conferit însă
și de un alt aspect : acela
al împletirii drepturilor cu răs
punderile. Pentru că sistemul de
mocrației noastre implică, in pro
cesul perfecționării sale neîncetate,
muncă și o înaltă pregătire pentru
muncă ; implică o matură respon
sabilitate pentru soarta proprietă
ții socialiste, pentru valorificarea
deplină a tuturor resurselor țării ;
implică. în mod esențial, cerința ca
fiecare să se integreze activ in
viata colectivului din care face
parte, să se pregătească temeinic,
politic, profesional și cultural, pen
tru a putea să contribuie efectiv,
cu munca sa înalt calificată, cu opiniile și propunerile sale profund
argumentate, la bunul mers ăl ac
tivității.
Noua etapă a dezvoltării tării

Democrația responsabilității civice
implică soluționarea unor proble
me dintre cele mai complexe cu
privire la productivitatea muncii,
la calitatea produselor, la eficienta
economică. Desigur, există mari
resurse în aceste direcții : este
însă necesar ca ele să fie identifi
cate și evaluate, spre a fi valorifi
cate pe deplin. Dar cum anume să
se acționeze ? Fără îndoială că. in
fiecare întreprindere. în fiecare
unitate, din orice domeniu, răs
punsul la această Întrebare trebuie
să fie dat in mod democratic, cu
participarea întregului colectiv. Se
impun măsuri tehnice, dar și or
ganizatorice, Întemeiate pe o gîndire colectivă matură, pe cunoș
tințe ample, de nivel mondial, pe
înțelegerea atît a problemelor spe
cifice dintr-o unitate sau alta, cît
și a tendințelor ce se manifestă în
țară și în lume. Este limpede deci
că exercitarea în fapt a dreptului
de participare la conducere, egal
pentru absolut toți oamenii muncii,
depinde în mod fundamental de
felul în care fiecare își înțelege
îndatoririle, în care își onorea
ză răspunderile cetățenești. A per

fecționa democrația Înseamnă, in
primul rind, a întări răspunderile
poporului, a face efectivă partici
parea la conducere, a ridica p#
trepte tot mai înalte activitatea
sa, sub conducerea partidului. în
cadrul Frontului Democrației si
Unității Socialiste — cel mai larg
și mai reprezentativ organism din
sistemul democrației noastre mun
citorești revoluționare — la înfăp
tuirea cutezătoarelor programe pen
tru prezentul socialist al patriei,
pentru viitorul său comunist.
Organizarea alegerilor de la 15
noiembrie constituie o expresie vie
a largului democratism al orînduirii noastre socialiste. Argumentele
sînt numeroase. Ne vom referi nu
mai la cîteva : desemnarea de că
tre Frontul Democrației și Unității
Socialiste a doi sau trei candidați,
în aproape toate circumscripțiile
electorale, dintre care se va alege
un deputat ; candidații, oameni cu
calități deosebite, cei mai buni
dintre cei buni la locurile lor de
muncă, muncitori, țărani, intelec
tuali, membri și nemembri de
partid. aU participat la ample dia

loguri cu alegătorii, așa că s-a asi
gurat posibilitatea să fie bine cunoscuți ; in fața urnelor, votul tu
turor cetățenilor patriei — desigur,
așa cum prevede Constituția, a acelora care au împlinit virsta de 18
ani — va da expresie voinței lor
libere de a alege în organele pu
terii de stat, dintre candidați!
Frontului Unității și Democrației
Socialiste, pe aceia pe care ei îi
consideră cei mai buni.
Democrația noastră muncitoreas
că revoluționară a dat un sens
nou si un conținut nou drepturilor
electorale. Exprimarea votului este
un fapt ce se dovedește a fi el În
suși democratic. Dar dialogul din
tre alegători si candidații aleși se
prelungește dincolo de perimetrul
circumscripției electorale. Si din
colo de momentul exprimării votu
lui. Deputatul are mari răspunderi,
mari îndatoriri, dar el nu și le în
deplinește singur. Nici nu ar fi po
sibil să le îndeplinească singur. El
acționează împreună cu cetățenii,
își îndeplinește răspunderile îm
preună cu ei. pornind tocmai de la
ideea fundamentală că. în sistemul

democrației muncitorești revoluțio
nare. drepturile fiecărui cetățean
se împletesc strlns cu mari răs
punderi. cu responsabilitatea civi
că dovedită printr-o efectivă an
gajare la înfăptuirea acelor hotăriri la a căror elaborare si adopta
re a luat parte nemijlocit. Desigur,
răspunderile deputatului sînt mai
mari, mai complexe, dar el acțio
nează împreună cu cetățenii, pen
tru cetățeni, in spiritul celei mai
înalte responsabilități civice.
La 15 noiembrie. în baza dreptu
lui său democratic la vot univer
sal. egal, direct si secret, poporul
va hotărî componența consiliilor
populare municipale, orășenești și
comunale. Prin acest vot dat candidaților Frontului Democrației și
Unității Socialiste se va exprima
hotărirea sa fermă de a da Întrea
ga măsură a capacității sale de
muncă, de creație, de a acționa
neabătut, urmind exemplul luminos
al marelui ctitor al României socia
liste, tovarășul Nicolae Ceausescu,
pentru ca patria noastră să fie tot
mai înfloritoare, independentă si
suverană, să fie tot mai demnă
între națiunile lumii.

Adrian VASILESCU
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU,ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

că, fără conducerea partidului co
munist, fără conducerea lui Tito,
nu s-ar fi obținut victoria împo
triva fascismului, nu s-ar fi creat
R.S.F. Iugoslavia.
Desigur, acum se pun alte pro
bleme, dar soluționarea lor nu se
poate asigura decît sub conducerea
partidului. Așa punem noi proble
mele și în România și așa spunem
și prietenilor noștri. Desigur, sînt
condiții diferite, feluri diferite de
a rezolva problemele. Nu sîntem
pentru modele, nu sîntem pentru
imitații de nici un fel, dar sîntem
pentru socialism, pentru ca parti
dele comuniste să-și îndeplinească
misiunea lor istorică. Socialismul
nu se poate construi fără condu
cerea de către partid.
Noi sîntem bucuroși de discuțiile
pe care le-am avut. Este adevărat
că am abordat un cerc larg de
probleme — mai mult teoretice,-nu

militare nu se poate asigura fără
discuții, fără înțelegerea mai bună
a problemelor. Cum va arăta lu
mea peste 50 sau 100 de ani este
foarte important, iar noi avem
răspunderea să lucrăm în direc
ția aceasta, să discutăm cum va
arăta și să conturăm această lume.
Oamenii politici totdeauna au pro
cedat așa. Marx și Engels au trăit
în capitalism, în perioada de în
ceput a dezvoltării capitalismului,
și totuși au încercat să dea o per
spectivă, să gîndească cum va
arăta lumea în viitor fără capita
lism. Desigur, nu trebuie să avem
pretenția că ei erau datori să ne
arate cum să soluționăm toate
problemele — dar ei au dat o per
spectivă teoretică foarte clară. Noi
trăim acum în alte condiții și avem
obligația să realizăm socialismul,
dar să dăm și o perspectivă pen
tru viitor. De aceea, trebuie să
avem încredere în forțele noastre,
să discutăm problemele, chiar și

ale relațiilor româno-iugoslave —
dar și asemenea discuții sînt ne
cesare. Chiar abordarea unor ase
menea probleme reflectă nivelul
relațiilor existente între partidele
noastre, între conducerile noastre,
pentru că acest lucru este posibil
numai atunci cînd există o anumi
tă colaborare, un anumit grad de
înțelegere. Noi am dori să ridicăm
acest nivel de abordare a proble
melor în viitor, fără a accepta în
nici un fel amestecul în treburile
interne ale unui partid sau altul.
Pornind de aici, discutarea proble
melor, abordarea lor constituie
însă o necesitate.
Chiar și la întîlnirea de la Mos
cova a reieșit cît de diverse sînt
problemele, cît de diferite sînt
interpretările lor actuale — și
s-a demonstrat cît de impor
tant este să acționăm pentru
înțelegerea și apropierea punctelor
de vedere. Viitorul unei lumi mai
bune, fără războaie, fără ciocniri

atunci cînd apar contradicții sau
deosebiri de păreri. Nici nu se
.poate să nu existe deosebiri de pă
reri, dar — în ceea ce privește
România — noi pornim de la fap
tul că sîntem vecini, că de 500 de
ani am luptat împreună pentru
independență — și va trebui să
facem totul pentru a ne păstra
permanent independența. Obliga
ția noastră, a comuniștilor de as
tăzi — care au răspunderea în
statele lor — este să discutăm pro
blemele, să le soluționăm. Istoria a
hotărît .să fim vecini, și noi tre
buie să răspundem cerințelor is
toriei.
Eu sînt mulțumit de convorbirile
pe care le-am avut și doresc să
urez o colaborare bună între
partidele și țările noastre.
Vă doresc succes în activitatea
dumneavoastră, a partidului și a
popoarelor Iugoslaviei. (Aplauze).

Convorbiri cu tovarășul Bosko Krunici
1

(Urmare din pag. I)
nătate deosebită pentru dezvol
tarea generală a relațiilor românoiugoslave, care se afirmă tot mai
puternic ca un exemplu de rapor
turi noi între partide, între țări
socialiste vecine și prietene.
în același țimp, au fost abordate
probleme ale vieții politice mon
diale, ale mișcării comuniste și
muncitorești internaționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășul Boșko Krunici au apre
ciat că, în actualele împrejurări
internaționale, care se mențin deo
sebit de grave și complexe, este
mai necesar ca oricînd ca toate ță
rile, fără deosebire de mărime sau
orîhduire socială, să participe, în
condiții de deplină egalitate, la so
luționarea constructivă a marilor

probleme economice șl politice
mondiale, să acționeze pentru im
primarea unui curs nou în viața
internațională.
A fost reafirmată hotărîrea
Partidului Comunist Român și
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via de a conlucra activ pentru
transformarea Balcanilor într-o,
zonă a bunei vecinătăți, a înțele
gerii, colaborării și păcii, lipsită de
arme nucleare și chimice, fără
baze și trupe militare străine.
în acest cadru, a fost subliniat
rolul tot mai important ce revine
forțelor revoluționare, progresiste,
democratice de pretutindeni, tutu
ror popoarelor în lupta pentru afirmarea fermă a politicii de des
tindere, dezarmare, în primul rînd
de dezarmare nucleară, securitate,
pace, înțelegere și largă colabora
re între națiuni, pentru făurirea
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unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră.
S-a relevat necesitatea întăririi
solidarității și unității de acțiune
a partidelor comuniste și muncito
rești, a partidelor socialiste, socialdemocrate, a altor forțe politice
progresiste, pe baza principiilor
deplinei egalități, neamestecului în
treburile interne, respectării drep
tului fiecărui partid de a-și elabo
ra în mod Independent și suveran
politica proprie, strategia și tacti
ca revoluționară. ,
La încheierea convorbirilor a
fost exprimată deplina satisfacție
față de rezultatele vizitei, apreciindu-se că aceasta se înscrie ca
un nou și important moment în
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii dintre partidele, țările și po
poarele noastre, ca o contribuție
de seamă la cauza păcii, înțelege-

rii și cooperării între națiuni. A
fost manifestată convingerea că,
în spiritul celor convenite, se va
asigura extinderea și mai puterni
că a conlucrării dintre Partidul
Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre
Republica Socialistă România și
Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia, a relațiilor de prietenie
dintre popoarele celor două țări.
Cei doi conducători de partid au
hotărît să continue dialogul prie
tenesc, tradițional, la cel mai înalt
nivel, care s-a dovedit a fi un fac
tor determinant în dezvoltarea
multilaterală a raporturilor româ
no-iugoslave, în ridicarea la un ni
vel superior a colaborării dintre
cele două țări vecine și prietene.
Convorbirile s-au desfășurat îhtr-o atmosferă de caldă prietenie,
de înțelegere și stimă reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe tovarășul Branko Mikulici,
președintele Consiliului Executiv Federal
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au primit,
vineri; 13 noiembrie, la reședință,
pe tovarășul Branko Mikulici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.
în numele Consiliului Executiv
Federal, tovarășul Branko Mikulici
a salutat cu multă căldură vizita
oficială de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu o
întreprind în Iugoslavia,.subliniind
importanța deosebită a dialogului
la cel mai înalt nivel în dezvol

tarea pe multiple planuri a rela
țiilor româno-iugoslave.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a adresat Consiliului
Executiv Federal un cald salut și
cele mai bune urări.
In timpul întrevederii au fost
relevate posibilitățile existente
pentru extinderea în continuare a
colaborării româno-iugoslave, în
deosebi a cooperării și specializării
în producție, precum și a schim
burilor comerciale, potrivit poten
țialului în continuă creștere al
economiilor României și Iugosla
viei. S-a apreciat că există con
diții favorabile pentru intensifi
carea conlucrării economice bilate

rale într-o serie de domenii, cum
ar fi construcțiile de mașini, chi
mia și petrochimia, precum și în
sectoarele de vîrf ale industriei
electronice și electrotehnice. Au
fost evidențiate, de asemenea, po
sibilitățile existente pentru lăr
girea colaborării dintre cele două
țări pe tărîm tehnico-științific, cul
tural și în alte sfere de activitate.
în acest cadru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat ro
lul important ce revine guverne
lor din cele două țări în înfăp
tuirea înțelegerilor convenite la
nivel înalt, în identificarea de noi
căi și modalități menite să ducă la
dezvoltarea și mai puternică a co

laborării economice și tehnico-ștlințifice dintre România și Iugosla
via, pe baze reciproc avantajoase.
La primire au participat tovară
șii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, loan
Totu. ministrul afacerilor exter
ne, Dumitru Popa, ambasadorul
României în Iugoslavia.
Au luat parte tovarășii Nenad
Krekici, secretar federal pentru
comerțul exterior, Ibrahim Tabakovici, membru al Consiliului
Executiv Federal, Boro Denkov.
ambasadorul Iugoslaviei în Româ
nia.
întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Intîlnire cu tovarășul Ivan Stambolici
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit, vineri după-amiază, la Bel
grad, cu tovarășul Ivan Stambo
lici, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Serbia.
Cu acest prilej, tovarășului

r

Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu le-au fost adre
sate, în numele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Serbia, un cald
salut prietenesc. împreună cu urări
de succes în întreaga activitate.
în timpul întîlnirii a fost sub
liniată importanța vizitei pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu și

tovarășa Elena Ceaușescu o între
prind în Iugoslavia, manifestîndu-se încrederea că vizita va con
tribui, și de această dată, la în
tărirea, în continuare, a colaboră
rii dintre țările și popoarele noas
tre, vecine și prietene.
*
Seara, în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei

Elena Ceaușescu a fost oferit ua
dineu.
S-a toastat pentru prosperitatea
și fericirea poporului român și po
poarelor Iugoslaviei, pentru întă
rirea prieteniei și colaborării din
tre ele, pentru noi succese în ope
ra de construire a socialismului în
România și Iugoslavia.

omul marilor
răspunderi .
Ne povestesc :
— O experiență, în autoutilare, ăm avut și pînă
in anul 1985. Dar era pu
țină, mai mult în domeniul
completărilor, al repara
țiilor. Din 1985 ne-am pus
problema altfel, mai cu
prinzător. Am gîndit mo
dernizarea producției la
alți parametri, mult mai
îndrăzneți.
— Ce scontați prin mo
dernizare ? Nu se poate să
nu vă fi făcut niște calcu
le. Și, .mai ales, nu se poa
te să nu vă fi evaluat for
țele. Sigur, Combinatul de
articole tehnice din cauciuc
Jilava este o întreprindere
cu vechime în domeniul
prelucrării cauciucului, cu
o mare experiență. Expe
riența aceasta, ea însăși,
constituie o resursă.
— Fără îndoială, expe
riența însușită este o re
sursă materială. Am re
curs la ea. întrebați de
calcule, de evaluarea forțe
lor ? In dezbaterile organi
zate în comitetul de partid,
în
consiliul
oamenilor
muncii s-a închegat treptat
— dar repede — un plan de
modernizare pe care noi îl
socotim ambițios. Așa cum
și-a propus, de altfel, fie
care întreprindere din țara
asta in lumina sarcinilor
trasate de cel de-al XIIIlea Congres al partidului.
Așa am procedat și noi,
gîndindu-ne că moderni
zarea producției înseamnă
In primul rînd noi tehno
logii realizate cu ajutorul
unor noi utilaje, altfel
gindite, altfel realizate,
extinzînd mecanizarea, au
tomatizarea. Și comuniștii
și-au spus : „Cine poate
gîndi aceste noi tehnologii
decît noi. cei care muncim
în acest domeniu de ani de
zile ? Iar utilajele nece
sare cine să le conceapă
decît tot oamenii noștri —
ingineri, tehnicieni, mun
citori cu mare experiență,
care cunosc fiecare șurub
al combinatului".
— Judecata era foarte
bună, dar forțele, forțele
de creație — pentru că,
după cîte ne dăm seama,
despre creație este vorba
atunci cind îți propui noi
tehnologii, noi utilaje —
trebuiau depistate, concen
trate asupra obiectivelor
propuse...
— ...și erau obiective im
portante, vă spunem cu
conștiința oamenilor care
știu la ce s-au angajat.
Ne-am propus să creștem
producția fizică la peste 45
la sută, dublînd producti
vitatea muncii pe bâza mă
surilor de modernizare șl
prin creșterea eficienței
muncii umane. printr-o
mai înaltă pregătire profe
sională realizată intr-un
proces continuu de învă
țare. Iar în privința noilor
utilări moderne am socotit
că le putem realiza tot noi,
în proporție de peste 90 la
sută, pornind de la con
cepție pînă la execuție. Nu
a fost ușor să punem la
punct un astfel de plan de
dezvoltare în condițiile în
care combinatul realizează
peste 6 200 de repere de
articole din cauciuc. Prac
tic, realizăm toate reperele
din cauciuc necesare in
dustriei noastre, fără an
velope auto — benzi trans
portoare cu inserții metali
ce și din textile, cu lăți
mea pînă la 2 metri, nece
sare exploatărilor carbo
nifere sau în construcțiile
de mașini: furtunuri de
presiuni joase, medii și
înalte, cu ajutorul unor teh
nologii proprii, constituind
noutăți mondiale ; curele
trapezoidale pentru meca
nizatele agriculturii. Pre
gătim acum repere din
cauciuc necesare în indus
tria nucleară.
— Revenim cu întreba
rea : și forțele de creație ?
La aiutorul cui ați recurs?
— Românul cunoaște

bine proverbul : „Ajută-te
singur !“
— Tovarășe inginer-șef
Dan Mazilu, proverbul acesta este foarte cunoscut,
e adevărat, dar puteți ex
prima prin el toată desfă
șurarea de forțe creative
tehnice și științifice de
care a fost și este nevoie
pentru îndeplinirea planu
lui dumneavoastră de mo
dernizare ? Pe ce v-ați ba
zat toate eforturile ?
Steliana Ene, secretarul
comitetului de partid, de
față la discuție ne răspun
de fără ezitare :
— Ne-am bazat pe în
crederea în om, în forțele
lui de autodepășire.
— Este o formulă fru
moasă, dar cam generală.
— Să știți că, lu'ndu-și
răspunderea dezvoltării, a
modernizării procesului de
producție, comuniștii au
pornit de la această resur
să — încrederea în om. în
capacitatea lui de autode

cu cîte un operator pe
schimb în spații diferite.
Acum se realizează o sin
gură trecere în flux pentru
toate cele 7 operații. E
grăitor, nu ?
— Este ! Poate ne faceți
cunoștință cu oamenii care
au realizat-o.
— Sînt mulți. Ar trebui
să trecem cam prin toate
compartimentele combina
tului — de la laboratorul
central la director, atelier
de proiectare, muncitori
din secțiile respective de
producție, care au partici
pat și ei la „critica" elabo
rării liniei.
— Atunci, să vedem această linie în funcțiune.
— Nimic mai ușor. Dar
asta, pentru noi, este deja
fapt intrat în obișnuit. Se
lucrează acum la o linie
care va fabrica furtunuri
între 150 și 300 de milime
tri. E în curs de execuție,
în compartimentul de au
toutilare.

încrederea în om,
încredere onorată
cu faptă concretă
pășire. Ne-am adresat în
tregului colectiv muncito
resc cu îndemnul de a
gîndi altfel dec.t pînă acum și procesul de produc
ție în ansamblul lui, și
munca proprie, a fiecăruia.
Am organizat mici colecti
ve cu sarcini precise într-un domeniu sau altul,
colective în care au intrat,
printr-o severă selecție, cei
mai buni muncitori, teh
nicieni, ingineri — fiecare
de altă specialitate...
— Un fel de colective interdisciplinare ? ,
— Exact. Și fiecare co
lectiv cu un obiectiv foar
te precis. Astfel a fost
creat un compartiment de
autoutilare dotat cu tot
ceea ce-i trebuie pentru a
putea transpune în practi
că ideile furnizate de celă
lalt compartiment nou, in
titulat atelier de proiec
tare tehnologică. în acest
atelier sînt gindite noile
linii tehnologice în funcție
de analiza critică a proce
sului de producție actual
căruia 1 se depistează locu
rile înguste. Sigur, lucru
rile nu se petrec atît de
simplu — propunerile aces
tui atelier sînt dezbătute șl
avizate intr-un consiliu tehnico-economic. Putem vorbi
mult pe această temă, fie
care om ales să muncească
în colective ca acelea pe
care le-arti amintit oferă
garanții de ordin moralprofesional deosebite. Păi,
altfel cum și-ar fi propus
ei să dubleze producția
renunțînd la ridicarea de
noi construcții, amplasînd
noile linii tehnologice de
mare
productivitate
în
spațiile existente fără să
se întrerupă producția li
niilor mai vechi ?
— Un exemplu, vă ru
găm !
— De pildă, anul trecut
a fost creată o linie teh
nologică nouă de realizat
furtunuri de aspirație și
refulare de 75 de milimetri
în diametru, cu o capaci
tate de o sută de mii de
metri pe an. Peste 80 la
sută din producția ei mer
ge la export. E deservită
de 3 operatori, într-un
spațiu de producție de
4 ori mai mic, cu o pro
ductivitate de 3 ori mai
mare. E o gîndire nouă în
toată această tehnică. îna
inte realizam același pro
dus cu ajutorul a 7 utilaje

— Discuția noastră —
intervine, din nou, inginerul-șef al combinatului —
a pornit, dacă vă amintiți,
de la procesul de autouti
lare. Pentru că tovarășa
secretară s-a referit la ate
lierul respectiv, aș vrea să
precizez că in acest sector
este mai evident ca oriun
de în combinat cît de bo
gată este resursa numită
încredere în om, în capaci
tatea lui creativă. Fiecare
om care lucrează în acel
compartiment este un ino
vator sau inventator, în
felul lui, om cu idei care
sînt pu#e pe masa dezbate
rii și apoi, o dată adoptate,
sînt transpuse în fapt, la
bancul de lucru. S-ar pu
tea da multe exemple în
acest sens. Unul singur
însă ml se pare îndeajuns.
Oamenii atelierului
au
realizat o mașină semiau
tomată de fabricat curele
scurte. Un unicat.
— Prin ce se distinge
ldeea lor ?
— Astfel de curele erau
realizate cu ajutorul a 5
mașini diferite. Trebuia
găsită o soluție, pentru că
acest' fabricat cerea efort
fizic mare și timp de exe
cuție care ne nemulțumea.
Ne-am adresat unei mari
întreprinderi constructoare
de mașini, explicînd ce
vrem, ce performanțe vrem
să atingem. „Da — ni s-a
spus — vă putem face o
astfel de mașină, vă costă
4 milioane de lei, va fi
gata într-un an de zile". Ni
s-a părut scump prețul ; și
mai nemulțumiți am fost
de durata execuției. Am
hotărît să rezolvăm totul
cu forțe proprii, adresindu-ne atelierului de au
toutilare. Vedeți, eu sim
plific totul, îmi este greu
să explic tot procesul de
gîndire, de inventivitate
care a avut loc in atelier
pentru realizarea acestei
mașini. In două cuvinte :
am cumpărat un trunchi
de strung de la întreprin
derea SARO și pe el au
fost grefate toate subansamblele necesare — fie
care dintre acestea fiind
un dispozitiv original, gîn
dit în colectiv și cu con
tribuția de experiență a
muncitorilor și tehnicie
nilor din secția de curele.
Durata execuției — 3 luni;
prețul de cost — un mi
lion, nu patru milioane. Iar

productivitatea cu 60 la
sută mai mare. A fost o
treabă foarte bună, o cola
borare perfectă în atelier,
o colaborare foarte strinsă
cu secția de producție. Sînt
oameni care parcă — vă rog
să mă credeți — caută cu
dinadinsul greutățile, di
ficultățile. pasionați să le
rezolve. Nu vor să dea în
crederea pe rușine. încre
derea în forța lor de crea
ție, acordată de întregul
colectiv muncitoresc al
combinatului, le dă aripi.
Bine s-a spus că încrede
rea este ca o resursă ma
terială inepuizabilă.
Sigur, am străbătut hala
în care era amplasată linia
tehnologică de fabricat
furtunuri de presiune, ne
propusesem să o vedem.
Utilajele își vedeau de
-treaba lor, intr-un flux au
tomat urmărit de un sin
gur om. Dar am vrut să ve
dem și atelierul de auto
utilare, să-i cunoaștem pe
cîțiva dintre cei care, în acest combinat al articole
lor din cauciuc, alcătuiesc
o veritabilă unitate de
construcții de mașini. Nu
șînt mulți — doar 25 de oa
meni. Formau un grup —
cind am intrat noi în hală
— adunat în jurul unei in
stalații care, nouă, cel pu
țin, ni se părea, prin for
ma ei, foarte cunoscută.
Dar, cum se spune de obi
cei, nu aveam de unde să
o luăm, nu izbuteam să-i
aflăm corespondentul, cu
toate că ne era familiară.
Și am întrebat la ce folo
sește mașinăria aceea ciu
dată care seamănă... sea
mănă cu ceva... care...
— Păi, asta le și demon
stram tinerilor acestora
— ne-a spus, preocupat,
proaspăta noastră cunoș
tință,
maistrul
Florea
Apostol, șeful atelierului
— că nu au de ce să zimbească. Folosirea ideii cla
sice de război de țesut ță
rănesc la fabricarea inser
țiilor'metalice pentru ma
rile benzi transportoare
din cauciuc rezolvă o pro
blemă tehnică de prim or
din pentru noi.
Sigur, asta era, cum de
nu ne-am dat seama ? Un
război de țesut de pe ruloul căruia șe și depănase
vreo doi metri de covor
metalic alcătuit din zale
minuscule prinse într-un
păienjeniș de fire metalice.
— Zîmbesc ei, că s-au
ivit niște dificultăți tehni
ce — a continuat maistrul,
un pic enervat. Nu totul
merge ca pe roate,, de la
început. Vom perfecționa
toată mașinăria asta de
n-al s-o mai cunoști — avem
și niște idei' ergonomice
pentru ea, o să le aplicăm...
Dar acum să rezolvăm
problema, șă ne punem
toți mintea la contribuție.
O să facem din ea un au
tomat în toată regula.
— A cui a fost ideea,
meștere ? — am întrebat
noi.
— E greu de spus a cui
a fost — a mărturisit meș
terul. A lansat-o careva
dintre noi cind ne băteam
capul
cum
să
găsim
soluția fără să recurgem
la un utilaj din import.
Important este că toți sintem de acord că este o
, idee bună. Am studiat cu
toții,
ne-am
contrazis,
ne-am și certat, am născo
cit și niște dispozitive spe
ciale pentru noua mașină
— un dispozitiv de dante
lat zale, de pildă. Priviți,
covorul acesta e veritabil,
cu toate că e din metal,
remarcați ce elasticitate
are, parcă e un covor de
lină... Păi. a avut vreunul
din atelier liniște pînă nu
am tras linia și ne-a ieșit
socoteala bună ? Un com
binat întreg stătea cu ochii
pe noi ! Au încredere în
noi și încrederea trebuie
onorată cu faptă concretă.

Dionisie ȘINCAN

- SUCCESE ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUI
DOLJ : Producție fizică
peste prevederi
Oamenii muncii din Întreprinde
rile doljene depun eforturi susți
nute pentru a întîmpina cu noi și
semnificative fapte de muncă ale
gerile de deputați de la 15 noiem
brie, Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare
a Republicii. Un argument : în pe
rioada ce a trecut din acest an. co
lectivele muncitorești din 57 uni
tăți economice au depășit preve
derile de plan cu 375 milioane lei.
Ca urmare a accentuării procesu
lui de înnoire si modernizare a
producției, creșterii productivității
muncii și valorificării superioare
a materiilor prime, au fost reali
zate suplimentar produse fizice de
strictă necesitate pentru economia
națională. Printre altele au fost li
vrate 197 tractoare de peste 100 CP.
8 546 kW motoare electrice. 336 re
morci și semiremorci. 3 705 mc be
ton celular autoclavizat. 13 000 mp
țesături din bumbac și tip bumbac
și altele. Cele mai bune rezultate
au fost obținute de colectivele de
la întreprinderea de tractoare și
mașini agricole, „Electroputere" și
de prefabricate din beton. (Nicolae
Băbăiău).

BACĂU : Suplimentar
la export
Realizarea producției pentru ex
port. onorarea la termen a fiecărui
contract constituie un obiectiv pri
oritar al tuturor întreprinderilor
din județul Bacău. Ca urmare a

înnoirii, modernizării și creșterii
nivelului calitativ al producției, adaptării rapide la cerințele parte
nerilor externi, colectivul Combi
natului petrochimic Borzești a li
vrat suplimentar de la începutul
anului partenerilor de peste hota
re 1 600 tone cauciuc sintetic poliizoprenic. aproape 8 500 tone fenol,
iar colectivul întreprinderii meca
nice din Bacău a expediat în plus
organe de asamblare în valoare de
aproape 1.5 milioane lei. Mari can
tități de produse au expediat in
plus față de prevederi și întreprin
derea de utilaj chimic Borzești.
întreprinderile de producție și
prestări din Bacău și Tîrgu Ocna.
Pînă Ia această dată. 13 unități economice băcăuane și-au onorat în
întregime contractele pentru pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului, livrînd suplimentar
partenerilor externi produse în va
loare de aproape 14 milioane lei.
(Gheorghe Baltă).

— Un colectiv de specialiști din
întreprinderea noastră a realizat,
în premieră națională și mondială,
o instalație automată pentru bicromatarea componentelor auto din
zamac. destinate funcționării in
condiții climatice grele de tempe
ratură. umiditate și salinitate. Aș
menționa faptul că noua instala
ție a fost proiectată cu forțe pro
prii și executată în atelierul nos
tru de autoutilare.
Să mai consemnăm că această
premieră, dedicată Conferinței Na
ționale a partidului și celei de-a
40-a aniversări a proclamării Re
publicii, valorifică o invenție ro
mânească și reprezintă o noutate
absolută, nefolosind materiale de
ficitare din tară, și import pentru
protecția electrochimică a aliaje
lor din zinc. (loan Laza).

ORADEA : Premieră
tehnică de prestigiu

Colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea de prelucrare
a maselor plastice din Iași acordă
o deosebită atenție valorificării
materialelor recuperabile, pentru a
le reintroduce în circuitul produc
tiv. în acest scop, au fost reali
zate cu forțe proprii o linie tehno
logică pentru spălarea, măcinarea
și granularea foliilor uzate din
polietilenă, provenite de la solariile din agricultură, o moară
gravitațională pentru recuperarea
aglomeratelor nefolosibile din po
lietilenă, o mașină de injecție în
matrițe a topiturii din navete
plastice deteriorate, precum și

La întreprinderea de subansamb’e și piese pentru mijloace de
transport Oradea promovarea pro
gresului tehnic reprezintă o preo
cupare prioritară a întregului co
lectiv, o pîrghie eficientă în mo
dernizarea proceselor de producție.
Bunăoară, o treime din zestrea
tehnică a întreprinderii este rodul
autoutilării. Recent, aici a fost rea
lizată o nouă și modernă instala
ție. Amănunte ne oferă inginerul
Gheorghe Măduța, directorul uni
tății.

IAȘI : Materiale recuperate
— in circuitul productiv

alte trei mașini pentru extrudarea
plăcilor din materiale plastice
vechi. Ca urmare, în acest an au
fost recuperate și refolosite în pro
cesul de fabricație peste 750 tone
materiale uzate din polietilenă,
policlorură de vinii și din polistiren, ceea ce a condus la sporirea
gradului de eficientă a activității
pe ansamblul întreprinderii. (Manole Corcaci).

FĂGĂRAȘ : Aparate
pneumatice de comandă
Colectivul întreprinderii de uti
laj chimic Făgăraș a asimilat. în
urmă cu cinci ani, pentru prima
dată în fabricație cîteva aparate
pneumatice de comandă, cu care
au fost echipate mașinile de con
fecționat anvelope destinate noii
întreprinderi de profil din Zalău,
executate și ele pentru prima dată
în tară aici, la Făgăraș. în timpul
care a trecut de atunci, gama'unor
astfel de mașini asimilate de făgărășeni a crescut de la an la an, ajungînd în 1987 la aproape 80 de
tipodimensiuni. Ele asigură un
înalt grad de mecanizare și auto
matizare a mașinilor destinate in
dustriei cauciucului, ca și robineților cu sferă utilizați în industria
chimică, alimentară, a celulozei și
hîrtiei.
în acest an, colectivul întreprin
derii din Făgăraș a făcut un nou
și important pas pe calea diversi
ficării și, mai ales, a modernizării
acestor aparate, ce constă în mi
niaturizarea lor, acțiune prin care
cresc substanțial performanțele a-

cestora. Două exemple : noul tip de
distribuitor pneumatic lansat în
fabricație în acest an are o greu
tate și un gabarit de 15 ori mai re
duse față de cel vechi, în timp ce
un alt produs — emițătorul — are
și el un gabarit și o greutate de
4—5 ori mai reduse. Și exemplele
ar putea continua. (Nicolae Mo
canul.

TIMIȘOARA : Produse
de ridicat nivel tehnic
Colectivele muncitorești din în
treprinderile industriale ale muni
cipiului Timișoara și-au amplificat
activitatea de asimilare în produc
ție a unor produse de ridicat nivel
tehnic și calitativ, hotărîte să intimpine Conferința Națională a
partidului cu noi și remarcabile
realizări in domeniul creației teh
nice de virf, care să înlocuiască
importul, concomitent cu îmbogă
țirea gamei sortimentale oferite la
export. La cunoscuta întreprindere
„Electromotor", bunăoară, ale cărei
produse sînt exportate în peste 30
de țări, au fost concepute, realiza
te și introduse în fabricația de se
rie un tahogenerator în execuție
antiexplozibil, un motor asincron
trifazat cu frînă electromagnetică
și posibilități de blocare manuală,
un motor de curent continuu, tip
SMC cu 1 800 rotații pe minut, un
set stator pentru motoare asin
crone de înaltă frecvență și un
motor pentru incubator — SIT cu
750 rotații pe minut — toate pro
duse cu parametrii tehnico-economici funcționali și de fiabilitate la
nivelul cel mai ridicat cunoscut pe
plan mondial. Prin caracteristici

superioare se remarcă și noua au
tomacara cu braț telescopic de
25 tone-forță, realizată la între
prinderea mecanică, mașina de tă
iat beton cu disc diamantat și ma
șina automată de fasonat oțel-beton aflată in producția întreprin
derii „6 Martie". (Cezar Ioana).

SUCEAVA : Afirmarea
gîndirii tehnico-economice
în întreprinderi industriale , din
județul Suceava se aplică, cu bune
rezultate, inițiativa „Fiecare cadru
tehnico-ingineresc și de specialita
te să rezolve anual cel puțin o
problemă tehnică sau de orga
nizare a producției și a muncii, în
afara sarcinilor de serviciu", la
care sînt antrenați ingineri, teh
nicieni, economiști, alți specialiști,
în perioada care a trecut de la
începutul anului și pînă acum, ei
au preluat și rezolvat aproape 2 600
teme din planurile de creație ști
ințifică și tehnică ale întreprinde
rilor. Eficiența economică a aces
tora este calculată la aproape 110
milioane lei anual. Ei au soluțio
nat astfel importante probleme pri
vind mecanizarea și automatizarea
unor lucrări, perfecționarea tehno
logiilor de fabricație, reproiectarea
unor produse și utilaje. Aportul
cadrelor tehnice și de specialitate,
al comisiilor inginerilor și tehni
cienilor la bunul mers al produc
ției este pus în evidență și de
faptul că, pe ansamblul județului,
s-au realizat 74 obiective de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și de introducere a pro
gresului tehnic, s-au aplicat 67
tehnologii noi, s-au realizat 12

mecanizări șl automatizări, s-au
asimilat și modernizat 71 mașini,
utilaje și alte produse. Toate aces
tea au avut ca efect depășirea sar
cinilor de plan la producția-marfă
industrială cu 261 milioane lei,
succes dedicat Conferinței Națio
nale a partidului și aniversării a
40 de ani de la proclamarea Re
publicii. (Sava Bejinariu).

MARAMUREȘ : Realizări
ale minerilor
în întimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului^ minerii și
preparatorii maramureșeni rapor
tează succese de seamă în reali
zarea și depășirea sarcinilor de
plan. Trebuie subliniat faptul că
s-a acordat și se acordă o atenție
sporită realizării și depășirii pro
ducției fizice. îmbunătățirii calită
ții minereurilor și concentratelor.
Astfel, s-a înregistrat depășirea
prevederilor la toate sortimentele
și metalele, livrînd suplimentar metalurgiștilor în concentrate 50 tone
zinc, 800 tone plumb, 1609 tone
cupru. 2 810 tone pirită și alte Im
portante cantități de metale nefe
roase. în cadrul Centralei minereu
rilor Baia Mare s-au remarcat co
lectivele de mineri din Baia Sprie,
Șuior, Cavnic, Herja, Ilba, Nistru,
Baia Borșa, precum și preparatorii
de la Flotația centrală Baia Sprie.
De menționat că în majoritatea
unităților miniere s-au Înfăptuit
programele de cercetare geologică,
lucrările de deschidere și pregătire,
ceea ce asigură condiții bune înce
perii noului an de producție.
(Gheorghe Pârja).
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENI^ MUNCH
— cadru optim

de afirmare a democrației muncitorești revoluționare

MATERIALELE REFOLOSIBILE
- valorificate superior,
la nivelul cerințelor economiei
Adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii de la Cen
trala de recuperare și valorificare a
materialelor refolosibile din Bucu
rești, dezbaterile și hotărîrile adop
tate au demonstrat angajarea fer
mă a tuturor colectivelor din acest
sector de activitate de a înfăptui
neabătut indicațiile formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., hotârirea de a traduce in practică
Programul pentru intensificarea ac
tivității de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile, program
aprobat în ședința Comitetului Poli
tie Executiv al C.C. al P.C.R. din
30 octombrie a.c. Astfel, toți vorbi
torii s-au referit mai puțin la rezul
tatele pozitive obținute în perioada
care a trecut din acest an și au pu.s
accentul pe ceea ce trebuie făcut In
continuare. în felul acesta s-au con
turat două atitudini de fond : a) una
de angajare fermă pentru recupera
rea restanțelor acolo unde acestea
există și îndeplinirea integrală a
planului la toți indicatorii pe ulti
mul trimestru al acestui an și b) re
examinarea atentă a propriilor re
zerve in vederea realizării pla
nului pe anul 1988.
Trebuie spus că aceste probleme,
care s-au regăsit fără excepție în
cuvîntul participanților, au fost con
turate chiar de darea de seamă
prezentată în adunarea generală, un
adevărat instrument de lucru, o ana
liză exactă, care a oferit posibili
tatea desprinderii unor
concluzii
practice pentru activitatea viitoare.
Ideile de bază regăsite atît in da
rea de seamă, cît și in dezbateri au
gravitat în jurul cerinței esențiale
subliniate de conducerea partidu
lui privind : intensificarea activității
de recuperare a materialelor refo
losibile din unități socialiste și de
la populație ; dezvoltarea și moder
nizarea in continuare a rețelei de
colectare ; întărirea colaborării cu
organele locale de partid și de stat,
cu organizațiile de masă și obștești,
cu școlile pentru preluarea și stringerea organizată a tuturor catego
riilor de materiale refolosibile; apli
carea fermă a prevederilor legii în
relațiile cu unitățile socialiste pen
tru respectarea normelor de sortare
și pregătire a materialelor refolo
sibile ; utilizarea mai bună a capa
cităților de pregătire și prelucrare
existente și dotarea corespunzătoare
eu mijloace tehnice specifice ; inves
tigarea tuturor posibilităților de re
cuperare a materialelor refolosibile
existente in teritoriu șl, pornind de
la aceasta, fundamentarea judicioasă
a sarcinilor de plan ce revin atit în
treprinderilor județene de recupe
rare, cit și celorlalte unități socia
liste din fiecare județ.
„Realizarea planului la principalii
indicatori de către întreprinderea
județeană de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile Te
leorman — a spus tovarășul Ion Răducu, directorul unității — repre
zintă oglinda cea mai fidelă a sti
lului de lucru al consiliului oame
nilor muncii. Totuși, deși am obți
nut rezultate bune în ce privește
recuperarea fierului vechi, a fontei
ei altor materiale, ceea ce a făcut să
ne situăm pe locul Intîi in Între
cerea socialistă pe ramură, nu pot
să nu informez adunarea generală că
avem serioase rămîneri în urmă la
unele materiale neferoase și în spe
cial la zinc, îmi iau angajamentul
în fața adunării ca pină la finele
anului să recuperăm aceste râmîneri in urmă și să ne îndeplinim
integral sarcinile de plan".
Reluind ideea unor neimplinlri In ac
tivitatea proprie, economistul Gheorghe Preda, directorul întreprinderii
de profil din Capitală, a spus : „Este
adevărat, avem rezultate bune in
ce privește recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile atit

de Ia unitățile economice, cît și de
la populație. Dar nu îmi propun să
vorbesc despre acestea. în darea de
seamă ni s-au adus serioase critici
în ce privește organizarea activității
de sortare și dezmembrare, pre
cum și în ce privește realizarea
planului la materialele refolosibi
le neferoase și la cele nemetalice.
Criticile sînt întru totul îndrep
tățite și ele evidențiază că tre
buie să fim mai consecvenți
în aplicarea propriilor programe.

Din hotărîrea
adunării
generale
• Dezvoltarea și moderniza
rea în continuare a rețelei de
colectare, punerea în funcțiune
a noi puncte de colectare, fixe
și mobile, în spațiile asigurate
de consiliile populare.
• Asigurarea, pe bază de
grafic, a transportului tuturor
materialelor refolosibile colecta
te de organizațiile de masă și
obștești, asociațiile de locatari,
școli etc.
,

• întărirea activității de con
trol și îndrumare in unitățile economice pentru respectarea
prevederilor legii referitoare la :
îmbunătățirea activității de sor
tare pe calități și sortimente a
tuturor materialelor refolosibile
provenite din procesele de pro
ducție, din activitatea de între
ținere și reparații și din dez
membrarea mijloacelor fixe ca
sate ; depozitarea pe sortimen
te și calități a materialelor
refolosibile rezultate din pro
ducție.
• Organizarea mal bună a
activității de preluare și prelu
crare a materialelor refolosibi
le în centrele proprii, prin asi
gurarea funcționării la întreaga
capacitate a utilajelor specifi
ce de debitare, brichetară, ba
lotară și prin completarea do
tării cu mijloacele tehnice ne
cesare.

Dat fiind faptul că unitatea
noastră are o pondere însemnată la
realizarea planului pe centrală vom
face o cotitură serioasă în propria
activitate, astfel Incit angajamentele
asumate pentru acest an să fie înde
plinite neintîrziat".
în mod deschis, cu accent pe ana
liza critică și autocritică a neajunsu
rilor, au fost aduse In discuție șl
marile probleme legate de realizarea
integrală a planului pe acest an Ia
unele sortimente de bază. Sintetizind preocupările colectivului de la
întreprinderea specializată din Bra
șov, tovarășul loan Sasu, directorii
unității, a spus : „Avem restanțe la
materialele refolosibile feroase, ma
terialele refolosibile neferoase, în
special la cupru, bronz, alamă, avem,
de asemenea, rămîneri în urmă la
hîrtie și cartoane. Cauzele ? Restric
țiile la vagoanele de marfă, pe de o
parte, apoi serioasele restanțe ale

principalelor două unități din județ :
întreprinderile de autocamioane și
„Tractorul" din Brașov. Am luat
măsuri pentru realizarea planului pe
lunile noiembrie și decembrie".
O mențiune trebuie făcută. Prin
poziția sa, directorul unității din
Brașov a lăsat să se înțeleagă că
nerealizările unității pe care o coor
donează s-ar datora în principal al
tora. Or, unitatea din Brașov are o
serie de neimpliniri și in propria
activitate. în colectarea materialelor,
prelucrarea materialelor feroase, fi
nalizarea unor lucrări de investiții.
Ca să pui toate nerealizările jude
țului în domeniul recuperării mate
rialelor refolosibile pe seama a două
mari întreprinderi care, e drept, nu
și-au îndeplinit obligațiile legale nu
ni se pare cea mai corectă poziție,
în această situație, neîmplinirile vin
mai degrabă să pună în lumină starea
de suficiență, de împăcare cu lipsu
rile, o anumită automulțumire și
chiar abdicare de la obligațiile legale.
La necesitatea creșterii răspunderii
în muncă, întăririi ordinii și discipli
nei in fiecare sector de activitate, ex
tinderii și generalizării experiențelor
valoroase s-au referit și alți vorbi
tori. printre care Ionel Bratu, Mircea
Țogoe, Nicolae Franț, Marin Șerbănescu, Dumitru Cazacu, directorii
unităților specializate din județele
Brăila, Alba, Ialomița, Olt și Dolj.
Arareori, în cuvintele lor aceștia au
insistat asupra cauzelor așa-zis obiec
tive, referindu-se in principal la mă
surile și acțiunile ce trebuie inițiate
în vederea realizării integrale a pla
nului pe acest an. Și totuși, in adu
narea generală, aducînd in discuție
problemele realizării planului, direc
torul întreprinderii specializate din
județul Satu Mare a spus : „Cu re
gret trebuie să informez adunarea
generală că unitatea noastră a obți
nut in perioada care a trecut din
acest an rezultate mai slabe. Pe zece
luni am realizat planul valoric numai
în proporție de 91,6 la sută. Cu toate
că la unele sortimente avem chiar
depășiri — oțel, fontă, aluminiu —
pe total înregistrăm restanțe ca ur
mare a nerealizării planului la cu
pru, zinc și plumb. Cu toate 'măsurile
luate, cu toate eforturile depuse, la
aceste, materiale nu vom putea rea
liza sarcinile de plan. Principalul mo
tiv ? Lipsa de asemenea resurse în
județ. înțelegem că economia are
nevoie de tot mai multe materiale
neferoase. Toate aceste materiale le
adunăm cu kilogramul și chiar cu
gramul aș zice, dar consider că
sarcinile de plan depășesc resursele
existente in județ".
Un lucru trebuie bine înțeles. In
tensificarea recuperării și valorifică
rii materialelor refolosibile, pentru
a se asigura in cit mai mare măsură
din producția internă necesarul de
resurse materiale, combustibil și
energie, constituie o sarcină de im
portanță economică prioritară, la care
fără excepție sint chemate să răs
pundă toate colectivele muncitorești,
toate întreprinderile județene de pro
fil, centrala specializată. Deci cu
atit mai mult se impune să se ac
ționeze ferm pentru recuperarea res
tanțelor la materialele neferoase, car
toane, hirtie și spărturi de sticlă.
Este foarte bine că, în adunarea ge
nerală a Centralei industriale de re
cuperare și valorificare a materiale
lor refolosibile din Capitală s-au ex
primat cu limpezime toate proble
mele care condiționează îndeplinirea'
planului pe acest an și pe anul
viitor. Consiliul oamenilor muncii
din centrală ar.e însă obligația ca in
cel mai scurt timp să acționeze, pe
de o parte, pentru generalizarea ce
lor mai bune experiențe, iar, pe de
altă parte, pentru soluționarea îm
preună cu ministerele colaboratoare
și organele de sinteză a unor pro
bleme de strictă urgență : asigurarea
utilajelor, a mijloacelor de trans
port, finalizarea unor investiții.

Gheorghe IONITA.

ÎN BAZINUL MINIER MEHEDINȚI:

Prea multe explicații și prea puțin cărbune
Atit in abataje, cit și in cariere
le de la suprafață, minerii mehedințeni acționează zi de zi, cu tot mai
multă hotărire pentru a spori rit
mul de extracție al cărbunelui. La
fiecare loc de muncă accentul se pune
pe buna organizare a activității și
folosirea cu randament ridicat a mij
loacelor tehnice din dotare. Acum,
ci nd a mal rămas puțin timp pină
la încheierea anului, se pune însă,
în mod firesc, următoarea întrebare:
vor fi realizate integral sarcinile de
plan pe 1987 ? O umbră de îndoia
lă se ridică întrucît. după 10 luni, in
bazinul carbonifer Mehedinți s-a în
registrat o restanță de peste 351 000
tone cărbune. Cele 6 600 de tone căr
bune extrase peste plan de secto
rul Zegujani, se înțelege, nu au pu
tut acoperi rămînerea in urmă ce
se localizează la minele Husnicioara I, II, III șl Livezile. Pentru luna
noiembrie s-a stabilit un rit.m zil
nic de extracție de 9 200 tone. în
medie se extrag insă numai 3 000—

3 500 tone. Dar și această produc
ție se obține numai din abataje. Cu
toate că din carierele de la supra
față s-a planificat pentru luna no
iembrie ,o producție de 190 000 tone
cărbune, in perioada care a trecut
din această lună nu s-a extras nici
măcar o tonă.
Să vedem, mal în amănunt, ce se
întimplă in acest bazin, de ce nu este
realizat ritmul planificat de produc
ție ? Prima și principala cauză o
constituie nepunerea în funcțiune a
noilor capacități, lucrările fiind mult
rămase in urmă. Dintr-o capacitate
de 1 530 000 tone, prevăzută a fi dată
în folosință pină la finele lunii iu
nie din acest an, s-a realizat efec
tiv numai o capacitate de 390 000
tone. Deci, există o restanță foarte
mare, care — după cum afirmă fac
tori de răspundere din acest bazin
carbonifer și după cum convinge
realitatea din teren — nu poate fi
recuperată pină la sfîrșitul anului.
— In cariera Husnicioara — na

precizează Iacob Dumitrașcu, secre
tarul comitetului de partid — cu
toate că termenele de punere in
funcțiune au fost de mult depășite
și re-reeșalonate, liniile tehnologice 3
și 4, de exemplu, nu sînt nici in pre
zent puse în funcțiune. în loc de cir
ca 41 milioane mc steril, cit trebuia
descopertat în cele 10 luni, s-au rea
lizat numai 15 milioane mc. Aici se
ridică două mari probleme : prima,
generată de faptul că cele trei exca
vatoare cu rotor aflate în funcțiune
lucrează la indici scăzuți, din cauza
deselor defecțiuni tehnice care apar.
Astfel, față de Un indice extensiv
planificat de 65.5 la sută, in perioa
da care a trecut la excavatorul E. 01
s-a realizat numai 63,6 la sută, la
excavatorul E. 02 numai 56,1 la sută,
iar la excavatorul 470, cu o capaci
tate de 860 mc pe oră. numai 60.1 la
sută. A doua cauză rezidă in nepunerea in funcțiune a altor două ex
cavatoare — nr. 3 și 4 — tot de cite
1 400 mc pe oră fiecare.
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Din prevederile
Decretului Consiliului de Stat

\

® Ministerele, celelalte organe centrale de stat și
obștești și comitetele executive ale consiliilor populare \
județene și al municipiului București vor controla perma- \
nent încadrarea riguroasă a unităților din subordine în ț
cotele de consum aprobate pentru gaze naturale și \
energie electrică și vor lua măsuri ferme pentru evitarea \
depășirii acestora.
ț
• Consumurile de gaze naturale și energie elec- ț
trică pentru activități neproductive se reduc cu cel puțin \
30 la sută.
ț
® Toți cetățenii sint obligați să ia măsuri stricte ț
pentru economisirea consumului de gaze naturale și ț
energie electrică și să se încadreze în cotele stabilite. ț

\
\
ț
ț
ț
ț
ț
ț
'
'
'

4

Consumul casnic - redus
la strictul necesar!
Fiecare cetățean are datoria să
folosească cu maximă grijă energia
electrică, limitînd la strictul nece
sar consumul casnic. Cu toții sîntem profund interesați să reducem
consumurile energetice și tuturor
trebuie să ne fie limpede că orice
risipă reprezintă un act de nechibzuință, cu consecințe negative pen
tru propriul buget, al fiecărui ce
tățean. Merită și șe impune a fi
drămuit cu răspundere fiecare kilowatt-oră de energie electrică.
Vă supunem atenției cițeva solu
ții utile pentru eliminarea consu

mului de energie necesar ilumina
tului din locuințe. Utilizarea lăm
pilor fluorescente, așa cum se poa
te observa din valorile înscrise pe
fotografiile de mai jos, în locul
celor cu incandescență se dovedeș
te a fi deosebit de eficientă. Eie
pot fi folosite cu bune rezultate
pentru iluminatul local din sufra
gerie sau dormitor, al holurilor,
băilor sau al bucătăriilor. în calcu
lele pe care le prezentăm se inclu
de puterea nominală a tubului
fluorescent și puterea absorbită de
accesoriile lămpii.

Soluții practice pentru economisirea
energiei electrice

Măsuri judicioase pentru
realizarea unui consum
echilibrat
întreprinderea
„IMATEX" din Tirgu
Mureș. Notăm, pentru
început, că această
mare unitate economi
că din județul Mureș
fabrică întreaga gamă
de mașini și utilaje
pentru țesătoriile din
țară, mașini de bobi
nat și de injectat mase
plastice, precum și
piese de schimb. Prin
utilizarea într-un re
gim normal de lucru
în procesul productiv
a circa 36 000 kWh energie electrică in 24
de ore, IMATEX se
situează în rindul uni
tăților economice cu
un consuni • mediu ri
dicat in ramura indus
triei constructoare de
mașini. Este insă demn
de subliniat că. aici,
preocuparea statorni
că pentru creșterea
continuă a producției
s-a manifestat în strînsă corelare cu efortul
pentru
diminuarea
consumurilor energe
tice. Cum ? Mai intii,
o precizare : ne-a fost
greu să depistăm o
măsură care să ..stirnea'scă senzație său o
acțiune care să sur
prindă prin inedit.
Măsurile gindite și aplicate de acest colec
tiv pentru reducerea
consumurilor de ener
gie electrică sint soco
tite chiar de oamenii
de aici, nici mai mult,
nici mai puțin decit
măsuri simple. așa
cum se exprima direc
torul
intreprinderti.
Mircea Codreanu, țin
de bunul simț tehnic
și gospodăresc al fie
căruia.
— Pentru a diminua
consumul de energie
electrică, a reduce so
licitările din orele de
virf de sarcină și pen

tru încadrarea strictă
in puterile aprobate pe
paliere — ne spune
ing. Florian Pop. ele
la sectorul mecano-energetic — o bună par
te a activității produc
tive a trecut in schim
bul de noapte, pro
ducția a fost reparti
zată astfel : 40 la sută
în schimbul I, 25 la
sută in schimbul II și
35 la sută in schim
bul III. Rezultatul acestor măsuri organi
zatorice ? în primul
rind. consumul de energie, in perioada
vîrfului de sarcină, șe
diminuează cu cel pu
țin 30 la sută.
Urmărind la fața
locului modul in care
se transpun în viață
măsurile adoptate, am
reținut hotărîrea acestui colectiv munci
toresc, ca, o dată cu
reducerea continuă a
consumurilor energe
tice. să-și îndeplineas
că exemplar sarcinile
de producție.
La secția turnătorie
in vederea reducerii
qontinue a consumu-:
rilor energetice, preo
cuparea
colectivului
de turnători șj forma
tori a fost orientată in
direcția încărcării la
capacitatea nominală
a celor 5 cuptoare, iar
pregătirea prealabilă a
materialelor de șarjare a asigurat in me
die realizarea unui
număr de 4—5 șarje
pe fiecare din cele 5
cuptoare programate
in schimbul de noap
te. Adică o producție
superioară față de un
schimb obișnuit. Oa
menii muncii din această secție, coordo
nată de inginerul Mir
cea Tărovschi. au adoptat numeroase so

luții tehnice care au
ca efect diminuarea
continuă a Consumu
rilor de energie elec
trică. Una din ele — eliminarea mersului în
„gol“ al benzilor trans
portoare, care aduc amestecul de formare
— a determinat la această operație redu
cerea consumului cu
peste 50 la sută. Tot
in cadrul măsurilor
tehnice și organizato
rice am reținut aici
lotizarea reperelor ce
urmează a fi supuse
tratamentului termic,
in funcție de natura
pieselor și a procesu
lui de tratament, op
timizarea livrării ae
rului comprimat și al
tele.
Șeful sectorului mecano-energetic ne pre
zintă situația consu
mului zilnic de ener
gie electrică, care a
fost diminuat cu circa
4 000 kWh.
Și
numai
acest
exemplu pune in evi
dență că acolo unde
conducerile și colecti
vele de întreprinderi.''
organele și organiza
țiile de partid dau do
vadă de inițiativă, și
pricepere
gospodă
rească. acționează cu
operativitate și fermi
tate pentru valorifica
rea tuturor rezervelor
de creștere a produc
ției și de reducere a
consumurilor energe
tice. prevederile de
plan pot fi îndeplini
te ritmic și integral,
chiar dacă pe parcurs
apar situații speciale.

Gheorghe
GIURGIU
corespondentul
„Scinteli"

CETĂȚENI, OAMENI AI MUNCII!

Prin spirit gospodăresc și exigență
se poate asigura economisirea severă a
energiei electrice și gazelor naturale,
asigurîndu-se astfel desfășurarea nor
mală a producției, a întregii activități
economico-sociale. Acționați, așadar, pe
toate căile, zi de zi și ceas de ceas, acasă
și la locul de muncă, pentru economi
sirea energiei!
Din discuția avută cu Gheorgha
Șuiei, Inginer-șef cu investițiile, am
reținut că deși problema livrării uti
lajelor de către furnizor a fost ridi
cată in dese rinduri, printre care și
în ziarul „Scînteia" din 28 august
a.c., lucrurile nu s-au schimbat in
bine, dimpotrivă, restanțele au cres
cut.
— Și Ia ora actuală — ne spune
interlocutorul — unii furnizori, cri
ticați la data respectivă, se prezintă
tot cu mari restanțe. De exemplu :
întreprinderea de utilaj minier din
Satu Mare are o restanță de 142 tone
utilaje ; întreprinderea de utilaj mi
nier Filipeștii de Pădure nu a livrat
nici pină in prezent uri' complex me
canizat C.M.A. 2—S, iar întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb
Botoșani intirzie în mod nejustificat
să livreze 13 pompe speciale. Și
exemplele ar putea continua. La
benzile transportoare, covorul de
cauciuc se rupe frecvent deoarece
nici pină acum, după repetate inter
venții. întreprinderea de articole
tehnice din cauciuc și cauciuc rege
nerat Tirgu Jiu n-a adus Îmbunătă
țirile necesare tehnologiei de fabri
cație pentru creșterea fiabilității acestuia.
Cum se explică faptul că deși tn
cariere de citeva luni a fost pusă in
funcțiune o capacitate de 390 000
tone, nici acum nu se extrage căr
bune ? în Întreprindere există 25 ex
cavatoare clasice cu cupă de 2.5 mc
în perfectă stare de funcționare, dar
dintre acestea numai 15 lucrează. Aceasta pentru că transportul masei
miniere — steril și cărbune — se
derulează anevoios. Astfel, în perioa
da care a trecut de la începutul anului și pînă in prezent, restanța la
transport totalizează 750 000 tone. Se
apreciază că fără această rămînere
în urmă. In luna noiembrie a.c. s-ar
fi putut produce cantitatea de căr
bune planificată.
Despre sincopele frecvente exis
tente in activitatea de transport a-

mănunte ne oferă tovarășul Virgil
Bondoc, tehnician principal : „în pe
rioada care a trecut din acest an, in
loc de 4 461 000 tone, întreprinderea
de transporturi auto Mehedinți a
transportat numai 3 961 000 tone, în
treprinderea de transporturi auto
Caraș-Severin în Ioc de 1 024 000 tone
a realizat numai 229 000 tone, iar în
treprinderea specializată din județul
Sălaj din 540 000 tone a transportat
doar 274 000 tone."
Cadrele tehnice din întreprindere,
confruntate cu numeroase probleme,
cărora le caută soluționarea ne-au
relatat in timpul documentării că
fiabilitatea utilajelor și instalațiilor
folosite in carieră este foarte scăzu
tă, neasigurlnd nici pe departe con
diții tehnice pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan prevăzute pentru ba
zinul carbonifer Mehedinți.
lai aceste neajunsuri se mal adau
gă unul de ordin intern : abaterile
tie la normele ordinii și disciplinei.
Astfel, numărul absențelor nemoti
vate. care se ridică in perioada care
a trecut din acest an la 11 853 zileom. echivalează cu o producție de
aproape 70 000 tone cărbune.
Fără îndoială, în bazinul carboni
fer Mehedinți sarcinile de plan au
fost fundamentate în raport cu baza
tehnico-materială creată. Iată insă
că o serie de neajunsuri de ordin
tehnic sau organizatoric împiedică
realizarea planului de extracție a
cărbunelui, ceea cc impune o analiză
profundă și exigentă, sub coordona
rea factorilor dc răspundere din or
ganele centrale de resort. Și, bine
înțeles, se cer căutate și adoptate
mai ales acele măsuri și soluții care
să ducă la înlăturarea grabnică a
cauzelor care au generat rămînerile
în urmă, la încadrarea în graficele
zilnice de extracție în acest nou ba
zin carbonifer.

Vlnjlllu TATARU
corespondentul „Scinteli"

Puterea totala a lămpii fluorescente — 12 wați
Consumul se reduce cu 50 LA SUTĂ
în timp de o lună, la o utilizare zilnică de 10 ore se ob
ține o economie de CIRCA 4 kWh

Puterea totală a lămpii fluorescente - 13 wați
Consumul se reduce cu 65 LA SUTĂ
in timp de o lună, la o utilizare zilnică de 10 ore se ob
ține o economie de PESTE 8 kWh

Puterea totală a lămpii fluorescente - 26 wați
Consumul se reduce cu 60 LA SUTĂ
în timp de o lună, la o utilizare zilnică de 10 ore se ob
ține o economie de PESTE 10 kWh
Rețineți aceste calcule, .efectuați bilanțul energetic al casei du.,
evaluați investiția necesară, avantajele soluției si adoptați măsurile
necesare in vederea diminuării consumului de energie electricii șt
reducerii cheltuielilor din propria gospodărie.

Ce oferă producătorii de surse
de iluminat?
în fiecare locuință iluminatul
în locuințe. In cadrul unității, pen
deține o importantă pondere în tru aceste lămpi fluorescente mi
consumul de energie electrică. In
niaturizate a fost realizată fabrica
condițiile actuale el trebuie redus ția accesoriilor și corpurilor. încer
la strictul necesar, utilizat cu ma
căm să satisfacem necesitățile pie
ximă eficiență. Realizarea acestei
ței, dar cerințele sint cu mult mid
cerințe depinde însă nu numai de
mari decit posibilitățile noastre.
simțul gospodăresc ai fiecărui ce
— Care este prețul de vinzare al
tățean, ci în bună măsură și de unei lămpi de tip LIF 6 ?
oferta producătorilor de corpuri'și
— Achiziționarea din magazinele
lămpi de iluminat. înainte de a
de specialitate se face la 174 lei.
face investigația cuvenită, merită Totodată,
livrăm pentru fiecare
a fi reținută, chiar și cu titlu in
lampă un tub de rezervă, care, op
formativ, o știre credem interesan
țional, poate fi cumpărat.
tă. în Japonia producția de lămpi
— Ați atins un punct nevralgic.
fluorescente este net superioară
In magazine nu se găsesc lungi
față de cea a lămpilor incandes
perioade de timp tuburi fluores
cente. Extinderea iluminatului fluo
cente de 20 W, 14 W și chiar de
rescent se înregistrează în multe
6 W. Poate acesta este și un motiv
alte țări, obținindu-se pe această
pentru
care există o anumită reți
caie și importante economii da
nere în cumpărarea acestor tipuri
energie. Această tendință se ma
de lămpi ?
nifestă și în țara noastră, dezvol— Noi ne-am onorat contractele
tîndu-se puternice unități de' pro
încheiate cu fondul pieței și chiar
fil. Una dintre acestea este între
am livrat in avans.
prinderea de cinescoape București,
care are în componența sa și Fa
în principiu, lucrurile par a fi
brica de surse de lumină („Elecbine rezolvate. La tuburile de 6 W
trol'ar").
se înregistrează însă o situație care
trebuie analizată cu toată răspun
Facem această precizare deoa
derea. După cum ni s-a spus la în
rece aici se produc o serie de
lămpi fluorescente prin folosirea
treprinderea producătoare, ca să nu
se extindă fabricația de astfel de
cărora se pot realiza importante
corpuri de iluminat, se livrează pe
economii de energie electrică. în
piață cantități extrem de reduse
general, în birourile administrative
de lămpi fluorescente de această
ale întreprinderilor și instituțiilor,
putere șt de accesorii. Este o op
în secțiile de producție s-a intro
tică îngustă care afectează însăși
dus aproape integral iluminatul
extinderea utilizării acestui tip de
fluorescent. însă in locuințe pă
lămpi.
trunderea lui s-a făcut cu pași
timizi.
în continuare, am reținut de la
— Este o situație determinată și
ing. Lucian Vlad, șeful atelierului
de producătorii de lămpi fluores
de proiectare surse de lumină, din
cente — precizează ing. Gheorghe
cadrul fabricii „Electrofar", că se
Mihalache, directorul fabricii „Elecaflă în curs de punere în fabri
trofar". într-o primă perioadă s-au
cație lampa integrată fluorescentă
asimilat și produs corpuri 'de pu
de 8 wați (LIF 8); care în scurt
tere mai mare, care de altfel au" timp se' va oferi pe piață. Tot
și fost mai solicitate. în ultimii
odată. ne-a pus Ia dispoziție datele
ani ne-am concentrat atenția și di
de eficiență comparative între cele
rijat preocupările pentru realizarea
două tipuri de iluminat, care ates
lămpilor fluorescente de mică pu
tă cu pregnanță economicitatea
tere, care sint adecvate iluminatulămpilor fluorescente. Acestea au o
•lui casnic.
eficacitate luminoasă mai ridicată
și o durată de exploatare mai
— Care sint acestea ?
mare decit becurile cu Incandes
— Lămpile fluorescente de 20. 14,
cență.
8 și 6 wați. Cele de 20 și 14 wați
intră in categoria lămpilor clasi
Referitor la Întrebarea „Ce oferă
ce, cu un diametru de 38 mm și
producătorii de surse de iluminat?"
se produc în mari cantități, în
la care am căutat răspuns, se pot
atelierul nostru de proiectare au
constata unele rezultate evidente,
fost concepute și se află în fabri
dar și o insuficientă dezvoltare si
cație lămpile integrate fluorescen
diversificare a producției de lămpi
te LIF 6 (cu alimentare la 220 V)
fluorescente, menite a satisface ce
și AIAF 6 (cu alimentare la bate
rințele cumpărătorilor șl a contri
rie de 12 V curent continuu). Pro
bui pe această cale la economisirea
dusul LIF este realizat in varian
energiei electrice.
ta cu fasung pentru folosirea lui
directă la duliile normale montate
Ion LAZĂR
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Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, Îmi este deosebit
de plăcut să vă transmit călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate, viață îndelungată și fericire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica

★

Vineri, la Ministerul Comerțului
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale a fost semnată o înțe
legere intre I.C.E. „Mineralexportimport“ șl firma „C.V.G. Internacio-

tv
13.00 Telex
13.03 La sfîrsit de sâptămînă (partial
color)
14.45 Săptămîna politică
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal • Mîine, cu toții la
vot !
19,20 Alegeri 1937 (partial color). Sub

vremea
stitutul de meteorologie și hklroe comunică timpul probabil pentru
intervalul 14 noiembrie (ora 20) — 17
noiembrie (ora 20). în țară : Vreme
în general caldă la început, în cea
mai mare parte a perioadei, apoi se
va răci treptat începînd din vestul
țării. Temporar vor cădea precipitații
în primele zile mal ales în regiunile
vestice, centrale și nordice, apoi în
deosebi în cele de răsărit. Acestea vor
fi sub formă de ploaie care se va
transforma pe alocuri, in a doua par
te a Intervalului, în lapoviță și nin

nal“ privind importul de minereu
de fier din Venezuela in contrapar
tidă cu exportul de produse româ
nești din domeniul construcțiilor de
mașini.
La semnare au fost prezențl Leopoldo Sucre Figarella. ministru de
stat, și Demetrio Boersner, ambasa
dorul Republicii Venezuela la Bucu
rești.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Belgiei, vineri a avut loc în
Capitală o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. in cadrul căreia au fost prezen
tate impresii de călătorie din această
țară și au fost vizionate filme do
cumentare belgiene.
Au participat reprezentanți al
I.R.R.C.S. si ai Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.
A fost prezent Jan Koninckx. am
basadorul Belgiei la București.
(Agerpres)

19,43
20,10

21.20
22.20
22,30

semnul înfăptuirii exemplare a
sarcinilor economlco-sociale, al
înaltei răspunderi cetățenești
Teleenclclopedia (color)
Film artistic
(color).
„Barieră
pentru cocori
.
*
Producție a stu
dioului de film TV. Premieră pe
țară. Scenariul : Radu Selejan,
Vlad Bâtcă. Regia : Vlad Bâtcă
Un cîntec pe adresa dumneavoas
tră (color). Concert-spectacol de
muzică ușoară românească
Telejurnal
închiderea programului

soare. în regiunile vestice, cantitățile
de apă pot depăși izolat 15 litri pe
metrul pătrat în 24 de ore. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între zero
si 10 grade in primele nopți, apoi, în
general, între minus 3 și plus 6 grade,
iar cele maxime intre 5 și 15 grade,
izolat mai ridicate în primele zile în
regiunile sudice, dar mai coborîte în
ultima zi. Local, In a doua parte a
intervalului, in regiunile nord-vestice
și centrale se va produce ceață. în
București : Vreme In general caldă în
primele zile, apoi în răcire. Temporar,
spre sfîrșitul intervalului, ploaie cu
tendință de transformare în lapoviță
și ninsoare. Temperaturile minime vor
ft cuprinse între 3 și 7 grade, cele
maxime între 6 și 11 grade. Noaptea
și dimineața, condiții de ceață.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH. Finala campionatului repu
blican masculin de .șah se va dispu
ta, la Predeal, Intre 15 noiembrie șl
4 decembrie, cu participarea urmă
torilor jucători : Florin Gheorghiu,
Mihai Șubă, Theodor Ghițescu, Mihai
Ghindă...Constantin Ioiipscu, Ovidiu
Foișor, Valentin Stoica, Adrian Negulescu, Mihail Marin, Parik Ștefanov, Iuliu Armaș, Moise Tratatovici,
Sergiu Grtlnberg, Mircea Pavlov, Va’eriu Nicolaide, loan Biriescu, Draiș Dumitrache și Gheorghe Ciolac.
TENIS DE MASA. In primul tur
competiției pe echipe din cadrul
turneului internațional de tenis de
masă de la Budapesta, formația fe
minină a României a întrecut cu
scorul de 3—0 selecționata Danemar
cei, R.F. Germania a dispus cu 3—0
de Bulgaria, iar Suedia a obținut
victoria, cu 3—1, în fața Poloniei.
Rezultate din concursul masculin :
Anglia — R.D. Germană 3—0 ; Fran
ța — Bulgaria 3—2 ; R.F. Germa
nia — Austria 3—1 ; Cehoslovacia —
Olanda 3—0.
b!

FOTBAL. Federația internațională
de fotbal (F.I.F.A.) a anunțat că re
zultatul meciului dintre formațiile
Poloniei și Danemarcei, disputat la
28 octombrie la Szczecin, in cadrul
preliminariilor olimpice și Încheiat
cu scorul de 2—0 în favoarea fotba
liștilor danezi, a fost anulat, vic
toria fiind acordată cu 2—0 selecțio
natei poloneze. Această măsură a
fost luată, se precizează, lntrucit echipa Danemarcei l-a utilizat pe Per
Frimann, care, conform regulamen
tului. nu avea drept de joc, el evoluind (de trei ori) ți în prelimi
nariile campionatului mondial al că
rui turneu final -a avut loc în 1986.
In acest fel, clasamentul grupei A
europene este următorul : 1. Dane
marca (6 puncte), 2. R.F. Germania
(4 puncte), 3. Polonia (3 puncte), 4.
România (3 puncte), 5. Grecia (0
puncte). • La Greifswald (R.D. Ger
mană) s-a disputat meciul interna
țional amical de fotbal dintre se
lecționatele de juniori II ale R.D.
Germane și Bulgariei. Gazdele au
obținut victoria cu scorul de 2—0
(1—0). • Comisia de disciplină a
Uniunii europene de fotbal, întruni
tă la Ztirich, a examinat implicații
le incidentului petrecut pe stadionul
din Rotterdam in timpul meciului
dintre selecționatele Olandei și Ci
prului, disputat la 28 octombrie in
preliminariile Campionatului euro

teatre
• Teatrul. National (14 7171, Sala
mare) : Titanic vals — 18; (sala
Amfiteatru) : Actorul — 18; (sala
Atelier) : Act venețian — 18
• Filarmonica
„George
Enescu*
*
(15 63 75, Ateneul Român) ;
Concert
vocal-slmfonic. Dirijor : Ion Baciu.
Solist : Dmitri Bașkirov (U.R.S.S.)
— 19
• Opera Română (13 18 37) : Truba
durul — 18
O Teatrul de operetă (ÎS 63 48, bd.
N. Bălcescu 2) : Silvia — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala
Grădina
Icoanei,
11 95 44) :
Dimineață pierdută — 18
0 Teatrul de comedie (16 84 80) ;
Slugă la doi stăpini — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : O femele
drăgufâ cu o floare șl ferestre spre
nord — 18,30
0 Teatrul „C. I. Nottara
*
(39 31 03,
sala Magheru) : Micul Infern — 18;
(sala Studio) : Concurs de Împreju
rări — 18.30
0 Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Simple coincidente — 18.30;
(sala Gluleștl, 18 04 85) :
Bărbierul
din Seviiia — 18
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 38 78) : Belmondo
al II-lea — 19;
(sala Victoria,
50 58 65); Varietăți pe portativ — 19;
(la Palatul sporturilor șl culturi!) :
Pe placul tuturor — 18
0 Teatrul „Ion Creangă
*
(30 26 55) :
Muzicanții veseli — 9; Pistruiatul
— 15

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ
A ARĂTURILOR DE TOAMNĂ

zilei

Tn perioada 10—13 noiembrie ne-a
vizitat țara o delegație condusă de
tovarășa Margot Honecker, minis
trul învățămintului public din Repu
blica Democrată Germană.
Delegația a avut convorbiri cu
membri ai conducerii Ministerului
Educației și învățămintului, a vizitat
unități de învățămînt preșcolar, li
ceal și superior. întreprinderi indus
triale. așezăminte de cultură, obiecti
ve sociale și culturale din București.
Oaspeții au luat cunoștință de reali
zările din domeniul dezvoltării și
modernizării învățămintului româ
nesc. de condițiile de muncă și viață
asigurate tinerei generații de parti
dul și statul nostru, de marile trans
formări economice și sociale din ca
pitala patriei.

Viteza zilnică de lucru trebuie mult sporită pentru

pean de fotbal, și a hotărit să dea
meci pierdut cu 3—0 echipei olan
deze. învingătoare pe teren cu sco
rul de 8—0. De asemenea, s-a de
cis suspendarea stadionului „Feyenoord" de la toate jocurile U.E.F.A.,
pină la 31 iulie 1990. în urma acestei decizii, clasamentul grupei a
5-a se prezintă astfel i 1. Olanda (10
puncte), 2. Grecia (9 puncte). 3. Po
lonia (8 puncte), 4. Ungaria (6 punc
te), 5. Cipru (3 puncte). Meciul de
cisiv pentru stabilirea echipei califi
cate la turneul final se va desfășu
ra la 16 decembrie, la Atena, între
formațiile Greciei și Olandei.
PATINAJ. După executarea „pro
gramului scurt", in proba individua
lă masculină din cadrul concursului
internațional de patinaj artistic de
la Zagreb conduce australianul Ca
meron Medhurst. Pe locurile urmă
toare In clasament se află Scott
Kurttila (S.U.A.) și Riko Krahnert
(R.D. Germană).

TENIS. Rezultate Înregistrate In
turneul internațional de tenis de la
Wembley : Mecir (Cehoslovacia) —
Evernden (Noua Zeelandă) 6—2,
6— 4 ; Annacone (S.U.A.) — Bates
(Anglia) 2—6, 7—5, 7—5 ; Hlasek (El
veția) — Gunnarsson (Suedia) 7—5,
6—0 ; Leconte (Franța) — Srejber
(Cehoslovacia) 6—3, 7—6. • în tu
rul II al turneului internațional de
tenis de la Frankfurt pe Main, tinărul jucător suedez Niklas Kroon
a furnizat o mare surpriză, eliminindu-1 cu 7—5, 6—3 pe compatrio
tul său Mats Wilander, cotat ca
principal favorit al concursului.

HANDBAL. în cadrul turneului
Internațional masculin de handbal
de la Pecs, reprezentativa U.R.S.S.
a Întrecut cu scorul de 15—12 (8—5)
echipa Austriei, iar selecționata Un
gariei a dispus cu 25—16 (12—5) de
formația Bulgariei. • Localitatea
vest-germană Ehingen a găzduit me
ciul internațional amical de handbal
dintre selecționatele de tineret ale
R.F. Germania și Franței. Handbaliștii vest-germani au terminat în
vingători cu scorul de 19—14 (10—4).
VOLEI. In cadrul turneului inter
național feminin de volei de la
Fraga, reprezentativa Cehoslovaciei
a întrecut cu scorul de 3—1 (15—10,
14—16. 15—6, 15—5) formația Olan
dei, iar echipa U.R.S.S. a dispus cu
3—0 (15—13, 15—11, 15—13) de for
mația Poloniei.

• Circul Bucureștt (10 41 95): „A so
sit circul 1“ — 13.30; 19
0 Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmonauțllor, 11 19 04) : Poveste despre
marionetă — 15; (la Casa de cultu
ră a sectorului 3) : Puiul — 10
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) ; Stress — 19

cinema
• Cetatea ascunsă : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Clipa de răgaz : PATRIA (11 86 23)
• Secretul3’lui’ Nemesis: BUCU
REȘTI (13 81 54) — 8.30; 10,30; 12.30;
14,45; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) —
9: 11,30; 14: 16,30; 19. FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,30; 14: 16,30; 19
• Saffi — 9; 10.45; 12,45. Cuibul de
viespi — 14,30; 18,45; 19 :
DOINĂ
(16 35 38)
0 Orașul văzut de sus : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 13: 17; 19
0 Figuranțil : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 16; 18,30, GRIVITA (17 08 58)
— 9: 12; 16: 19
0 Moromeții :
DRUMUL
SĂRII
(31 28 13) — 15: 17. POPULAR (35 15 17)
— 15: 18
• Inspector fără armă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
0 Acțiunea
Edelstein :
PACEA
(71 30 85) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Jandarmul
șl
jandarmeritele :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19

OLT:
Principala lucrare de sezon care
concentrează masiv forțele mecanice
și umane din unitățile agricole din
județul Olt o reprezintă executarea
arăturilor adinei de toamnă. Mai
bine zis. finalizarea acestora, pină
joi seara lucrarea fiind efectuată pe
74 la sută din suprafața planificată.
Concomitent, o atenție asemănătoare
este acordată și altor lucrări —
amendamentarea. scarificarea solu
lui, transportul și încorporarea sub
brazdă a gunoiului de grajd. Sint
aspecte pe care le-am constatat și în
unitățile agricole din consiliul agro
industrial MoVileni. în raidul 'între
prins joi, 12 noiembrie.
„Ne-am organizat munca tn așa
fel — preciza Dumitru Brenciu. or
ganizator de partid — incit să ne în

călărași :

în avans față de grafice
cadrăm cu arăturile tn termenul sta
bilit de comandamentul județean
pentru agricultură, dar să facem si
lucrări de bună calitate. Fată de anii
precedenți, arăturile de toamnă se
efectuează mult mai greu, din cauza
secetei. Cunoscînd această situație,
am acționat din timp, mobilizîndu-ne
pentru încheierea grabnică a princi
palelor lucrări din actuala campanie
agricolă — insămințarea păioaselor,
recoltarea florii-soarelui, soieî. po
rumbului și sfeclei de zahăr — ceea
ce ne-a permis ca la efectuarea ară
turilor adinei de toamnă să reparti
zăm din vreme un mai mare număr
de tractoare. In consecință, pină in
prezent am efectuat lucrarea pe 8 300
hectare din 9 649 prevăzute, realizînd
zilnic în jur de 450 hectare, față de

400, cît este planificat, ceea ce ne dă
certitudinea încadrării cu cîteva zile
mai devreme față de termenul pre
văzut. Totodată, am scarificat solul
pe mai bine de 500 hectare din cele
700 planificate șl am transportat și
încorporat 36 750 tone gunoi de grajd,
pină acum, din 39 700 tone, cite ne-am
propus pentru această toamnă". De
altfel, la Șerbănești. Ștoborăști. Tufeni și Movileni se trăgeau ultimele
brazde pe suprafețele destinate însămințărilor din primăvara anului
viitor, iar pe ogoarele din localită
țile Schitu, Icoana și Corbu, forțele
mecanice și umane se aflau întărite
prin contribuția vecinilor.

Mihai GRIGOROSCUȚA.
corespondentul „Scinteii"

Măsuri pentru intensificarea lucrărilor

Din lucrările prevăzute în actuala
campanie agricolă in județul Călă
rași. problema nr. I o constituie ară
turile adinei de toamnă, avind in
vedere atit volumul mare de lucrări,
cît, ' mai ales, marile rămineri
în urmă față de grafice. Pină în
seara de 12 noiembrie, ogoa
rele de toamnă au fost efectuate
pe numai 29 la sută din suprafața
planificată. Și dacă este foarte ade
vărat că în toate unitățile agricole
se fac mari eforturi pentru, ca în
citeva zile să se încheie transportul
știuleților. recoltatul și transportul
sfeclei de zahăr, eliberarea terenu
lui de resturi vegetale, este la fel de
adevărat că în ce privește atingerea
vitezei zilnice planificate la arături
adinei de toamnă sint încă multe
probleme de rezolvat pentru ca această lucrare să se desfășoare co
respunzător. Dincolo de unele nea
junsuri ce țin de organizarea mun
cii. de indiscipliria unor mecaniza
tori, ca de altfel și modul defectuos

mureș

in care se realizează In unele locuri
îndrumarea si controlul din partea
specialiștilor și cadrelor de condu
cere. o problemă cu totul deosebită
o prezintă aprovizionarea cu car
buranți. „Este nevoie ca trac
toarele să funcționeze perfect și
să aibă ce trebuie — adică mo
torină și ulei — ne spune in
ginerul Constantin Șandru, directo
rul Trustului S.M.A. Noi dispunem
de 2 000 de tractoare, toate in stare
de funcționare, din care cel puțin
800 ar putea ara in schimburi pre
lungite și in schimbul II. avind asi
gurați mecanizatorii necesari, ceea
ce înseamnă că am putea ara zilnic
circa 7 500 hectare. Din păcate, nu
arăm decît 2 000 hectare în medie
pe zi. și aceasta din lipsă de motori
nă, pentru că nu primim decît maxi
mum 20 la sută din cota hecesară
zilnic".
Fără Îndoială că o asemenea situa
ție va trebui să determine nelntirziat măsuri corespunzătoare din par
tea ministerului de resort, cu atit

mal mult cu cît. dacă lucrările se
vor desfășura intr-o perioadă mai
mare de timp, in mod cert consu
mul de motorină va crește exagerat
de mult. Iată ce ne-a spus tn aceas
tă privință tovarășul Constantin
Popa, președintele C.A.P. Dor Mă
runt : „Nu cred că este cazul să
vorbim ce importantă, pentru pro
ducțiile anului viitor, au arăturile
adinei de toamnă, atit din punct de
vedere al calității, cit și al perioa
dei în care au fost executate. Nu
mai că. dacă nu le facem acum, cînd
timpul este deosebit de bun. o să fim
nevoiți să le facem pe timp nefa
vorabil — pentru că oricum va tre
bui să le facem — numai că atunci
vom trage cu două tractoare de un
plug cu două brazde, vom consuma
mai multă motorină pentru fiecare
hectar, fără să mai putem asigura
calitatea pe care o dorim".

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii"

: Cu răspundere pentru calitate

unde, In pofida faptului că ogoarele
După Încheierea recoltării porum
de toamnă trebuie executate pe mari
bului. in unitățile agricole din ju
suprafețe — 6 280 hectare — reali
dețul Mureș cuvintul de ordine al
zările de pină acum (aproape 5 000
mecanizatorilor este de a încheia
hectare arate) oferă garanția că aarăturile adinei de toamnă în cel
ceastă lucrare se va înscrie în gra
mai scurt timp. Prin creșterea nu
ficele stabilite. „Experiența anilor
mărului de tractoare destinate aces
trecuțl — ne spune Vasile Almășan.
tei lucrări, viteza de lucru la arat
inginerul-sef al consiliului agroin
a crescut de la o zi la alta. Astfel,
dustrial — ne-a arătat că una din
dacă in ziua de 10 noiembrie au fost i lucrările care condiționează execu
executate ogoare de toamnă pe 3 300
tarea rapidă și de bună calitate a
hectare, in ziua următoare supra
arăturilor este eliberarea operativă a
fața arată a însumat 3 854 hectare,
terenului de coceni și alte resturi
existînd condiții ca ritmul lucrărilor
vegetale. Acordind atenție sporită
să depășească 4 000 hectare pe zi.
acesței lucrări, suprafața neeliberată
Lucru necesar de realizat. dacă
Încă de coceni nu însumează la aavem In vedere că pină în seara zi
ceastă dată, pe ansamblul C.U.A.S.C..
lei de 11 noiembrie suprafața arată
nici 500 hectare. Aceasta face ca în
era de numai 61 151 hectare — 55
ritmul în care lucrăm la eliberarea
la sută din cea planificată. Faptul
terenului (cu 5 mașini) și Ia arături
că într-o serie de unități agricole
(cu peste 400 hectare pe zi) să în
arăturile de toamnă se desfășoară pe
cheiem ogoarele de toamnă pină in
ultimele suprafețe, iar în altele rea
seara zilei de 14 noiembrie". într-alizările sint cu mult superioare me
devăr, aici, prin buna organizare a
diei pe județ arată că. prin buna
muncii și desfășurarea activității in
organizare a muncii și utilizarea
schimburi prelungite la toate cele 144
tractoarelor la capacitate maximă,
tractoare, suprafața arată în cursul
sint create condiții ca arăturile să se
zilei de 12 noiembrie a însumat 432
încheie in perioada stabilită.
hectare. Un ritm bun de lucru, dacă
Acest lucru este atestat. între al
avem în vedere că o bună parte din
tele. și de unitățile agricole din con
terenurile acestui C.U.A.S.C. sint si
siliul agroindustrial Tîrgu Mureș,
tuate în pantă, așa cum sint. de

altfel, situate șl terenurile C.A.P.
Mureșeni, unitate in care au mai
rămas de arat doar 45 hectare din
cele 525 hectare planificate. Aici însă
— așa cum am constatat la fata lo
cului — cele 10 tractoare destinate
arăturilor, cărora li s-a adăugat, in
ultimele zile, un tractor de mare
putere cu 6—7 brăzdare, au realizat
zilnic viteze de lucru de peste 3 hec
tare fiecare, iar cel din urmă (un
tractor de tipul -A-l 800) — chiar
peste 6—7 hectare pe zi. Așa se lu
crează în acest C.U.A.S.C. și în coo
perativele agricole Nazna. Singeorgiu de Mureș. Văleni. Livezeni, Pănet. Din păcate. în alte unități agri
cole. cum sint cele din consiliile
agroindustriale Fărăgău. Rîclu. Singeorgiu de Pădure, care au supra
fețe mari de arat, se lucrează în
ritm lent. Bunăoară, In consiliul
agroindustrial Fărăgău au fost ara
te numai 3 573 hectare, din 6 400. iar
în consiliul agroindustrial Riciu —
doar 3 027 hectare din 5 300. Aceasta
Impune ca specialiștii șl cadrele de
conducere din aceste consilii să ia
măsuri energice pentru ca ritmul zil
nic la arat să fie mult intensificat.

Gheorghe GIURGIU

Manifestări politico-ideologice și cultural-educative
consacrate alegerilor de la 15 noiembrie
Alegerile de deputoți de Io 15 noiembrie prilejuiesc desfășurarea, In
continuare, în intreaga țara a unor instructive manifestări politico-ideolo
gice și cultural-educative.
în județul Satu Mare importantul
eveniment al alegerilor de deputați
in consiliile populare de la 15 no
iembrie este întimpinat cu o amplă
și diversă suită de manifestări po
litico-educative și cultural-artis
tice ce se desfășoară in toate loca
litățile sub egida Consiliului jude
țean al F.D.U.S. și a Consiliului
județean de educație politică ți
cultură socialistă. Astfel, in unități
economice, instituții, cartiere, școli,
puncte de documentare politicoideologică, așezăminte de cultură de
la orașe și sate au loc expuneri și
dezbateri pe teme ca „Profundul
democratism al Legii electorale in
Republica Socialistă România",
„F.D.U.S. — cadru politico-organizatoric al participării întregului
popor la conducerea și organizarea
vieții social-economice din țara
noastră". „Sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu —
România o țară a progresului și a
păcii, militantă activă a colaboră
rii internaționale", „Democrația so
cialistă din România — o democra
ție autentică, originală". Au fost
organizate întîlniri cu tinerii care
șe prezintă prima oară în fața ur
nelor de votare, purtind genericul
„Alegerile de deputați sub sem
nul marilor împliniri ale Epocii
Nicolae Ceaușescu". De asemenea,
în așezămintele de cultură au loc
programe cultural-artistice și spec
tacole omagiale, sub genericul
„Partidului — inima și cîntul azi ii
înălțăm", „Poporul român își dă
votul pentru cei mai burii fii ai
săi", seri de muzică și poezie pa
triotică și revoluționară, expoziții
de carte social-politică, gale ale fil
mului românesc artistic și docu
mentar etc. (Octav Grumeza).

Sub egida secției de propagandă
a Comitetului județean Bihor al
P.C.R., a Consiliului județean al
F.D.U.S. a apărut documentarul
„Județul Bihor în cifre și fapte".
In filele lui sint reunite date si as
pecte semnificative privind reali
zările obținute de Ia alegerile pre
cedente și pină în prezent in așe
zările de pe Crișuri, ca si detalii
Privind dezvoltarea economico-socială a județului in anii următori,
lucrarea dovedindu-se de un. real
folos în activitatea de propagandă,
in organizarea diverselor acțiuni
cultural-educative ce se desfășoa
ră în aceste zile premergătoare apropiatului eveniment electoral,
(loan Laza).

De sub teascurile întreprinderi!
poligrafice din Bacău au ieșit în
aceste zile mai multe tipărituri —
broșuri, pliante, afișe etc. — edi
tate sub egida Consiliului județean
al F.D.U.S.. in întîmpinarea alege
rilor de deputați în consiliile popu
lare de la 15 noiembrie. Realizate
intr-o ținută grafică deosebită,
pliantele „Municipiul Bacău pe co
ordonatele dezvoltării economicosociale" și „O cetate a muncii —
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej"
prezintă în cifre și imagini cele
.maj sugestive înfăptuiri din anii de
glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu"
și îndeosebi în actuala legislatură,
cînd, asemenea tuturor localităților
tării, cele două mari centre urbane
de pe Bistrița și Trotuș au cunos
cut profunde mutații calitative în
viața economico-socială si edilitargospodărească. în acest fel. tipări
turile respective servesc muncii de
propagandă, conținutul lor oferind
o importantă sursă de documenta
re pentru alegători și candidațil
F.D.U.S. în alegeri. în același scop
au fost tipărite si pliante care în
fățișează realizări Si perspective în
centrele muncitorești Buhuși. Comănești. Moinești. Tîrgu Ocna, pre
cum și numeroase afișe electorale.
(Gheorghe Baltă).

Localitățile județului Tulcea găz
duiesc în această perioadă premer
gătoare alegerilor de la 15 noiem
brie numeroase manifestări politi
co-educative și cultural-artistice,
prin intermediul cărora se eviden
țiază mărețele succese obținute de
oamenii muncii din această parte
a tării, de poporul român în fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, cu deosebire a
mărețelor înfăptuiri din anii ce au
trecut de la Congresul al IX-Iea.
cînd in fruntea partidului și a ță
rii
a
fost
ales
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Asemenea ma
nifestări — simpozioane, mese ro
tunde, expuneri, expoziții fotodocumen.tare — relevă', totodată. înal
tul democratism al vieții noastre
politice, participarea maselor largi
de oameni ai muncii la conducerea
nemijlocită a construcției social-e
conomice a țării. De asemenea, sub
genericul : „Votul nostru — viito
rului luminos al patriei". In liceele
și școlile profesionale din Tulcea,
Măcin. Babadag, Isaccea s-au des
fășurat activități politico-ideologi
ce și educative cu tineri și tinere
care duminică vor vota pentru
prima dată.

La Palatul culturii din Pitești s-a
desfășurat simpozionul cu tema
„Epoca Nicolae Ceaușescu — epo
ca de glorie a poporului nostru, pe
rioada celor mai strălucite împli
niri pe plan economico-social și
edilitar-urbanistic din istoria mu
nicipiului Pitești", iar la Casa de
cultură a științei și tehnicii pen
tru tineret din aceeași localitate a
fost prezentată expunerea intitula
tă „Documentele Congresului al
XIII-lea al P.C.R. despre dezvol
tarea democrației muncitorești re
voluționare". Casa orășenească de
cultură din Curtea de Argeș a găz
duit o dezbatere pe tema „Apelul
Frontului Democrației și Unității
Socialiste — bilanț rodnic si per
spective luminoase In devenirea
socialistă a României", în timp ce
la căminele culturale din numeroa
se comune argeșene au fost urmări
te cu interes expunerile intitula
te „Concepția P.C.R., a secretaru
lui său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind perfec
ționarea sistemului democrației so
cialiste in țara noastră", „Esența
democratică și umanistă a Legii electorale din România", „Alegerile
de deputați în consiliile populare
— eveniment politic cu o profun
dă semnificație in viața întregu
lui nostru popor".
La Regionala de căi ferate din
Iași a fost organizată o dezbate
re cu tertia „Partidul Comunist Ro
mân — centrul vital al națiunii
noastre, forța dinamizatoare a energiilor creatoare ale Întregului
popor pe calea socialismului și co
munismului", iar la Clubul mun
citoresc ai întreprinderii mecanice
„Nicolina" din localitate a avut loc
expunerea intitulată „Concepția
P.C.R., a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, des
pre formarea omului nou. Docu
mentele Congresului al Ilî-lea al
educației politice și culturii socia
liste despre cerințele și direcțiile
de acțiune pentru formarea și dez
voltarea multilaterală a personali
tății umane in etapa actuală de
transformare revoluționară a socie
tății românești". Sub genericul
„Trăim in miezul unui ev aprins",
la Casa de cultură a sindicatelor
din Iași a fost prezentată o sui
tă de spectacole artistice dedicate
fruntașilor în producție și in ac
tivitățile de interes obștesc. In același ciclu de acțiuni se înscrie
și șezătoarea literară „Poezia pa
triotică purtătoare de înalte idea
luri umaniste", programată la Casa
orășenească de cultură „Mihail
Sadoveanu" din Pașcani. (Agerpres)

corespondentul „Scinteii"

Trecut și prezent
în „Țara podișurilor înalte"
etiopia:

REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ ETIOPIA
• Suprafața : 1 221 900 kmp.
• Populația : aproximativ 42 milioane locuitori.
• Capitala : Addis Abeba, 1 400 000 locuitori; alte orașe : Asmara, Dire
Dăwa, Dessie, Harar, Jimma, Nazret, Gondar.
• Principalele bogății : minereu de fier, uraniu, magneziu, aur, sare,
cafea, trestie de zahăr, griu, secară; peste 60 milioane bovine, ovine
și caprine.
9 Organizarea de stat: Republică Populară Democrată.
• Sărbătoarea națională : 12 septembrie (in această zi este aniversată
victoria revoluției din 1974).

Cînd sosești la Addis Abeba, ve
nind dinspre nord, in fața ochilor iți
apare un peisaj impresionant, domi
nat de verdele crud al pădurilor de
eucalipți și de culmile semețe ale
munților Entoto. De fapt, orașul
fondat acum o sută de ani și care
cunoaște o continuă transformare este
capitala africană situată la cea mai
mare altitudine (peste 2 450 m). Nici
nu este de mirare, dat fiind că o
imensă parte a teritoriului Etiopiei
este ocupată de un podiș cu înălțimi
între 1 000 și 4 000 de metri, frag
mentat de văl adinei și numeroase
culmi muntoase. în ciuda reliefului
mai puțin obișnuit, a existentei unor
întinse întinderi deșertice. Etiopia a
fost și rămîne o țară cu un pronun
țat caracter agrar, 90 la sută din
populație îndeletnicindu-se cu agri
cultura și creșterea vitelor. Pe cu
prinsul suprafețelor apte pentru agri
cultură — cam o zecime din teritoriu
— se cultivă bumbac, trestie de
zahăr, griu, secară, porumb, tu
tun și mai ales cafea. Patria de ori
gine a arbustului de cafea este
această
zonă,
respectiv,
pro
vincia Kaffa, de unde își trage și
numele. Cu o producție anuală de
aproape 200 000 tone, cafeaua asigură
peste jumătate din exportul etiopian.
Un călător român, Mihai TicanRumano, avea să scrie pe la mijlocul
deceniului al patrulea al secolului
nostru o interesantă carte despre
această țară, despre înzestratul ei
popor, impresiile și constatările sale
reprezentînd o valoroasă sursă docu
mentară.
Istoria Etiopiei, cea mal veche țară
independentă din Africa, este deose
bit de frămintată. Peninsula Abisomalia se numără printre zonele glo
bului pe cuprinsul cărora a luat fiin
ță și au înflorit unele din cele mai
strălucite civilizații. După o lungă
prezență a omului pe văile și înălți
mile etiopiene, la Începutul erei

noastre aici s-a constituit statul scla
vagist Aksum, care a ajuns la
apogeu tn secolele 4—6. In veacul al
XIII-lea, aproape in aceleași limite
a luat ființă un nou stat — Regatul
Etiopiei — care avea să dăinuie vre
me de patru veacuri. Datorită tendin
țelor separatiste ale unor conducători
locali, această formațiune statală s-a
fărîmițat în cîteva principate feudale
independente, care s-au unificat la
mijlocul secolului al XIX-lea. Peri
oada de Început a statului nou creat,
cunoscut mai ales sub numele de
Abisinia, a coincis, din nefericire, cu
debutul uneia dintre cele mai negre
perioade din istoria Africii : epoca
colonială. Datorită goanei marilor
puteri pentru acapararea de teritorii,
Etiopia a devenit ținta unor continue
atacuri din partea Angliei (1868) și a
Italiei, ultima fiind infrintă în bătă
lia de la Adua (1896). Un obelisc im
punător, inălțat în centrul modern al
capitalei etiopiene, imortalizează is
torica victorie obținută în acel mo
ment de gravă amenințare la adresa
ființei naționale. Patru decenii mai
tîrziu, în ciuda rezistenței eroice a
etiopienilor, țara lor a fost ocupată
de Italia fascistă și transformată în
colonie. Printre statele care au pro
testat împotriva acestei samavolnicii
și și-au manifestat solidaritatea cu
Abisinia s-a numărat și România,
analele vremii consemnind în
fierarea vehementă a agresiunii fas
ciste făcută de ia tribuna Ligii Na
țiunilor de către strălucitul diplo
mat român Nicolae Titulescu. Stră
vechiul stat african avea însă să-și
recapete independența după nu
mai cîțiva ani,' in 1941, spre satis
facția tuturor popoarelor iubitoare de
libertate.
Trecînd In revistă drumul de luptă
al națiunii etiopiene, trebuie subli
niat că un moment de răscruce al
existenței sale l-a constituit revolu
ția populară din 12 septembrie 1974.

Dînd expresie năzuinței fierbinți a
milioanelor de etiopieni de a fi pe
deplin stăpini pe destinele lor și de
a-și făuri o viață nouă, actul de
acum 13 ani a pus capăt regimului
monarhic feudal și a deschis calea
unor profunde prefaceri șocial-economice cu caracter progresist. în pe
rioada care a trecut de atunci, ca o
expresie a lozincii „Etiopia Tikdem“
— „Etiopia in primul rină", autori
tățile centrale au luat o serie de mă
suri menite să înlăture vechile struc
turi anacronice și să impulsioneze
mersul înainte al țării ; a avut loc
naționalizarea întreprinderilor indus
triale și comerciale, a băncilor, trans
Addis Abeba — în traducere „Floarea Nouă" - este un oraș care prin
porturilor și comunicațiilor, a fost
construcțiile sale înfloritoare din ultimii ani iți merită pe deplin numele
înfăptuită reforma agrară, s-a trecut
la realizarea unor importante obiec
fundă înrîurire asupra economiei
Mariam, secretar general al C.C. al
tive economice.
etiopiene. Astfel, în ciuda unor greu
Partidului Muncitoresc din Etiopia, a
Printre acestea din urmă se nu
tăți, inclusiv a perioadelor prelungite
fost ales în funcția de președinte al
mără o fabrică de asamblare a trac
de secetă, in ultimul deceniu pro
toarelor, o uzină petrochimică, citeva
Republicii. Pentru poporul acestei
ducția industrială a crescut de peste
centrale hidroelectrice ș.a. Astfel, hi
străvechi țări, proclamarea Republi
două ori. Anul acesta, producția
drocentrala de la Melka Wakena, de
cii Populare Democrate Etiopia con
agricolă a înregistrat un spor sub
pe rîul Wabe Shebelle, în curs da
stituie un act de deosebită însem
stantial față de anul trecut : îri pe
construcție, se numără printre cela
nătate politică, care confirmă adîncirioada februarie-aprilie 1987, Etiopia
mai importante proiecte ala actualu
le transformări petrecute după revo
a
recoltat
peste
8
milioane
chintale
lui plan de dezvoltare economică. Ea
luția din 1974, atestînd hotărîrea
da grîne, ceea ce reprezintă o creș
va îi echipată cu patru generatoare,
etiopienilor de a acționa cu eforturi
tere de aproape sută la sută în com
de cite 153 MW fiecare, capabile să
sporite pentru continua Înflorire a
parație cu 1986.
patriei lor.
producă 543 milioane kWh anual.
La începutul anilor ’70 a fost ini
Transformări sociale profunde au
In spiritul politicii sale de priete
țiată
la
scară
națională
campania
de
loc și la sate. Ca urmare a aplicării
nie și solidaritate cu popoarele Afri
lichidare a analfabetismului. In
reformei agrare, marile latifundii au
cii. cu toate popoarele care acțio
cursul acestei campanii, care durează
fost lichidate, iar in locul lor au fost
nează pentru progres economic și so
fi in prezent, peste 15 milioane de
create ferme de stat, asociații și
cial, România socialistă urmărește cu
persoane au învățat să scrie și să ci
cooperative țărănești. în același timp,
simpatie realizările obținute de po
tească, fapt care a contribuit la ri
pentru a anihila efectele dezastruoa
porul etiopian sub conducereă Parti
dicarea
nivelului
general
de
cunoaș

se ale secetei din ultimii ani, care a
dului Muncitoresc din Etiopia. Rela
tere al populației.
afectat în primul rind regiunile din
țiile tradiționale de prietenie dintre
nord, unde este concentrată peste 40
România și Etiopia au cunoscut in
Transformările pe plan economicola Bută din Întreaga suprafață arabi
ultimii ani o continuă dezvoltare și
social au fost însoțite în toți acești
lă. guvernul a elaborat un plan trie
amplificare. De o mare însemnătate
ani de ample prefaceri și în dome
nal de dezvoltare a agriculturii
s-au dovedit In acest sens intîlnirile
niul politic. în septembrie 1984 a avut
(1987—1989), care își propune asi
Ia nivel înalt, desfășurate la Bucu
loc Congresul de constituire a Parti
gurarea necesarului de produse
rești și Addis Abeba, convorbirile din
dului Muncitoresc din Etiopia, care
tre președintele Nicolae Ceaușescu
agroalimentare din producția internă
a făcut din socialismul științific baza
și mutarea populației din zonele
și președintele Mengistu Haile Ma
sa Ideologică, devenind principalul
aride spre regiunile fertile ale țării.
riam. Documentele convenite cu aorganizator al pregătirilor in vederea
La cea de-a patra sa reuniune, pre
adoptării unei noi Constituții. La 1 1 ceste prilejuri au dat un puternic
zidată de prlmul-ministru, Comitetul
impuls extinderii pe diverse planuri
februarie a.c., cetățenii Etiopiei au
da coordonare pentru realizarea ulti
a raporturilor româno-etiopiene, in
aprobat, prin referendum, proiectul
interesul reciproc, al păcii șl înțele
mului obiectiv a aprobat o operație
legii fundamentale, care stabilește
de proporții impresionante, planul de , principiile organizării de stat a Etio
gerii internaționale. Confirmînd acest
reașezare a 687 194 familii, cu o
curs ascendent, apropiata vizită pe
piei, precum și obiectivele de per
care o va face In țara noastră șeful
populație totală de peste 3 milioane
spectivă ale dezvoltării țării. Ca ur
statului etiopian se înscrie ca un nou
de oameni. Reașezarea se va face în
mare a adoptării Constituției. în luna
moment de seamă în cronica relații
13 regiuni, unde vor fi construite nu
iunie au avut loc alegeri pentru de
lor prietenești dintre cele două țări,
meroase școli, spitale, magazine și
semnarea deputaților în Adunarea
alte dotări necesare.
care va deschide noi perspective con
Națională, iar la prima sesiune a
Toate aceste măsuri, care definesc
lucrării rodnice dintre România și
acestui for din luna septembrie- a
Etiopia.
opțiunea pentru o cale necapitalistă
fost proclamată Republica Populară
de dezvoltare, au exercitat o proDemocrată Etiopia. Mengistu Haile
Nicolae N. IUPU
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Acțiuni și luări de poziție pentru

Pentru utilizarea spațiului cosmic exclusiv in scopuri pașnice

încetarea cursei înarmărilor

ț

Dezarmarea, pacea, instaurarea unei lumi mai drepte și mai bune,
eliminarea pericolului unui război nuclear constituie principalele teme
dezbătute in diverse forumuri mondiale, in reuniuni ale reprezentanțilorA
i organizațiilor obștești din întreaga lume. Activiștii mișcării pentru pace
> iși continuă manifestațiile consacrate îndeplinirii celor mai stringente
) deziderate ale omenirii — prevenirea izbucnirii unui război nuclear și
alocarea fondurilor irosite pe înarmări la finanțarea programelor de
dezvoltare.
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In sprijinul lichidării tuturor armelor nucleare

BERLIN 13 (Agerpres). — Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliului
de Stat al R.D. Germane, și Dieter
Spoeri, membru al conducerii frac
țiunii P.S.D. în Bundestagul vestgerman, s-au pronunțat, în cursul
I intilnirii desfășurate la Berlin, penn upiut-a
unuia cza luioci
’ tru
oprirea totală
cursei mauuaînarmăț rilor și a militarizării spațiului cos4 mic, pentru eliminarea stărilor de
1 confruntare și a tendințelor de sui premație militară. Salutînd înțelegerea sovieto-americană asupra
ț unui acord cu privire la eliminarea
i rachetelor nucleare cu rază medie
* de acțiune și operativ-tactice, inl terlociitorii au evidențiat că sumele
} uriașe cheltuite pentru înarmări ar
1 putea fi utilizate pentru ridicarea
bunăstării și progresului social.
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ce și oameni de știință s-au
nunțat pentru o dezarmare nucleară
cuprinzătoare, relatează agenția
A.D.N. La un miting desfășurat la
Bielefeld, purtătorul de cuvînt pen
tru problemele dezarmării al frac
țiunii social-democrate din Bun
destag, Hermann Scheer, a subli
niat necesitatea lichidării tuturor
armelor nucleare și renunțării la
doctrina descurajării nucleare. La
rîndul său, Peter Varth, expert la
Institutul de cercetări în probleme
le păcii Starnberg, a apreciat că
anul viitor există posibilitatea în
cheierii unor acorduri între S.U.A.
și U.R.S.S. cu privire la reducerea
cu 50 la sută a rachetelor nucleare
Intercontinentale și asupra interzi
cerii armelor chimice în întreaga
lume. Totodată, el s-a pronunțat
pentru o „soluție zero" și în dome
niul armelor nucleare cu rază
scurtă de acțiune din Europa și în
favoarea reducerii armelor convenționale.
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LONDRA 13 (Agerpres). — Mi
nistrul apărării al Marii Britanii,
George Younger, a exprimat — in
tr-o declarație făcută in Camera
Comunelor — sprijinul guvernului
său față de viitorul acord sovietoamerican privind eliminarea rache
telor nucleare cu rază medie și mai ,
scurtă de acțiune. El și-a exprimat i
speranța că. semnarea acestui do- ’
cument va conduce apoi la realiza- ț
rea unui acord referitor la redu- i
cerea cu 50 la sută a rachetelor )
strategice. Cu același prilej, minis- l
trul britanic a reafirmat poziția ’
guvernului britanic de a nu renun- ț
ța la întărirea arsenalului nuclear i■
propriu, relatează agenția T.A.S.S.
— • "" 1
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Fondurile irosite pe înarmări să fie folosite
în scopul dezvoltării economico-sociale

ROMA 13 (Agerpres). — Militanții pentru pace din Italia se pro* nunță pentru reducerea cheltuielilor militare și pentru măsuri con
crete in direcția dezarmării. In
tr-o declarație dată publicității la
Roma. asociația italiană pentru
pace — cunoscută organizație ob
ștească — a subliniat că in ultimii
10 ani alocațiile militare ale guvernuPiil italian au ajuns la 10OO de
i
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miliarde lire, fonduri sustrase, de
fapt, de la programele de dezvol- l
tare economică și de îmbunătățire !
a nivelului de trai al păturilor ce- ț
lor mai sărace ale populației. Or- i
ganizația cere tuturor locuitorilor, J
partidelor politice, parlamentarilor, i
tuturor organizațiilor democrate să )
participe la 24 noiembrie la Roma ț
la o amplă manifestație de protest 1
împotriva creșterii cheltuielilor mi- 1
litare.
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Noi acțiuni agresive ale R.S.A. împotriva Angolei
LUANDA 13 (Agerpres). — In
provinciile Cunene -și Cuando-Cubango din sudul Angolei se desfă
șoară lupte grele între Armata
Populară de Eliberare a Angolei și
unități ale armatei regulate sud-africane, relatează agenția angoleză
de presă Angop. citată de agenția
T.A.S.S. Agenția angoleză precizează
că trupe ale regimului rasist de la
Pretoria au pătruns in aceste pro
vincii din sudul tării încă de la 26
august.
Regimul rasist de Ia Pretoria a recuhoscut public că forțele sale ar
mate au pătruns pe teritoriul An-

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a adresat un
apel tuturor statelor. în spec;al ce
lor cu potențial cosmic, să contri
buie mai activ la prevenirea trans
ferării cursei înarmării în spațiul
cosmic. Aceasta este o condiție esen
țială în vederea colaborării pe plan
internațional și a utilizării exclusiv
în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic. Apelul este conținut In
tr-un proiect de rezoluție, adoptat
de comitet, document ce subliniază
convingerea că întreaga umanitate
este interesată în cercetarea si utili
zarea spațiului cosmic in scopuri
pașnice. Subliniind importanta lăr
girii colaborării internaționale în
Cosmos. Comitetul politic special
evidențiază necesitatea ca centrul
coordonator al unei asemenea cola
borări să devină Organizația Națiu
nilor Unite. In acest sens. Comitetul
O.N.U. pentru utilizarea spațiului

cosmic în scopuri pașnice a recoman
dat examinarea căilor și mijloacelor
de menținere a spațiului extrateres
tru exclusiv pașnic.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme politi
ce și de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat un pachet
de rezoluții referitoare la armele
chimice și bacteriologice. Documen
tele fac apel la intensificarea efor
turilor vizînd ajungerea la o interzi
cere totală și efectivă a dezvoltării,
producției și stocării tuturor tipurilor
de arme chimice și distrugerea lor.
Comitetul a exprimat sprijinul față
de noile inițiative menite să creeze o
atmosferă de încredere la negocie
rile pentru încheierea unei aseme
nea convenții. El sugerează, de ase
menea, Conferinței pentru dezarma
re să accelereze lucrările pentru ela
borarea cît mai curînd posibil a do
cumentului în acest sens.

Apel la acordarea de asistență populației palestiniene
din teritoriile ocupate de Israel

13 (Agerpres). — In ca
A drulBONN
Săptăminii Păcii, care se des
în prezent în R.F. Germa
A fășoară
A nia, o serie de personalități politiAt
„Sînt necesari noi pași pe calea dezarmării"

4 ATENA 13 (Agerpres). — Grecia
1 iși pune mari speranțe in apropiata
ț intilnire sovieto-americană la nivel
inalt, a declarat, la o conferință de
presă la Atena, purtătorul de cuvint
al guvernului elen, Iannis Roubatis.
Potrivit agenției A.D.N., el a apreI dat că întilnirea de la Washington
dintre președintele S.U.A., Ronald
Reagan, și secretarul general al C.C.
? al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov. ar
? putea constitui prilejul lansării de
noi negocieri de dezarmare și a
opinat că orice acțiune care servește reducerii armamentelor consti\ tuie „un pas pozitiv înainte".

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

golei în misiuni de luptă — infor
mează agențiile T.A.S.S. și Tanlug,
care citează surse sud-africane. In
tr-o declarație făcută la Pretoria,
Jannie Geldenhuys,
comandantul
forțelor militare ale Africii de Sud,
a afirmat că trupe sud-africane se
află pe teritoriul angolez îndepli
nind „acțiuni limitate" în sprijinul
forțelor antiguvernamentale din zona
Jamba, în provincia sudică CuandoCubango. EÎ a motivat această agre
siune ca o acțiune conformă politicii
guvernului sud-african de a-și apăra
interesele oricind si oriunde consi
deră necesar.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat, cu 126 de
voturi favorabile și două împotrivă
(S.U.A. și Israel) un proiect de re
zoluție care face apel la întreaga
comunitate internațională să acorde
asistență populației palestiniene din
teritoriile ocupate de Israel. într-o
manieră care să nu contribuie la
prelungirea ocupației israeliene. Do
cumentul cere de asemenea secreta
rului general al O.N.U. să pună la
punct un program de asistentă eco
nomică și socială în favoarea po
porului palestinian si să urmărească
transpunerea grabnică a acestuia în
practică în strînsă cooperare cu Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei.

Abordînd în cadrul dezbaterilor din
același comitet problemă analfabetis
mului, Akihiro Chiba, director general
adjunct al UNESCO (Organizația Na

țiunilor Unite pentru Educație. Știin
ță și Cultură), a declarat că neștiin
ța de carte reprezintă una din pro
blemele majore ale lumii sî afec
tează direct circa 889 milioane de a-,
dulți. Dreptul la educație garantat
de Declarația universală a drepturi
lor omului nu este exercitat de mai
mult de un sfert din locuitorii glo
bului, a spus el. Peste 100 milioane
de copil din țările în curs de dez
voltare nu frecventează cursuri șco
lare. iar 98 la sută dintre analfabeții lumii trăiesc în astfel de țări.
Dacă analfabetismul este o problemă
foarte gravă pentru țările lum’i a
treia, el a devenit în același timp
tot mai îngrijorător si în țările in
dustrializate. a apreciat Akihiro
Chiba.
Un An internațional al alfabetiză
rii. sugerat pentru 1990, ar repre
zenta un prilei potrivit pentru a face
opinia publică internațională mai
conștientă de amploarea și perico’ul
pe care le reprezintă această proble
mă, a spus el în încheiere.

Rezoluție privind autodeterminarea Arhipelagului Comoro
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat, cu 128 de voturi favorabile,
unul împotrivă (Franța) și 22 de
abțineri, o rezoluție prin care se cere
guvernului francez să onoreze an
gajamentele sale dinainte de refe
rendumul din 1974 cu privire la
autodeterminarea Arhipelagului Comore și să accepte reintegrarea insu
lei Mayotte la acest grup de insule.
Documentul menționează „unitatea
și integritatea teritorială a Comore-

lor" șl cere guvernului Franței să
accelereze negocierile cu guvernul
din Comore care să asigure „o re
venire efectivă și urgentă" a Insu
lei Mayotte ia această țară.
In același timp, secretarul general
al O.N.U. este rugat sa ofere bunele
sale oficii pentru găsirea uneî so
luții pașnice, negociate la problemă
și să răminâ în contact permanent
cu secretarul general al Organizației
Unității Africane in această ches
tiune.

aflăm în prezent într-o competiție
în spațiu ca in perioada ce a prece
dat cucerirea Lunii, ci într-o compe
tiție economică, in care nu trebuie
să ne lansăm in proiecte de natură
mai degrabă să handicapeze indus
triile noastre decit să sporească com
petitivitatea lor". Alte țări vest-europene consideră, la rindul lor, „prea
ambițioase și prea scumpe" aceste
proiecte, apreciind ca mai adecvată
o cooperare cu Statele Unite in acest
domeniu, ceea ce ar însemna, impli
cit, o scădere considerabilă a costu
lui investiției.
Franța, care și-a asumat răspun
derea pentru a finanța mai mult de
jumătate din acest program, s-a pro
nunțat in cadrul dezbaterilor pentru
o decizie clară, insistind asupra fap

pace în America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat
ziarului mexican „Excelsior", minis
trul relațiilor externe al Argentinei.
Dante Caputo, a apreciat că înfăp
tuirea acordurilor de pace în Ame
rica Centrală progresează conside
rabil. dar pacea nu este încă defini
tivată. Toate țările centro-americane
speră într-o cale de soluționare a
crizei regionale și există perspecti
ve încurajatoare în acest sens — a
spus el. admițînd însă că drumul nu
este lipsit de dificultăți.

SAN SALVADOR 13 (Agerpres).
— în conformitate cu prevederile Acordului de pace în America Cen
trală, adoptat la 7 august, la Ciu
dad de Guatemala, guvernul Salva
dorian al președintelui Jose Napo
leon Duarte a dispus punerea în li
bertate a aproximativ 130 de deți
nuți politici salvadorienl — s-a anunțat oficial la San Salvador,
transmite agenția China Nouă. Mă
sura a fost luată în baza legii pen
tru amnistie promulgată la 5 noiem
brie.
WASHINGTON Î3 (Agerpres). —
Președintele Nicaraguei. Daniel Or
tega. s-a pronunțat în favoarea unor
tratative directe între tara sa și
Statele Unite. informează agenția
Taniug. La o conferință de presă ți
nută la Washington, el a afirmat că
propunerea șefului Administrației
S.U.A, de angajare a unor convorbiri
multilaterale între Statele Unite și
cinci state centro-americane. inclusiv
Nicaragua, este dezamăgitoare și
contravine promisiunilor anterioare,
privind inițierea de convorbiri americano-nicaraguane, atunci cînd vor
începe negocierile între guvernul
sandinist și reprezentanți ai forțelor
rebele.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
validat printr-o rezoluție decizia
Curții Internaționale de Justiție care
cere Statelor Unite să înceteze ac
tivitățile militare și paramilitare îm
potriva Republicii Nicaragua —
transmite agenția Taniug. Documen
tul cere administrației americane
transpunerea imediată și deplină în
practică a deciziei C.I.J.
In cadrul dezbaterilor care au pre
cedat adoptarea rezoluției, numeroși
vorbitori au subliniat necesitatea în
curajării unei reglementări negociate
a problemelor din America Centrală,
pe linia procesului inițiat de cei cinci
președinți ai statelor din regiune și
de grupul de la Contadora.

Situația din Uganda

În favoarea unor relații economice echitabile între state
HARARE 13 (Agerpres). — Participanții la reuniunea de la Harare a
țărilor în curs de dezvoltare din
Africa, Caraibi și Pacific, asociate la
C.E.E. (A.C.P.—C.E.E.) au subliniat
necesitatea urgentă a instaurării unor
noi relații economice internaționale
pe baze juste șl echitabile. Repre
zentantul statului Zimbabwe a arătat

trul vest-german pentru probleme
de cercetare, care a condus lucrările
reuniunii, a declarat la închiderea
dezbaterilor : „Partenerul european
nu poate fi un bun partener pentru
americani decit dacă este un parte
ner puternic", lăsind să se înțeleagă
că, în caz de eșec, Europa occiden
tală are posibilitatea de a realiza
propriile structuri spațiale locuibile,
reorientind în mod adecvat progra
mul Columbus.
„Factorul-motor" al acestui pro
gram spațial este Franța, așa cum
subliniază în mod insistent presa de
aici. Cum, de altfel, Franța este inițiatoarea unei cooperări vest-europene și in alte domenii — în aceeași
idee a propulsării Europei occiden
tale ca putere industrială șl militară

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
tului că este vorba de „o decizie is
torică". Dacă nu vom hotări acum, a
arătat ministrul francez al industriei,
„la orizontul anului 2000 ne vom re
găsi cantonați intr-o poziție secundă
în cursa spațială". în pofida refuzu
lui Angliei de a se alătura proiec
tului francez, refuz apreciat de „Le
Mpnde" ca „regretabil", participanții
la reuniunea de la Haga au ajuns în
final la un compromis în toate cele
trei componente ale programului
„Orizont 2000". Așadar, nota același
ziar, „trenul european s-a pus in
mișcare", Europa occidentală urmînd a-și face simțită prezența in
laboratoarele spațiale „cu orice preț
și în orice condiții".
Problema care mal rămîne de so
luționat este aceea a viitorului labo
rator spațial Columbus, ce ar urma
să fie cuplat cu o stație orbitală
americană. Negocierile începute mai
de mult în acest sens s-au împotmolit
datorită unei divergențe fundamen
tale: Statele Unite consideră că, de
vreme ce viitorul laborator Colum
bus va fl un element al stației orbi
tale americane, ele iși rezervă drep
tul de a avea controlul și partea de
beneficiu corespunzătoare din cer
cetările preconizate. La rindul lor,
vest-europenii vor să desfășoare la
bord cercetările pe care le apreciază
ei ca importante și în interes pro
priu. în ce privește perspectiva aces
tei dispute, reuniunea de la Haga
aduce semnificative lămuriri. Minis

înfăptuirii acordului de

KAMPALA 13 (Agerpres). — Tru
Consultări ale secretarului general în problema Namibiei
pele guvernamentale ugandeze con
trolează. in prezent, toate punctele
NAȚIUNILE UNITE 13 fAgerpres).
linie", precum și cu reprezentantul
din nordul țării, unde de la începu
— Secretarul general al O.N.U., Ja
permanent al R.S.A. la O.N.U.
tul acestui an acționau grupuri de
Organizația Poporului din Africa
vier Perez de Cuellar, și-a început
de Sud-Vest s-a declarat gata să , persoane înarmate, aparținînd foste
consultările privind aplicarea preve
lor administrații. După cum se re
derilor rezoluției Consiliului de
semneze și să respecte un acord de
levă din Kampala, unități militare
încetare a focului cu R.S.A. SaluSecuritate din 30 octombrie ip pro-,
au capturat pe conducătorul uiiei
tind această 'htîtudine. Consfliu-C'.dei
blema Namibiei. Documentul' Consi
grupări rebele, cunoscută pentru aSecuritate a arătat că încetareă focu
liului de Securitate îl împuternicește
trocitățile făcute la șfîrșitul anului
să acționeze în vederea încetării fo- , lui trebuie să constituie premisa
.trecut..
1
.....
pentru înfăptuirea, pre vederilor t re-,
culu'. intre R.S.A. și Organizația
Prin controlarea întregii regiuni de
zolutiei
435,
document
al
Cbrisillultiî
’
Poporului din Africa de Sud-Vest
nord a țării, guvernul Ugandel a
(S.W.A.P.O.). In acest scop, el s-a
de Securitate pe care Adunarea Ge
restabilit climatul de securitate și
nerală a O.N.U. l-a calificat drept
întîlnit cu observatorul permanent
în această zonă, localnicii fiind che
singura bază recunoscută pe plan
al S.W.A.P.O. la O.N.U., cu repre
mați să se alăture eforturilor gene
International pentru reglementarea
zentanții permanenți la Națiunile
pașnică a problemei namibiene.
rale de reconstrucție pașnică a ță
Unite ai țărilor africane din „prima
rii după mai mulți ani de conflict
civil.
că,politica protecționistă la care re
curg țările Pieței comune blochează
dezvoltarea unei cooperări normale
și reciproc avantajoase în lume.
Vorbitorii s-au pronunțat pentru
eliminarea barierelor vamale ridicate
în cadrul schimburilor comerciale
internaționale.

„ORIZONT 2000"—Europa în competiția spațială
„Lumina verde pentru trenul spa
țial european", „un compromis de
ultimă oră", „marea intilnire din
Cosmos la orizontul anului 2000“ —
sub asemenea titluri a anunțat presa
franceză rezultatele reuniunii minis
teriale, desfășurată la începutul acestei săptămîni la Haga, a repre
zentanților celor 13 țări ale Europei
occidentale membre ale Agenției
Spațiale Europene. Presa se face ast
fel ecoul satisfacției nedisimulate a
guvernului francez față de decizia
adoptată în capitala Olandei privind
transpunerea în practică a unul am
bițios program spațial sub genericul
„Orizont 2000“, al cărui promotor
este, desigur, Franța. Programul vi
zează angajarea în competiția spa
țială a țărilor membre prin crearea
unui sistem propriu de cercetări în
Cosmos, ceea ce, după cum aprecia
ziarul „Le Figaro", va permite Eu
ropei occidentale „realizarea unei
totale autonomii în acest domeniu
pină la șfîrșitul secolului".
Principalul vector al acestei auto
nomii il constituie superracheta
Ariane-V, de producție franceză,
care va permite plasarea în spațiu
a unei încărcături de pină la 21 de
tone. A doua componentă a progra
mului este laboratorul spațial „Co
lumbus", prevăzut a se grefa pe o
stație orbitală americană și la bor
dul căruia va lucra un echipaj de
specialiști europeni. Și, în sfîrșit, a
treia componentă o reprezintă mininaveta „Hermes", un fel de taxi in
tre Pămînt și infrastructurile spa
țiale.
Sub aspect tehnic, programul a
fost primit în mod favorabil de par
tenerii Franței. Toți specialiștii sînt
de acord azi asupra importanței cer
cetărilor din spațiul extraterestru, a
Impactului acestora asupra dezvoltă
rii tehnologice intr-o amplă perspec
tivă. Sub aspect financiar insă s-au
manifestat de la început o serie de
rezerve, in special din partea Marii
Britanii, dar și a altor țări vest-europene. Costul acestei investiții se ri
dică la circa 212 miliarde de franci.
O investiție care presupune pentru
țările participante dublarea bugete
lor lor consacrate cercetării spațiale.
Aceasta, in condițiile în care Europa
occidentală, ca și alte regiuni ale
globului, este confruntată cu serioa
se probleme generate de criza economico-financiară.
In cadrul dezbaterilor de la Haga,
ministrul britanic al comerțului și
Industriei avea să explice astfel
opoziția guvernului său : „Noi nu ne

Progrese pe calea

autonomă, cu un rol decisiv pe arena
internațională.
Nu întîmplător este readus în atenție, in aceste zile, un alt pro
gram, și anume „Eureka Europa",
lansat în 1985, de asemenea din ini
țiativa Franței, și care vizează o
conjugare a mijloacelor financiare și
de cercetare a circa 20 de state, in
vederea creării de noi tehnologii în
domenii hotărîtoare ale progresului
economic și social. Orășelul științei
și industriei. La Villette, construit în
unul din cartierele vechi ale Parisu
lui, oferă in acest sens. în cadrul ex
poziției sale permanente, o imagine,
sugestivă a perspectivelor ce se des
chid din această cooperare în ase
menea direcții, cum sînt : transportu
rile și telecomunicațiile, energia, spa
țiul extraatmosferic, informatica,
noile materiale etc.
■ O a treia direcție de acțiune, în
care Franța reprezintă principalul
factor inițiator, este aceea a coope
rării militare dintre țările alianței
atlantice, sub aceeași deviză a creă
rii unei forțe independente de așazisă „descurajare nucleară", avînd ca
ax, desigur, forța nucleară franceză.
Este cunoscută în această privință
poziția aproape singulară adoptată de
Franța față de acordul ce urmează a
fi semnat în curînd între U.R.S.Ș. și
S.U.A. cu privire la rachetele cu rază
medie și mai scurtă de acțiune din
Europa, acord care ar duce, după opinia oficială, reafirmată in aceste

zile de ministrul francez al apărării
în fața Adunării Naționale, la o „slă
bire a potențialului de ripostă al
N.A.T.O.". Pe acest raționament se
întemeiază
demersurile
franceze
pentru o mai strînsă cooperare mi
litară cu Marea Britanie in ce pri
vește armamentul nuclear in noile
condiții, ca și cu R.F.G. pe planul
modernizării armamentului conven
țional.
Un indiciu concludent asupra aces
tei orientări îl reprezintă și struc
tura bugetului militar supus dezba
terii parlamentului francez, care
prevede o creștere substanțială a
alocațiilor, ajungind la 176.6 miliarde
franci. Cele două linii directoare ale
acestui buget, sublinia ministrul
apărării, rămin menținerea forțelor
nucleare strategice, cu complementul
lor „prestrategic", denumit „de ultim
avertisment", și pe de altă parte,
modernizarea forțelor convenționale.
Bugetul prevede o creștere a aloca
țiilor cu 10 la' sută pentru armamen
tul nuclear și „o creștere spectacu
lară" (A.F.P.), cu 80 la sută, la capi
tolul „spațiu", respectiv sateliți de
comunicații șl de observații, (evident
militare).
Desigur, Europa invocată in toate
aceste proiecte este o denumire im
proprie, ea se referă doar la o parte
a continentului. Preocupările țărilor
europene in ansamblul lor converg
în multe privințe — ceea ce este cit
se poate de evident în cadrul multor
foruri general-europene. La Hel
sinki, la Madrid, la Stockholm șau
acum la Viena au avut și au loc
dezbateri asupra posibilității de ex
tindere a conlucrării multilaterale
pe plan economic, tehnico-științific,
în domeniul mediului înconjurător,
expresie a interesului general pen
tru soluționarea cu eforturi comune
a unor probleme ce preocupă toate
statele europene. Cum tot astfel se
conturează un consens asupra căilor
de acțiune spre realizarea unei Eu
rope in care să existe o deplină
securitate pentru toate popoarele.
Ceea ce, evident, presupune să se
adopte măsuri nu în direcția înar
mărilor, indiferent sub ce motiv ar
fi prezentate acestea, ci în direcția
reducerii nivelului înarmărilor. Pen
tru că Europa spre care aspiră cu
adevărat popoarele continentului
este o Europă fără nici un fel de
arme nucleare, o Europă unită. în
diversitatea ei, o Europă a înțelege
rii și colaborării.

Evoluția complexului
științific orbital „Mir”
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Se în
cheie o nouă săptămînă de activitate
la bordul complexului științific or
bital „Mir" a celor doi cosmonauți
sovietici — Iuri Romanenko și
Aleksandr Aleksandrov. Programul
de activitate al echipajului din ulti
mele zile a inclus experimente astro
nomice și geofizice. In vederea obți
nerii unor noi informații cu privire
la supernova din Marele Nor Ma
gellan s-au efectuat serii de măsură
tori ale acesteia prin radiații roent
gen. Au fost continuate și experi
mentele de studiere a unor obiecte
astrofizice in gama ultraviolet a lun
gimii de undă. Vineri, cei doi cos
monauți au fotografiat zone ale „ce
rului" * cu ajutorul telescopului
„Glazar".

MOSCOVA

Ședința
• » Biroului Politic akC.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al P.C.U.S., analizind rezultatele acțiunilor desfășu
rate cu prilejul aniversării a 70 de
ani de la Marea Revoluție Socialistă
din Octombrie, a reliefat importanța
deosebită a întîlnirii conducătorilor
și reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești, socialiste, social-democrate, ai altor forțe politice
progresiste, ai mișcărilor de elibe
rare națională, care au participat la
festivitățile organizate la Moscova.

Satisfacție față de rezultatele reuniunii
arabe la nivel înalt
AMMAN 13 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei a declarat în
cadrul unei conferințe de presă ți
nute după reuniunea extraordinară
arabă la nivel înalt că „reconcilie
rea siriano-irakiană realizată în
timpul întîlnirii este reală și se aș
teaptă ca ea să ducă Ia pași pozitivi
în direcția consolidării relațiilor din
tre cele două țări" — informează agenția QNA.
Suveranul hașemit a reafirmat că
realizarea păcii în Orientul Mijlociu
și rezolvarea problemei palestiniene
nu sînt posibile fără participarea
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. opinînd totodată că soluții
le la aceste probleme trebuie căuta
te în cadrul unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U.. la care
O.E.P. să participe pe picior de ega
litate cu toate părțile interesate.
Agenția M.E.N. adaugă că regele
Hussein a evidențiat, de asemenea,
semnificația deosebită a rezoluțiilor
adoptate la întîlnirea la nivel înalt
care au drept scop realizarea solida
rității arabe, inclusiv prin restabili
rea relațiilor cu Egiptul.
RIAD 13 (Agerpres). — Intr-un
mesaj adresat regelui Hussein al Ior
daniei, regele Fahd al Arabiei Saudite și-a exprimat satisfacția față de
rezultatele pozitive ale recentei re
uniuni arabe la nivel înalt de la Am
man. „Rezultatele pozitive ale reu
niunii vor deschide calea spre noi
succese în vederea menținerii secu
rității și stabilității țărilor arabe", a
precizat suveranul saudit.
KUWEIT 13 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat ziarului kuweitian
„Al Anbaa", președintele Consiliului
Suprem al Sudanului, El Sayed Ah
med El Mirghani, a apreciat că reu
niunea arabă la nivel înalt de la
Amman a reprezentat un succes în
ceea ce privește restabilirea unității
arabe, înlăturarea deosebirilor de ve
deri și pregătirea terenului pentru o
nouă etapă în eforturile arabe co
lective.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Reuniu
nea extraordinară arabă la nivel
înalt de la Amman reprezintă un
moment' Istoric — a .declarat ' pțeT
Ședințele Libanului, Amin GemayeJ,
exprirnlndu-șî Speranța că rezultate
le acesteia vor contribui la soluțio
narea actualei situații pe plan po
litic și economic din Liban. Intr-un
mesaj adresat națiunii, șeful statu

LA KARLSRUHE au avut loc
convorbiri intre Helmut Kohl, can
celarul R.F. Germania, Franțois
Mitterrand, președintele Franței, șl
primul ministru Jacques Chirac.
Reprezentanții celor două țări s-au
pronunțat pentru întărirea coope
rării între R.F. Germania și Fran
ța în domeniul apărării, a infor
mat un purtător de cuvînt al gu
vernului vest-german. Au fost abordate. totodată, probleme pri
vind criza de pe piețele financia
re internaționale și rezolvarea pro
blemelor financiare și agricole ale
C.E.E. prin eforturi comune.

PRIMUL MINISTRU AL GREICIEI, Andreas Papandreu, a declarat că guvernul său va insîsta pe lingă cele două țări beligeIrante în conflictul din zona Golfu
lui să contenească atacurile lor asupra unor nave din țări neutre.
Exprimînd sprijinul față de prinIcipiul dreptului la navigație libe
ră și in condiții de securitate, pre
mierul elen a cerut Iranului șl
Irakului să treacă cît mai grab-

lui libanez a chemat la continuarea
eforturilor pentru realizarea recon
cilierii naționale.

DAMASC 13 (Agerpres). — Minis
trul sirian al afacerilor externe. Fa
rouk Al Shara’a, a calificat rezolu
țiile adoptate de conferința extraor
dinară arabă la nivel înalt drept
bune. După cum informează agen
ția K.U.N.A., ministrul sirian a spus,
la o conferință de presă, că țara sa
este ferm împotriva implicării sta
telor din Golf în conflictul din re
giune și a prezenței flotelor străine
în zonă. Farouk Al Shara’a a ex
primat sprijinul Siriei pentru rezo
luția 598 a Consiliului de Securitate
asupra conflictului dintre Iran și
Irak.
CAIRO 13 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, l-a
primit pe Rashid Abdulla, ministru
de stat pentru probleme externe al
Emiratelor Arabe Unite, care a sosit
pentru o vizită la Cairo. El a trans
mis șefului statului egiptean un me
saj din partea președintelui E.A.U.,
șeicul Zayed Bin Sultan Al Nahayyan. Intr-o declarație făcută pre
sei, el a spus că țările membre
ale Consiliului de Cooperare al G
fulul au adoptat, la o recentă r
niune, hotărîrea de a restabili rela
țiile diplomatice cu Egiptul. In urma
convorbirilor avute cu vicepremierul
și ministrul de externe egiptean.
Abdel Esmat Meguid. ministrul de
stat al E.A.U. a relevat că între cele
două țări există o identitate de ve
deri în diferite probleme.

AMMAN 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a declarat că
a căzut de acord cu regele Hussein
al Iordaniei să continue dialogul iordaniano-palestinian,
Adresîndu-se
ziariștilor la o conferință de presă
în urma convorbirilor cu regele Hus
sein, Yasser Arafat a spus că s-a
convenit asupra organizării unei întîlniri a Comitetului mixt iordaniano-palestinian Ia 23 noiembrie.

TEL AVIV 13 (Agerpres). - Par
tidele, politice și publicul,, ”din Israel
ar trebuii șă privească, pozitiv pro
blema unei reglementări pașnice a
ăbfiflictuful■ ■ din Orientul Mijlociu și
să sprijine ideea convocării unei
conferințe internaționale — a decla
rat secretarul general al P.C. di
Israel, Meir Viiner.

Economiile occidentale între declinul
valorii acțiunilor și deprecierea dolarului
LONDRA 13 (Agerpres). — Decli
nul puternic înregistrat pe piețele de
acțiuni și de devize, care a dus la
pierderea încrederii în perspectivele
economice și Ia încetinirea activității
de investiții, a determinat mai multe
institute de cercetări din Londra să-și
revizuiască previziunile cu privire la
creșterea economică ce va fi înregis
trată anul acesta în Marea Britanie,
situînd-o mult sub procentul de pa
tru la sută avut în vedere de guver
nul britanic.
Astfel, „London Business School"
apreciază că pierderile, care totali
zează circa o treime din valoarea tu
turor acțiunilor ce se negociază la
bursa din Londra și care s-au ridi
cat, în decursul ultimelor trei săptămini, la 140 miliarde de lire, vor re
duce creșterea economică a Marii
Britanii la numai 2,3 Ia sută.

AGENȚIILE DE PRESA
w - De scurt
ACORD SOVIETO-AMERICAN.
La Moscova a fost semnat un acord
pe trei 'ani de colaborare tehnicoștiințifică intre Academia de ști
ințe a U.R.S.S. și Societatea ame
ricană a inginerilor mecanici. Acor
dul prevede contacte între spe
cialiști și schimburi de informații
și poate fi îmbogățit prin orga
nizarea de laboratoare și colective
științifice pentru cercetarea unor
probleme actuale ale științei și teh
nicii — în domeniul noilor mate
riale, surselor de energie, ecolo
giei.

Intîlnirea — transmite
agenția
T.A.S.S. — este apreciată drept un
început al unui larg dialog al forțe
lor internaționale de stingă, al sta
tornicirii unor contacte între aces
tea în vederea eliminării pericolului
de război și a rezolvării altor pro
bleme majore ale umanității.
Biroul Politic a examinat și apro
bat, totodată, rezultatele convorbirilor
sovieto-americane desfășurate, în oc
tombrie, la Moscova și continuate la
Washington.

nic la aplicarea rezoluției O.N.U.
care prevede încetarea 'ostilităților
dintre ele. Potrivit presei atenie
ne, circa 40 de nave grecești sau
navigind sub pavilion grec au fost
atacate în Golf de la Începerea
războiului. în 1980.
ÎNTR-UN INTERVIU acordat
ziarului italian „La Republică",
președintele R.P.D. Etiopia. Mengistu Haile Mariam, a subliniat qă
eforturile actuale ale poporului etiopian sînt îndreptate spre con
struirea unei noi societăți. înteme
iate pe principiile dreptății, egali
tății și bunăstării. Poporul etio
pian, a spus el, este hotărît să
făurească un stat aparținind tutu
ror. ai cărui cetățeni să se bucure
de drepturi egale.
COMISIE MIXTA. La Hanoi s-au
încheiat lucrările celei de-a 6-a se
siuni a Comisiei mixte interguvernamentale vietnamezo-franceze
pentru colaborare culturală, știin
țifică și tehnică. S-a semnat un
protocol de cooperare între Vietnam
și Franța în domeniile culturii, ști
inței și tehnicii pe perioada 1988—
1989.

PLENARA. La Budapesta s-au
desfășurat lucrările plenarei C.C.
al P.M.S.U., care a dezbătut și aprobat o informare privind activi
tatea externă a partidului și un
raport asupra activității ideologice.
NOUL CABINET TUNISIAN s-a
întrunit în prima sa ședință sub
conducerea președintelui republicii.
Zine El Abidine Ben AH. La des
chiderea reuniunii, șeful statului

ȘI deprecierea dolarului S.U.A. va
avea urmări negative pentru econo
mia britanică. Multe concerne au ex
primat temerea că din această cauză
se vor reduce exporturile lor în
S.U.A.
BONN 13 (Agerpres). — Experțil
vest-germanl membri ai asociației
„Grupul de lucru pentru o politică
economică alternativă" apreciază, într-un memorandum dat publicității
la Bonn, că actuala criză de la bur
sele de acțiuni și devize va avea ur
mări grave asupra evoluției econo
miei R.F.G. „Șocanta prăbușire a
cursurilor la burse a sporit conside
rabil nesiguranța din economie. Prin
aceasta au fost întărite tendințele
de recesiune ce existau anterior da
torită reducerii cererii și insuficien
tei activități de investiții", se arată
în document.
‘

tunisian s-a angajat să asigure o
atmosferă de stabilitate și secu
ritate pentru a permite noului gu
vern să-și asume cu succes res
ponsabilitățile' ce-i revin. Pe agen
da ședinței s-au aflat în primul
rînd situația economică, bugetul pe
anul 1988 și planul de dezvoltare,
transmite-agenția M.E.N.
ALEGERILE PREZIDENȚIALE
DIN CIPRU se vor deșfășura la
14 februarie anul viitor, a anun
țat ministrul de interne cipriot,
Dinaos Michaelides. In cazul in
care la această dată nici unul din
candidați nu va întruni cel puțin
50 la sută din voturile exprimate
pentru a fi ales. Ia 21 februarie
se va desfășura cel de-al doilea
tuf de scrutin, la carei vor lua
parte numai primii doi icompetitori
care au întrunit cele mai
:
multe
sufragii.

I

POPULAȚIA R.P. CHINEZE
număra 1 072.33 milioane de locui
tori Ia 1 iulie 1987 — relevă un
comunicat dat publicității de Bi
roul de Stat pentru Statistică, ci
tat de agenția China Nouă. Cifra
— menționează comunicatul — este
cu 64,15 milioane superioară celei
înregistrate de recensămintul din
1982, evidențiind o creștere medie
anuală de 12,83 milioane locuitori.
Proporția copiilor (pină la 14 ani)
în totalul populației este în pre
zent de 28,68 la sută.

CAPRICIILE VREMII. In vaste
zone ale Republicii Federale Ger
mania s-au înregistrat puternice
furtuni. Acestea au atins, uneori,
intensitatea uraganelor. Au fost afectate în special sudul și vestul
țării. In landul Hessa viteza vîntului a atins 120 km pe oră, iar
în zona Brocken, din Harz, chiar
144 km pe oră. Prognoza meteo
rologică pentru șfîrșitul săptămi
nii prevede o răcire a' vremii, după
temperaturi de 7—10 grade înre
gistrate în ultimele zile.
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