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înscriind, prin rezultatele sale, un nou moment important
în evoluția relațiilor româno-iugoslave, s-a încheiat

i

i

încheierea 
convorbirilor oficiale

La Palatul Alb din Belgrad s-au 
încheiat, simbătă, 14 noiembrie, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

în cadrul ultimei runde de con
vorbiri a continuat schimbul de pă
reri privind dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor româno-iugoslave, 
precum și în legătură viu probleme 
ale actualității politice mondiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Lazar Moisov și-au expri
mat satisfacția față de rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor purtate in 
aceste zile., subliniind că înțelegerile 
și hotăririle stabilite dau o nouă 
perspectivă relațiilor tradiționale 
româno-iugoslave, contribuind la în
tărirea continuă a colaborării dintre 
România și Iugoslavia pe plan po
litic, economic, tehnlco-științific, al 
cooperării și specializării în produc
ție, precum și în alte domenii de 
activitate, în folosul și spre , binele 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

A fost reafirmată hotărîrea celor 
două țări de a conlucra tot mal 
strins pe arena mondială, in cadrul 
O.N.U.. al organizațiilor sale spe
cializate, precum și în alte organis
me internaționale, de a contribui 
activ, împreună cu celelalte state 
socialiste, cu toate forțele iubitoare 
de pace lâ soluționarea constructivă" 
a marilor probleme ale contempo
raneității, realizarea dezarmării ge
nerale, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, oprirea experiențelor nu
cleare. la edificarea unei lumi fără 
arme și fără războaie, o lume în care
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Astăzi, cu toții la vot!
Pentru înălțarea patriei pe noi culmi de civilizație și 

progres, pentru dezvoltarea și înflorirea fiecărei localități, 
pentru apărarea dreptului suprem al tuturor oamenilor 
planetei la viață, la existență liberă și demnă, la pace.

VOTAȚI CANDIDAȚI! FRONTULUI DEMOCRAȚIEI
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE!

***
*ț
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(Continuare in pag. a IlI-a)

Cînd aceste rinduri, purtînd încă în ele 
căldura cernelii tipografice, vor ajunge 
sub ochii cititorilor, mulți dintre ei se vor 
afla in drum către sau dinspre secțiile de 
votare. Pe ce se bazează această antici
pație ? Pe convingerea, de fiecare dată 
confirmată de fapte, fapte care prin re
petare au devenit tradiție, că momentul 
electoral in societatea noastră socialistă 
este un moment aparte, un moment al 
încrederii și entuziasmului, al hotâririi și 
optimismului, al demnității și unității. Sint 
temeiurile sentimentelor lucide care ani
mă masele largi de cetățeni să se pre
zinte la urne încă din primele ore ale di
mineții, exprimîndu-și cu deplin simț al 
răspunderii politice și civice opțiunea lor 
electorală, știind de ce votează, pentru 
ce votează.

Pe covirșitoarea țnajoritate a buletine
lor de vot figurează numele a doi sau 
chiar trei candidați. Este o dovadă su
plimentară că centrul de greutate al op
țiunii electorale se află jos, în mase. Ce
tățenii prezenți în întreaga desfășurare o 
campaniei de alegeri au, pînă în ultimul 
moment, pînă în clipa introducerii bule
tinului în urnă, posibilitatea de a se pro
nunța asupra celor mai buni reprezen
tanți.

Indiferent insă care va fi opțiunea no
minală, statornica desfășurare a vieții po
litice și sociale din România socialistă, 
temeliile ei de nezdruncinat prefigurează 
tabloul gîndurilor și simțămintelor cu care 
coloanele de alegători se prezintă astăzi 
la vot.

VOT care înseamnă înțelegerea depli
nă a intereselor supreme comune ale în
tregului popor.

VOT care înseamnă perspectiva gene
roasă a țării de miine, a noastră și o 
copiilor noștri.

VOT care înseamnă încredere profundă 
in platforma electorală a F.D.U.S., în po
litica statornică a partidului și 
consacrată fără preget și fără 
progresului general, civilizației 
înalte.

VOT care înseamnă unitatea 
trabilâ a tuturor fiilor acestor plaiuri în- 
tr-un front strins și puternic in jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, front al 
muncii, al libertății, al demnității sociale 
și naționale.

VOT al angajamentului însuflețitor, al 
hotâririi ferme de a îndeplini exemplar 
importantele sarcini ale acestui an și ale 
întregului cincinal, pentru a intimpina 
eu rezultate remarcabile evenimentele 
deosebite din perioada imediat următoare 

. - Conferința Națională a partidului și
1 cea de-a 40-a aniversare a Republicii, 
ț VOT PENTRU SOCIALISM 1 
ț VOT PENTRU LIBERTATE Șl PACE I
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După încheierea convorbirilor ofi

ciale, în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
a fost oferit un dejun de către to
varășul Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășa Liliana 
Moisov și tovarășul Boșko Krunici,

președintele Prezidiului Comitetului 
Central al U.C.I.

Au luat parte membrii celor două 
delegații participante la convorbiri
le la nivel inalt.

In timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
cei doi președinți și-au exprimat, 
încă o dată, satisfacția față de con
vorbirile purtate, față de înțelegerile

convenite cu prilejul vizitei, care 
deschid o nouă perspectivă dezvoltă
rii și mai puternice a bunelor rela
ții tradiționale româno-iugoslave, 
corespunzător dorinței și aspirațiilor 
de progres și bunăstare ale țărilor 
și popoarelor noastre, in î interesul 
cauzei păcii, înțelegerii și. cooperării 
in Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU 
AU REVENIT 1N CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au revenit, 
simbătă, în Capitală, din vizita ofi
cială de prietenie efectuată în. Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via la invitația tovarășului Lazar 
Moisov, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia. și a tovarășului Boșko Kru
nici. președintele Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, de alte 
persoane oficiale.

Erau de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Iugoslaviei la 
București și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

★

La plecarea din Belgrad, de Ia 
Palatul Alb. unde au avut loc con
vorbirile oficiale și dejunul, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost con
duși pină la aeroport de tovarășul 
Lazar Moisov, tovarășa Liliana Moi
sov și tovarășul Boșko Krunici.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Lazar Moisov 
au trecut în revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi rămas bun de la persoanele 
oficiale iugoslave aflate pe aeroport. 
Erau prezenți tovarășii Marian Ro- 
jici, președintele Adunării Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla

via, Branko Mikulici, președintele 
Consiliului Executiv Federal, Ivan 
Stambolici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Serbia, alți 
membri ai conducerii de partid și de 
stat iugoslave.

Au fost de față ambasadorul

României la Belgrad și ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, de asemenea, cu deosebită 
căldură de tovarășul Boșko Krunici.

La ora 14 (ora locală), aeronava 
prezidențială a decolat, indreptîn- 
du-se spre patrie.

VOTĂM
CU VIITORUL 
ROMÂNIEI!

La ceasul cînd la urne se prezintă, 
întreaga țară aripi își desface,
E soare astăzi pe întinsul gliei
Iar votu-nseamnă COMUNISM ți PACE,

Votăm cu viitorul României 
Străluminat de-al Xlll-lea Congres,
De cel mai demn erou al națiunii, 
Dintre aleși intîiul nostru-ales.

Depunem votul nostru mărturie 
Acestui ev prin muncă făurit.
Lui Ceaușescu — ctitor nou de țară 
Pe plaiul românesc întinerit.

Viorel COZMA

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

miine sosește într-o vizită oficială de prietenie tovarășul Mengistu Haile Mariam, 
secretar general al C.C. al Partidului Muncitoresc din Etiopia, președintele R.P.D. Etiopia

BUN VENIT PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!
La invitaȘia tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste România, miine sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, to
varășul Mengistu Haile Mariam, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc din 
Etiopia, președintele Republicii Populare Democrate Etiopia, președintele Consiliului de Stat.

Tovarășul Mengistu Haile Mariam 
s-a născut în 1941, la Addis Ababa. 
A absolvit Centrul de pregătire mi
litară și cursuri de ofițeri in Etiopia 
și in străinătate. Paralel cu activi
tatea militară, a studiat științele 
economice la Universitatea din Addis 
Abeba.

A participat activ la mișcarea re
voluționară antimonarhică din 
cadrul forțelor armate. în timpul 
evenimentelor din februarie-iulie 
1974, a condus, in calitate de 
președinte al Comitetului de co
ordonare al forțelor armate, ac
țiunea revoluționară împotriva o- 
rinduirii feudalo-monarhice. După 
înlăturarea monarhiei și prelua
rea puterii de către Consiliul 
Militar Administrativ Provizoriu, 
la 12 septembrie 1974. a devenit 
vicepreședinte al Consiliului.

In februarie 1977, tovarășul ‘ 
Mengistu Haile Mariam a fost 
ales președinte al Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu și 
al Consiliului de Miniștri și a 
preluat funcția de comandant su
prem al forțelor armate etio
piene.

Susținător al orientării socialis
te in reconstrucția societății, a 
condus — din decembrie 1979 — 
activitatea Comisiei de organiza
re a partidului. Congresul de 
constituire a Partidului Munci
toresc din Etiopia, din septembrie 
1984, l-a ales secretar general 
al C.C. al partidului. La recenta 
sesiune a Adunării Naționale — 
în cadrul căreia a fost proclama
tă Republica Populară Democra
tă Etiopia — tovarășul Mengistu 
Haile Mariam a fost ales pre
ședinte al Republicii și președinte al 
Consiliului de Stat.

Revoluția etiopiană. declanșată în 
1974. în condițiile existenței in țară 
:1 unor structuri feudale învechi
te. a unor forțe și mijloace de produc
ție puțin dezvoltate, a pus capăt 
regimului feudalo-monarhic și a con
stituit punctul de plecare al amplu
lui proces de înfăptuire a unor 
transformări economice, politice și 
sociale fundamentale, de creare a 
instituțiilor democratice. In acest 
proces au fost luate măsuri care să 
asigure mersul înainte al țării — 
lichidarea proprietății feudale și 
trecerea pămîntului în proprietatea 
poporului, naționalizarea băncilor, a 
marilor întreprinderi industriale, a 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
Aceste măsuri, care definesc opțiu
nea pentru calea socialistă de dez-

voltare, au exercitat o profundă în- 
riurire asupra economiei etiopiene, 
în ciuda unui șir de greutăți, inclu
siv a unor perioade prelungite de 
secetă.

In cei 13 ani ce s-au scurs de la 
victoria revoluției, au fost depuse 
eforturi deosebite în vederea conso
lidării sectorului socialist în agricul-

Ca tară în curs de dezvoltare, ea 
susține necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale 
și a cooperării între țările în ' curs 
de dezvoltare.

Consecvent politicii sale de prie
tenie și solidaritate cu popoarele 
africane, cu toate popoarele care ac
ționează pentru progres economic și 

social, poporul român urmăreș
te cu interes și simpatie reali
zările obținute de poporul etio
pian sub conducerea Partidului 
Muncitoresc din Etiopia.

■ Pe fondul unor vechi și trai
nice legături de prietenie, in ul
timii ani raporturile româno- 
etiopiene au cunoscut o perma
nentă dezvoltare. Rolul determi
nant în dezvoltarea lor continuă 
l-au avut întîlnirile și convorbi
rile la • nivel înalt de la Bucu
rești și Addis Abeba. înțelegerile 
și documentele convenite de con
ducătorii de partid și de stat ai 
României și Etiopiei.

In legătură cu dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU decla
ra : „Noi apreciem că există toa
te posibilitățile pentru a dezvolta 
și mai larg schimburile economi
ce și cooperarea reciproc avan
tajoasă, îndeosebi in sectoare 
importante cum sint industria, 
geologia, petrolul, mineritul, a- 
gricultura, energia, construcțiile 
și altele. Aceasta corespunde 
intereselor .ambelor popoare și 
reprezintă, totodată, o contribu
ție la cauza colaborării și păcii 
in lume".

La rindul său, tovarășul MEN
GISTU HAILE MARIAM aprecia:

„Intre România și Etiopia au exis
tat relații tradiționale, iar revoluția 
etiopiană a făcut posibilă crearea 
atmosferei necesare dezvoltării aces
tor raportori. Ca urmare, considerăm 
că există ample posibilități de co
operare, prin care cele două țări ale 
noastre să consolideze in continuare 
zelațiile dintre ele".

Vizita oaspetelui etiop’an, dialo
gul la cel mai înalt nivel ce va avea 
loc cu acest prilej deschid noi per
spective dezvoltării bunelor relații 
statornicite între cele două țări. în 
avantajul reciproc, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Cu profunde sentimente de stimă 
și prietenie, poporul român adre
sează distinsului oaspete 'tradițio
nala urare de „BUN VENIT PE PÂ- 
MÎNTUL ROMÂNIEI 1“

tură. prin crearea unor mari ferme 
de stat și a cooperativelor agri
cole. Progrese importante au fost 
înregistrate într-o serie de ramuri 
industriale, in construcții și trans
porturi.

Pe lîngă măsurile menite să înlă
ture .structurile anacronice, organele 
de conducere revoluționare au des
fășurat o largă activitate de educare 
a maselor, au procedat Ia organi
zarea puterii populare.

Noua Constituție a țării stipulează 
că Etiopia, stat al oamenilor mun
cii, este angajată pe calea socialistă 
de dezvoltare.

în domeniul politicii externe Etio
pia — membru activ al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) — pro
movează o politică de nealiniere, ac
ționează în direcția stabilirii de re
lații prietenești cu toate țările lumii.
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TARA VOTEAZA AZI
0_________________________ ________ _____________________ ___________________________________________________________________

PENTRU MARILE ÎMPLINIRI SOCIALISTE, 
PENTRU PROGRESUL TUTUROR JUDEȚELOR Șl LOCALITĂȚILOR

„Alegerile trebuie să constituie o puternică manifestare a unității indestructibile între 
partid și toți oamenii muncii, între partid și popor, în cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, să fie o puternică manifestare a voinței și hotărîrii poporului nostru de a înfăptui 
neabătut hotărîrile Congresului al XIII-lea, de a asigura trecerea patriei noastre la un nou 
stadiu de dezvoltare!“

NICOLAE CEAUȘESCU

Astăzi, toți cetățenii patriei cu drept 
de vot se vor prezenta la urne pentru 
a-și desemna reprezentanții in orga

nele locale ale puterii de stat. Este un mo
ment de mare însemnătate in viața lo
calităților țării, de amplă semnificație 
pentru prezentul și viitorul patriei. Exer- 
citindu-și dreptul constituțional, milioa
nele de alegători vor păși in incinta cen
trelor de votare cu sentimentul deplinei 
responsabilități civice, al angajării plena
re in înfăptuirea obiectivelor Congresului 
al XIII-lea al partidului, a programelor 
de dezvoltare și modernizare a tuturor 
ramurilor economice, de înflorire a lo
calităților țării. Ei știu că votul lor este 
expresia atașamentului la politica in
ternă și externă a partidului și statului 
nostru, a unității de gind și faptă in ju

rul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Exprimarea 
opțiunii pentru cei mai buni dintre cei 
mai buni este mărturia concretă a de
mocratismului ce caracterizează întreaga 
viață politică, economică și socială a 
României socialiste, a participării largi, 
conștiente și responsabile a tuturor ce
tățenilor la stabilirea obiectivelor de 
perspectivă, cit și la înfăptuirea lor. Au 
fost evidențiate progresele înregistrate în 
agricultură. Iar putere economică în
seamnă prefaceri spectaculoase în toate 
așezările patriei. Nu puține sint circum
scripțiile create ca urmare a construirii 
de noi cartiere. Se poate spune că nu 
există localitate urbană sau rurală care, 
de la precedentele alegeri și pînă acum, 
să nu-și fi înnoit înfățișarea prin construi

Noul chip al orașelor si satelor

Nu există localitate - urbană sau rurală - pe harta țării 
în care însemnele noului să nu fie copleșitoare, in care să 
nu se fi produs transformări de anvergură. Au apărut nu nu
mai cartiere, ci chiar așezări noi, multe comune schimbîndu-și 
statutul și devenind centre industrial-agrare care, beneficiază 
de toate atributele unor așezări urbane moderne. îndeosebi 
în ultimii ani s-a construit mult și frumos, după proiecte inspi
rate din tradițiile arhitecturii locale.

Transformările produse în toate localitățile țării, începînd 
cu Capitala, al cărei chip este în plină înnoire, au conferit 
acestora o înfățișare nouă, demnă de măreția epocii pe care 
o trăim, „Epoca Nic'olae Ceaușescu". lată, în acest sens, cîteva 
repere revelatoare pentru amploarea construcțiilor de locuințe 
din țara noastră :

• 5,7 MILIOANE de apartamente s-au construit in anii so
cialismului, numărul celor puse la dispoziția populației, după

Ogoarele rodesc mai bogat

Agricultura, ramură de bază a economiei naționale, a cu
noscut un amplu proces de modernizare în consens cu cerin
țele noii revoluții agrare, cu ritmurile înalte de dezvoltare 
ale întregii țări. Ca și în industrie, și în agricultură s-au făcut 
serioase investiții de la buget, din fondurile cooperativelor de 
producție pentru dotarea unităților, pentru efectuarea unor 
importante lucrări de îmbunătățiri funciare, pentru chimizare, 
lată cîteva cifre ce reflectă progresul agriculturii din țara 
noastră :

rea unor frumoase și modeme edificii de 
interes obștesc.

Votul acordat, astăzi, candidaților 
Frontului Democrației și Unității Socia
liste are semnificația adeziunii depline 
la procesul de dezvoltare multilaterală 
a țării, inaugurat la al IX-lea Congres 
al partidului, a încrederii nețărmurite în 
viitorul de aur al patriei, prefigurat in 
Programul partidului, pină in pragul mi
leniului trei. Va fi un vot-angajament ai 
tuturor alegătorilor de a participa, cu 
toate forțele și cu toată priceperea, cu 
întreg devotamentul și abnegația pentru 
ca planul pe acest an, pe acest cincinal 
să fie îndeplinite exemplar, cu convin
gerea că nivelul de trai al poporului are 
la bază munca unită a tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de naționalitate.

Congresul al IXJea al partidului fiind de peste 6 ORI mal 
mare’decît în tele două decenii anterioare.

• In prezent, 82 LA SUTA din populația țării locuiește In 
casă nouă.

• Și în cincinalul actual construcția de locuințe continuă 
în ritm înalt. In total, pînă în 1990 sînt planificate a se con
strui 750 000 DE LOCUINȚE, in acest an sînt prevăzute a se 
da în folosință 150 000 DE APARTAMENTE, 40 000 dintre aces
tea - în Capitală.

© 2,2 MILIOANE de case noi s-au construit la sate, din 
1950 pînă în prezent, ceea ce înseamnă că două treimi din 
populația sătească s-a mutat in casă nouă.

• în' acest cincinal se prevede ridicarea In mediul 
rural a 100 000 DE APARTAMENTE din fondurile statului.

• De la ultimele alegeri de deputați și pînă astăzi, In 
orașele și comunele patriei au fost construite 350:000 DE 
APARTAMENTE.

• Producția agricolă a crescut de peste 5 ORI față de 
anul 1944.

0 540 de miliarde lei reprezintă fondurile alocate de stat 
pentru creșterea rodniciei pămîntului, in anii socialismului.
• 100 000 de tractoare brăzdează astăzi ogoarele țării față 

de anul 1965, cînd existau doar 9 600.
• Suprafața amenajată pentru irigații este. In prezent, de 
3156 MII DE HECTARE, față de 230 mii, in 1965, și numai

42 mii, in 1950.

■ — r-.................. .........................................     ■

0 economie înscrisă ferm pe coordonatele modernizării

La temelia progresului întregii societăți se află dezvoltarea 
industriei — ramură principală a economiei naționale. Fără 
o industrie puternică nu ar fi fost posibile transformările pe
trecute în toate domeniile vieții economice și sociale. De aceea 
partidul și statul nostru au acordat și acordă în continuare 
o atenție deosebită dezvoltării industriale a tuturor zonelor 
țării. Mari platforme industriale au apărut în toate județele, 
cele existente au căpătat o amploare deosebită. România 
dispune astăzi de un remarcabil potențial de producție, de 
unități moderne și bine utilate, capabile de adevărate perfor
manțe tehnice, ale căror produse sînt competitive pe plan 
mondial.

® Producția industrială a crescut în anii construcției socia

Invătămintul si stiinia-in slujba progresului societății

Invățămîntul românesc își desfășoară activitatea pe baza 
bunelor sale tradiții și în deplină concordanță cu cerințele eco
nomiei, cu evoluția accelerată a științei și tehnicii pe plan 
mondial. In școlile și liceele de profil, în unitățile de invă- 
țămînt superior se pregătesc cadrele calificate de care au 
nevoie industria și agricultura, capabile să mînuiască, cu 
maximum de eficiență, utilajele moderne cu care sint dotate 
majoritatea întreprinderilor, șă stimuleze și să lupte pentru 
introducerea accelerată a noului in producție.

Pentru a răspunde acestei importante sarcini, învățămîntu- 
lui i s-a creat o puternică bază materială :

0 Construcțiile ridicate in anii socialismului pentru învățămînt 
echivalează cu 14 orașe noi a cite 100 000 de locuitori fiecare.

0 Populația școlară cuprinsă în toate formele de învăță
mînt, începînd cu grădinițele și terminînd cu institutele de 
învățămînt superior, se cifrează la 5,6 MILIOANE; cu peste 
1,5 milioane mai numeroasă decît în 1965. 

liste DE 100 DE ORI ; 80 LA SUTA din întregul spor s-a rea
lizat în ultimii 22 de ani.

0 Fondurile fixe au crescut, în același interval de timp, 
de 6 ORI, 90 la sută dintre ele fiind o realizare a ultimelor 
două decenii.

0 în comparație cu anul 1965, producția industrială a 
crescut de 6,6 ORI, în timp ce locurile de muncă s-au 
DUBLAT.

0 Avuția națională a României se cifrează în prezent la 
4 715 MILIARDE LEI.

0 Venitul național a sporit de aproape 5 ORI în ultimii 
22 de ani ; în comparație cu 1944 el este de 32 DE ORI 
mai mare.

0 Numai în ultimii doi ani și Jumătate s-au dat în folosință 
532 de săli de clasă, 37 laboratoare, 213 ateliere școlare.

Sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, știința românească a cunoscut un 
avînt fără precedent, înscriindu-se cu cinste în circuitul mon
dial de vaiori. Totodată, cercetarea științifică este racordată 
strîns nevoilor economiei naționale, cerințelor ei de moderni
zare, de introducere a progresului tehnic în procesele de pro
ducție, de propulsare a produselor românești pe noi trepte 
calitative.

© In prezent funcționează 215 institute și centre de cer
cetare științifică, la care se adaugă 100 stațiuni de cercetare 
și producție agricolă, față de 110 și, respectiv, 36, cite erau 
în 1965.

0 Numărul specialiștilor care lucrează în activitatea de cer
cetare, inginerie tehnologică și proiectare a ajuns la 235 600, 
de peste 5 ORI mai mulți decît în 1965.

Accesul larg la cultură

Pentru păstrarea sănătății oamenilor
In ansamblul eforturilor pe care statul 

le face pentru ridicarea nivelului de ci
vilizație ql tuturor localităților, edificiile 
destinate sănătății ocupă un loc aparte.

• De la 114 338 de paturi, cit era ca
pacitatea spitalelor în 1965, aceasta a 
crescut |a peste 200 000 în prezent. Cele 
mai noi edificii date în folosință sînt spi
talele din Calafat, Orăștie, Roșiori de 
Vede, Slatina, Călărași, Galați, Cîmpeni.

• In prezent funcționează 1 527 dis
pensare de întreprindere și 3 878 dis
pensare teritoriale in mediul urban și ru
ral.

0 A crescut considerabil numărul ca
drelor medicale: peste 48 000 DE ME
DICI, față de 27 900, în 1965 ; peste 
135 000 DE CADRE MEDII, față de 77 819, 
în același an de referință.

• in prezent, UN MEDIC revine Ia 475
DE LOCUITORI.

Se poate afirma că nu există oraș sau 
comună in care să nu se fi ridicat noi 
așezăminte de cultură, în care cartea, fil
mul, spectacolul de teatru, muzica să 
nu-și poată etala valorile. Dorința de cu
noaștere, setea de cultură găsesc pretu
tindeni lăcașuri, in multe cazuri noi, bine 
dotate pentru desfășurarea unei activități 
culturale de amploare, în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României". Baza 
materială a culturii s-a îmbogățit, an de 
an, cu noi edificii.

0 In localitățile patriei stau la dispo
ziția cetățenilor 8 000 DE CĂMINE CUL
TURALE Șl CASE DE CULTURA.

0 In cele mai importante centre cultu
rale funcționează 46 TEATRE.

0 Cele 460 MUZEE păstrează și expun 
obiecte și documente atestînd Istoria po
porului nostru, opere de artă, valoroase 
lucrări ale artei noastre populare.

0 5 560 CINEMATOGRAFE satisfac ce
rințele publicului amator de film.

© O noutate în peisajul urban o con
stituie apariția, în ultimii ani, a 40 DE 
CASE ALE CULTURII, ȘTIINȚEI Șl TEHNI
CII PENTRU TINERET.

Pagină realizată de Rodica ȘERBAN
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COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu au e- 
fectuat o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, în perioada 12—14 no
iembrie 1987, la invitația tovarășului 
Lazar Moisov, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii. .Socialiste România, și tova
rășul Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, au efectuat, în
tr-o atmosferă cordială și prie
tenească. în spiHtul înțelegerii și 
respectului reciproc, un schimb 
deschis și amplu de păreri cu pri
vire la stadiul relațiilor româno- 
iugoslave și perspectivele dezvoltă
rii lor in continuare, precum și in 
legătură cu edificarea noii societăți 
în cele două țări și problemele ma
jore ale situației internaționale ac
tuale.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut, de asemenea, convorbiri cu 
tovarășul Boșko Krunici, președin
tele Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. au primit pe Branko Mikulici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, și s-au intîlnit 
cu tovarășul Ivan Ștambolici, pre
ședintele- Prezidiului Republicii So
cialiste Serbia.

Tovarășul . Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat Centrul 
memorial șl au depus o jerbă de 
flori la mormintul lui Iosip Broz 
Tito.

I.
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășul Lazar 
Moisov, au constatat cu satisfacție 
că relațiile tradiționale de prietenie 
și colaborare româno-iugoslave se 
dezvoltă cu succes, iți spiritul bunei 
vecinătăți, respectului și încrederii, 
pe baza principiilor suveranității, in
tegrității teritoriale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc, ne
amestecului în treburile interne și 
cu luarea în considerare a poziției 
Internaționale și a căilor proprii de 
dezvoltare internă ale celor două 
țări. Bazele trainice ale unor ase
menea raporturi au fost confirmate 
în cadrul întîlnirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, precum și cu prilejul 
celorlalte întîlniri la nivel înalt.

A fost evidențiată și cu acest pri
lej marea importanță a dialogului 
continuu la nivel înalt pentru im
pulsionarea dezvoltării permanente 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
multilaterală și bună vecinătate, pe 
plan bilateral și pe arena interna
țională. A fost reafirmată hotărirea 
comună de a promova și extinde în 
continuare contactele și colaborarea 
pe linie de partid și de stat, din
tre parlamente, guverne, organizații 
de masă și obștești, republici, pro
vincii, județe și orașe, in toate do
meniile de interes reciproc, în 
scopul adincirii prieteniei româno- 
iugoslave.

în cadrul convorbirilor au fost re
afirmate pozițiile exprimate in do
cumentele comune anterioare româ
no-iugoslave în legătură cu națio
nalitățile, subliniindu-se că acestea 
constituie un factor al relațiilor de 
bună vecinătate și al colaborării 
prietenești dintre popoarele celor 
două țări.

S-a evidențiat că, în ansamblul re
lațiilor româno-iugoslave, un loc im
portant revine colaborării economi
ce dintre cele două țări. O atenție 
deosebită a fost acordată dezvoltă

rii mai intense a acesteia, îndeosebi 
extinderii formelor de cooperare in 
producție și specializare pe termen 
lung. Au fost apreciate pozitiv efor
turile și acțiunile care se intreprind 
in direcția întăririi și extinderii a- 
cestei colaborări, folosindu-se într-o 
măsură tot mai mare avantajele ce 
decurg din nivelul de dezvoltare al 
celor două economii și din apropie
rea geografică. In acest context au 
fost analizate acțiuni concrete, căi 
și modalități în vederea dezvoltării 
mai intense a colaborării economice 
bilaterale.

In timpul convorbirilor a fost re
afirmată importanța construirii și 
utilizării sistemelor hidroenergetice 
și de navigație de la Porțile de Fier, 
realizate prin eforturile comune ale 
celor două țări.

Pornind de la necesitatea dezvol
tării în continuare a relațiilor eco
nomice bilaterale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Prezidiului, Lazar Moisov, au con
venit să se depună eforturi perma
nente comune în scopul promovă
rii cooperării și specializării în pro
ducție, îndeosebi a celei bazate pe 
tehnologiile moderne și folosirii re
surselor existente în fiecare din cele 
două țări, mai ales in industria con
strucțiilor de mașini, electrotermică, 
electronică, industria chimică și pe
trochimică, metalurgia feroasă și ne
feroasă și alte domenii. De comun 
acord s-a convenit să se elaboreze 
un Program de perspectivă privind 
dezvoltarea și mai puternică a coo
perării și specializării în producție, 
in domenii de mare importanță pen
tru progresul economico-social al ce
lor două țări, pentru ridicarea pe o 
nouă treaptă a colaborării economi
ce și tehnico-științifice dintre Româ
nia și Iugoslavia.

Evidențiindu-se importanța con
vențiilor de cooperare și specializa
re existente, s-a arătat că este ne
cesar ca acestea să fie prelungite 
și că trebuie să fie încheiate noi ac
țiuni de interes reciproc, în scopul 
realizării unei producții de înalt ni
vel tehnic și tehnologic, pentru sa
tisfacerea necesităților celor două 
țări, precum și pentru terțe piețe.

Pe linia promovării, raporturilor e- 
conomice se vor depune eforturi 
pentru dezvoltarea în continuare a 
schimburilor de mărfuri, precum și 
a colaborării în domeniul financiar- 
bancar.

De ambele părți s-a relevat ne
cesitatea dezvoltării transporturilor, 
în scopul promovării comerțului bi
lateral și tranzitului de mărfuri. S-a 
subliniat, de asemenea, importanța 
ocrotirii mediului înconjurător și a 
colaborării dintre cele două țări în 
acest domeniu.

A fost reafirmat interesul reciproc 
și s-au analizat posibilități și mă
suri în direcția realizării unei cola
borări economice prin acțiuni comu
ne ale organizațiilor economice din 
cele două țări pe terțe piețe.

A fost apreciată pozitiv dezvolta
rea colaborării româno-iugoslave în 
domeniile științei, tehnicii, culturii, 
învățămîntului. informațiilor, sănă
tății, turismului și sportului, subli
niindu-se posibilitățile și necesitatea 
extinderii ei permanente.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
tovarășul Lazar Moisov, au relevat 
și cu acest prilej că dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor româno- 
iugoslave, extinderea și întărirea lor 
continuă corespund intereselor celor 
două țări vecine, colaborării inter
naționale pe bază de egalitate în 
drepturi, păcii, securității și colabo
rării în Balcani, în Europa și în 
lume. «

II.
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Lazar Moisov, au efectuat 
un larg schimb de păreri în legătură 
cu situația din lume, constatînd 
identitatea sau apropierea punctelor 
de vedere ale celor două părți cu 
privire la o serie dintre cele mai 

importante probleme internaționale.
De comun acord s-a apreciat că 

situația internațională continuă să 
fie complexă și contradictorie. Tot
odată. s-a constatat că în momentul 
actual se conturează și evoluții po
zitive, care deschid o anumită per
spectivă pentru relații internaționale 
mai stabile. La aceasta au contribuit 
eforturile întregii comunități inter
naționale. acțiunile de amploare in 
favoarea dezarmării și păcii, lupta 
pentru participarea tuturor statelor 
la rezolvarea problemelor globale 
care confruntă omenirea. înțelege
rea de principiu dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. cu-privire la lichidarea rache
telor cu rază medie de acțiune și a 
rachetelor operativ-tactice poate 
avea o importantă istorică pentru în
ceperea procesului real de dezarma
re nucleară. Cele două țări se pro
nunță pentru extinderea unor ase
menea măsuri și în alte domenii, 
pentru reducerea armelor nucleare 
strategice și a altor arme de distru
gere în masă, precum și pentru o- 
prirea militarizării Cosmosului.

Numeroasele focare de criză din 
diferite părți ale lumii, extinderea 
conflictelor militare, aprofundarea 
crizei economice mondiale, in special 
a decalajelor dintre țările dezvolta
te și țările în curs de dezvoltare, 
precum și continuarea cursei înar
mărilor amenință permanent pacea 
și securitatea în lume, în mod de
osebit înrăutățesc situația țărilor în 
curs de dezvoltare. Continuă politica 
de forță și amestecul în treburile 
interne ale altor țări.

S-a apreciat că. în aceste condiții, 
problema fundamentală o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea hotărîtă la dezarmare. în primul 
rîrid la dezarmare nucleară, apă
rarea păcii și securității în lume. 
S-a subliniat, de asemenea, că 
soluționarea problemelor dezarmă
rii și securității nu este posibilă 
fără rezolvarea unor probleme la fel 
de importante ale crizei economice 
mondiale și situației grele a țărilor 
în curs de dezvoltare, care influ
ențează negativ relațiile internațio
nale, securitatea și pacea în lume. 
S-a relevat că înfăptuirea acestor 
obiective impune o abordare nouă a 
problemelor vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Prezidiului, Lazar 
Moisov, au subliniat că este necesar, 
paralel cu acțiunile îndreptate spre 
eliminarea și lichidarea totală a ar
melor nucleare, să se treacă la re
ducerea substanțială a armamente
lor convenționale, forțelor armate și 
cheltuielilor militare.

S-a relevat necesitatea ca reuniu
nea general-europeană de la Viena 
să se încheie cu rezultate .cît mai 
bune prin realizarea de înțelegeri 
care să contribuie la progrese reale 
în direcția dezarmării și întăririi 
încrederii pe continentul european, 
la dezvoltarea colaborării în toate 
domeniile între statele participante. 
Au fost evidențiate, de asemenea, 
rolul tuturor țărilor europene in 
procesul dezarmării șl necesitatea ca 
ele să acționeze cît mai activ și să-și 
asume o răspundere mai mare pen
tru ajungerea la înțelegeri concrete 
cu privire la înlăturarea armelor nu
cleare de pe continent, reducerea 
forțelor armate și armamentelor 
convenționale, întărirea încrederii și 
securității în Europa.

în cadrul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președinte
le Prezidiului, Lazar Moisov. au a- 
cordat o atenție deosebită problemei 
întăririi securității în Balcani. Evi
dențiind importanta propunerilor și 
inițiativelor în direcția dezvoltării 
relațiilor de bună vecinătate și co
laborare între țările balcanice, cele 
două țări au reafirmat hotărirea lor 
de a colabora activ pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii, 
stabilității și colaborării multilate
rale. fără arme nucleare si chimice. 
O parte componentă a acestor efor
turi o constituie promovarea în con
tinuare a colaborării multilaterale în 
domeniile transporturilor, energiei, 
telecomunicațiilor, cooperării indus
triale, culturii, învățămîntului, turis
mului, sportului, precum și în alte 
domenii de interes reciproc. In acest 

context a fost relevată, de aseme
nea. importanta viitoarei reuniuni 
de la Belgrad a miniștrilor de ex
terne din țările balcanice, care tre
buie să contribuie la întărirea încre
derii si colaborării între țările aces
tei regiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Prezidiului. Lazar 
Moisov. efoctuind un schimb de pă
reri în legătură cu aceste probleme, 
au reafirmat necesitatea de a se ac
ționa in vederea creării condițiilor 
pentru organizarea întîlnirii la nivel 
înalt a țărilor balcanice.

S-a relevat că dezvoltarea colabo
rării în Balcani reprezintă o contri
buție importantă la întărirea păcii 
și securității, atit în această regiune, 
cit și in Mediterana, in Europa si in, 
lume.

In timpul convorbirilor cu privire 
la situația gravă și complexă a fo
carelor de criză din diferite părți ale 
lumii si la pericolul pe care acestea 
il reprezintă pentru securitatea și 
pacea internațională, au fost apre-. 
ciate. ca elemente încurajatoare, ac
țiunile intreprinse pentru soluționa
rea unor conflicte si crize in confor
mitate cu interesele țărilor si po
poarelor direct interesate și ale în
tregii omeniri. Cele două țări se pro
nunță pentru depunerea in conti
nuare de eforturi intense de către 
comunitatea internațională. îndeosebi 
pentru participarea directă a țărilor 
interesate la soluționarea probleme
lor exclusiv prin mijloace pașnice, 
pe calea negocierilor, în conformita
te cu Carta O.N.U.

Constatînd că situația economică 
mondială continuă să fie deosebit 
de gravă, că Se adîncesc continuu 
decalajele dintre țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Prezidiului. Lazar Moisov, 
s-au pronunțat pentru trecerea la 
măsuri și acțiuni hotărîte în vederea 
soluționării globale a problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a datorii
lor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare —, a instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, jus
te și echitabile, care să favorizeze 
progresul mai rapid al tuturor ’țări
lor, și în primul rînd al țărilor în 
curs de dezvoltare.

S-a relevat rolul pozitiv al politi
cii și mișcării de nealiniere ca fac
tor de sine stătător. în afara blocu
rilor. de importantă generală în re
lațiile internaț'onale, care, actionînd 
pe baza principiilor sale fundamen
tale. contribuie Ia lupta pentru pace, 
la dezvoltarea economică și socială 
liberă și autonomă a fiecărei țări, 
la edificarea între state a unor re
lații politice și economice democra
tice. pe bază de egalitate în drep
turi.

Au fost subliniate, de asemenea, 
rolul deosebit și importanta O.N.U. 
în lupta pentru pace si securitate in 
lume, pentru dezvo’tarea indepen
dentă a tuturor țărilor și pentru 
promovarea unei colaborări interna
ționale multilaterale pe bază de e- 
galitate.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Lazar Moisov. și-au expri
mat deplina satisfacție pentru rezul
tatele vizitei si convorbirilor purtate 
și au reafirmat că există un înalt 
grad de înțelegere și colaborare în
tre cele două țări, atit pe plan bila
teral, cît și pe arena internațională. 
S-a evidențiat că rezultate'e vizitei 
reprezintă o puternică manifestare 
a prieteniei tradiționale româno-iu
goslave Si dau un nou impuls extin
derii și intensificării colaborării 
multilaterale dintre cele două țări si 
popoarele lor. S-a reafirmat hotă
rirea comună de a continua dialogul, 
schimbul de păreri și consultările la 
nivel înalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat tova
rășului Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat muzeul din cadrul Centrului 

memorial „Iosip Broz Tito“
Tovarășa Elena Ceaușescu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim viceprim- 
ministru al guvernului, a vizitat, 
sîmbătă dimineața, muzeul colecții
lor. de cadouri din cadrul Centrului 
memorial „Iosip Broz Tito". orga
nizat în reședința fostului conducă
tor al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia.

Memorialul păstrează obiecte în 
ambianta f cărora a trăit și si-a des
fășurat activitatea Iosip Broz Tito. 
numeroase documente ce evocă per
sonalitatea eminentului om politic 
și de stat iugoslav.

încheierea 
convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. I)
fiecare popor să-și poată consacra 
eforturile creatoare în direcția dez
voltării libere, independente, pe ca
lea progresului economic și social, 
în acest context, a fost reafirmată 
hotărirea României și Iugoslaviei 
de a conlucra activ pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a bu
nei vecinătăți, a înțelegerii, colabo
rării și păcii, fără arme nucleare și 
chimice, fără baze și trupe militare 
străine. Tovarășul Lazar Moisov a 
subliniat că Iugoslavia susține pro
punerea organizării unei intilniri la 
nivel înalt a șefilor de stat și de gu
vern din .țările balcanice, precum și 
orice inițiative menite să ducă la un 
Climat de pace, securitate și largă 
colaborare in Balcani.

S-a convenit ca rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor avute să fie con
semnate într-un Comunicat comun, 
care se dă publicității.

Convorbirile au decurs în aceeași 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
întimpinată la sosire, cu deosebit 
respect, de directorul Centrului me
morial.

Gazdele au invitat cu multă căldu
ră pe tovarășa Elena Ceaușescu să 
viziteze muzeul, care reunește peste 
4 500 obiecte primite in dar de Iosip 
Broz Tito — in semn de profund 
omagiu pentru activitatea consacrată 
progresului și propășirii țării —, din 
partea colectivelor de muncă, a unor 
organizații și asociații din diferite 
zone ale Iugoslaviei.

Sînt, de asemenea, reunite expo
nate— mesaje de respect și consi

Tovarășului LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului BOȘKO KRUNICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD

Părăsind teritoriul Iugoslaviei socialiste, doresc să exprim, în numele meu 
și al tovarășei mele, cele mai vii mulțumiri pentru primirea călduroasă șl 
ospitalieră de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei noastre în țara 
dumneavoastră.

Sînt încredințat că noua întîlnire, convorbirile purtate și înțelegerile la 
care am ajuns vor impulsiona și mai puternic dezvoltarea tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, în interesul șl spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a socialismului, înțelegerii și păcii în Balcani, in 
Europa și in întreaga lume.

Cu această convingere, vă adresez, o dată cu salutul nostru de rămas 
bun, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres, pros
peritate și pace pentru popoarele Iugoslaviei prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

derație adresate președintelui Iosip 
Broz Tito cu ocazia vizitelor între
prinse în diferite țări ale lumii. Un 
loc distinct în cadrul colecției 11 
ocupă obiectele primite de Iosip 
Broz Tito cu prilejul întîlnirilor la 
nivel înalt româno-iugoslave.

Mulțumind călduros pentru vizita 
făcută, gazdele au oferit, la plecare, 
tovarășei Elena Ceaușescu flori. în 
semn de aleasă prețuire pentru acti
vitatea desfășurată în conducerea 
partidului și statului român, pentru 
contribuția importantă adusă la dez
voltarea științei românești și uni
versale.



PAGINA 4 SCINTEIA — duminica 15 noiembrie 1987

• Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

colocviile Scinteil

UMANISM, MILITANTISM, 
PATRIOTISM

Patriotismul - dimensiune 
definitorie a liricii militante

Am discutat în prima parte a acestor colocvii („Scînteia" nr. 14 064) 
cîteva trăsături ale literaturii, actuale, o literatură angajată în proce
sul complex al reflectării mutațiilor epocii contemporane, interlocutorii 
noștri*  definind umanismul creației militante, precum ți spiritul actua
lității ce caracterizează cele mai semnificative și valoroase cărți de azi.

• Cetatea ascunsă i SCALA 
(11 03 72) — 9; li; 13; 15; 17; 13, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19. LUMINA (14 74 16) — 
9: 11; 13; 13: 17; 19
• Clipa de răgaz : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,30; 10,30;
12.30; 14,45; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11,30: 14; 16.30; 19. 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30:
14; 16,30; 19
• Saffi — 9; 10.45: 12,43, Cuibul 
de viespi — 14,30; 16,43; 19 ; DOI
NA (16 35 38)
• O zi la București : TIMPURI 
NOI (316110) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19
• Figurant» : STUDIO (59 53 13) 
— 10; 12,30; 16: 18.30. GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 12; 16: 19
• Moromeții : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 13; 17. POPULAR
(35 15 17) — 13; 18
• Inspector rără armă : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Acțiunea Edelstein : PACEA 
(71 30 85) — 9: 11; 13; 13; 17; 19
• Jandarmul șl jandarmeritele : 
VUTORUL (10 67 40) — 15; 17; 19

13.20 Album duminica! (color)
14.50 Spirit revoluționar, răspundere 

civică (color) — reporta;
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (color). Alegeri 1987 — 

Sub semnul unității indestructibi
le in jurul partidului, al secreta
rului său general

19.30 Votul nostru-i votul demnității. 
Spectacol llterar-muzical-coregra- 
fic (color)

20,10 Film artistic (color). „Sper să ne 
mai vedem". Premieră TV. Pro
ducție a Casei de filme trei. Sce
nariul : Ion Băieșu. Regla : Du
mitru Dlnulescu

21.30 Farmecul unul vals (color). Cu 
baletul Operei Române

21.50 Telejurnal (color)
22,00 închiderea programului

LUNI, 16 NOIEMBRIE
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,35 Cronica Festivalului național 

„Cintarea României"
20.45 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color). „Sarea 

pămîntului". Ecranizare a roma
nului cu același titlu de Gheorght 
Markov. Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe tară. Re
gla : Iskander Hamraev. Episo
dul 8

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Continuăm dezbaterea noastră cu opinii referitoare la dimensiunea 
patriotică a literaturii, înțeleasă în larga ei diversitate de stiluri și 
modalități artistice, precum și punind în atenție evoluția concepției 
despre eroii ce dau substanță creației literare a anilor noștri.

Patriotismul este o dimensiu
ne esențială a liricii românești, 
departe de a se fi perimat. 
Realitatea literară este prima 
care dezminte o atare supozi
ție. Există insă părerea că ori
ce creație valoroasă in limba 
română este implicit patriotică, 
după cum continuă să aibă o 
existență marcantă poezia de
clarat, explicit patrtotică, aceea 
al cărei verb este pus direct in 
slujba cintării realităților, eve
nimentelor și eroilor țării.

HORIA BADESCU : Mi-aș per
mite o nuanțare, din punctul meu 
de vedere, a ceea ce se consideră 
patriotism implicit și patriotism 
explicit. Fără îndoială că. dacă 
vom considera că orice manifes
tare spirituală materializată in și 
prin limba unui popor este un 
act de patriotism, mai ales cînd 
o astfel de întreprindere presupu
ne, vorba unui ilustru înaintaș, 
„creșterea" acesteia, atunci, de
sigur, se poate accepta o atare 
dihotomie. Numai atunci, pentru 
că altminteri nu există patriotism 
implicit și explicit. Poezia patriei, 
termen care pentru mine sună 
mult mai exact, mai intens, decit 
acela de poezie patriotică, nu poale 
fi decit o chestiune de implicare, 
nu de explicare. Este poezia unui 
topos și a unei istorji interioare, 
metafizice, in sensul cel mai golit 
de idealism al cuvintului. Evident, 
nu ale aventurii eului poetic, ci 
ale lecturii pe care acesta o face 
toposului și istoriei unei etnii, ale 
retrăirii acestora în datele și cu 
puterile specifice acelui eu. O ase
menea lectură, o asemenea, re
trăire, pentru că orice lectură ade
vărată este o re-trăire, nu se pro
duce in idealitate, ci în particula
ritate. Patria din lăuntru, singura 
accesibilă poeziei, este patria stării 
de conștiință, este patria stării 
poetice a sufletului etnic. De aceea, 
expresia ei lirică adevărată nu va 
confunda niciodată ocazia cu sco
pul. Forța educativă a expresiei 
poetice, in acest caz, stă nu atît în 
valoarea sa paradigmatică, ci in 
capacitatea de transgresare. țțe 
eternizare a emoției istorice. Isto
ria devenirii unei națiuni, istoria 
toposului național devin în poezie 
nu o succesiune, ci o concomitentă 
emoțională. Ieri, astăzi și mîine se 
conjugă într-un etern prezent al 
trăirii. A vorbi poetic despre capul 
lui Mihai Viteazul înseamnă' a fi 
de față cu sufletul, înseamnă a 
trăi, nu încă o dată, ci atunci, glo
ria și jertfa, deznădejdea și spe
ranța. Poate că tocmai de aceea e 
atît de greu să scrii poezie patrio
tică. Poate că tocmai de aceea 
orice discuție pe această temă nu 
poate fi pornită fără prezumția în
zestrării, a talentului.

Cu condiția ca talentul să-și 
aleagă, să opteze pentru teme, 
motive pe măsură : semnifica
tive, majore, pline de sub
stanță. O categorie fundamen
tală a acestora o constituie 
aceea a marilor mituri ce defi
nesc spiritualitatea națională. 
Cum ar fi „Meșterul Manole". 
căruia i-ați dedicat un frumos 
eseu : nu de dragul demon
strării puterii speculative, ci din 
rațiuni mai profunde. Care 
sini ele ?

Mă întrebați ce am vrut să spun 
prin încercarea asupra mitului 
„Meșterului Manole“, fiindcă ați 
intuit perfect faptul că nu de dra
gul afirmării puterii speculative 
am făcut-o ; capacitatea specula
tivă a cuiva se poate demonstra 
pe varii subiecte. V-aș putea răs
punde cu un citat din carte : „A 
pune în evidență -prilejul artistic» 
prin care tragicul capătă conștiința 
de sine în aria culturală a unui 
popor este nu numai un act de 
patriotism, ci și de umanism, în
seamnă a-i reaminti omului forța 
și măreția sa firească și perpe
tuă". Pentru că existența unui ase
menea mit in tezaurul spiritual 
al unei națiuni este însemnul unor 
valențe umane superioare, al unei 
maturități de conștiință incontes
tabilă, al unei înalte concepții des
pre om. Am scris acest eseu nu 
pentru a-mi „iscusi**  mintea, ci

Eroii uriașelor transformări 
revoluționare

Personajele care populează 
cărțile de azi, imagini complexe 
ale eroilor ce dau chip nou 
țârii, tuturor zonelor sint, ca 
întruchipări literare, și rodul 
unei concepții artistice actuale, 
ea însăși aflată intr-o firească 
evoluție dialectică. Se poate 
vorbi despre o „biografie isto
rică" a eroului literar căci, evi
dent, el nu s-a născut peste 
noapte, ci este rezultatul unor 
acumulări calitative și al unui 
spor de înțelegere pe care 
anii, experiențele, confruntările 
cu imagini prestabilite și re
nunțările la punctele de vedere 
înguste le-au înlesnit.

CONSTANTIN CUBLEȘAN : A 
vorbi astăzi despre eroul litera
turii noastre socialiste înseamnă a 
efectua implicit o privire retros
pectivă asupra marilor etape pe 
care aceasta le-a parcurs in anii 
formării și afirmării ei, de după 
război încoace, căci lucrurile nu 
pot fi simplificate, reduse la sche
me, șabloane sau tipare, o dată 
pentru totdeauna. Eroul litera
turii noastre de azi este un erou 
complex, ce are în spate o dialec
tică a devenirii sale, o biografie 
istorică — nu lipsită de dramatice 
Înfruntări — ce se confundă in 

pentru că sînt convins că „adeziu
nea unui popor la unul sau altul 
dintre scenariile mitice, la una sau 
alta dintre imaginile exemplare 
spune — cum afirma Mircea Elia- 
de — mai mult despre sufletul lui 
profund decit un mare număr de 
întîmplări istorice**.  L-am scris 
pentru că am credința că sîntem 
posesorii unei mitologii de o mare 
profunzime și forță expresivă și 
că n-avem dreptul s-o ignorăm. O 
mitologie care are nevoie de o ri
guroasă și adincă cercetare științi
fică, de sinteze care s-o facă pre
zentă, cunoscută și altora. Cred 
că mitul „Meșterului Manole**  este 
unul dintre marile mituri ale uma
nității, că el acoperă o zariște de 
conștiință singulară și necesară, 
că într-un veac al marilor distru
geri lumea are nevoie, mai mult 
ca oricînd, de un mit al construc
ției, de o paradigmă a sacrificiu
lui suprem intru salvarea ideii de 
ordine, de armonie, de zidire, de 
coerență. Și mai cred că stă în pu
tința noastră să facem înțeleasă și 
acceptată această paradigmă. Dar 
mai e și altceva. Cred că vă a- 
mlntiți de minunatul eseu al Iul 
Salvador de Madariaga, „Englez, 
francez, spaniol**.  în care ilustrul 
iberic căuta expresia arhetipală a 
sufletului etnic al acelor popoare. 
M-am întrebat de multe ori care 
ar fi această expresie în ceea ce 
ne privește și mi se pare că ea 
este omenia. Omenia în sensul lip
sei de fanatism, al toleranței ideale 
și înțelepte în raport cu universul 
și lumea. Ei bine, în ciuda orizon
tului tragic, al aparentei violențe 
sub care, și in care, se consumă 
mitul „Meșterului Manole**.  el mi 
se pare una dintre cele mai pro
funde expresii ale acestei omenii. 
Iată cîteva motive, deloc negli
jabile. care m-au făcut să scriu 
eseul. In fond, apropierea mea de 
folclor nu era la prima întreprin
dere. O făcusem deja cu „Anoni- 
mus* *‘, cartea de poeme in care în
cercasem că dau viziunii poetice 
expresivitatea unei estetici arhicu
noscute. Acum m-am aflat nu nu
mai la porUje.eștetigii. POD utere, ci 
și, mai ales, la cele âle gîndini 
mitice românești. De ce ? Pentru 
că, o recunoaștem sau nu, aparți
nem cu toții aceluiași model exis
tențial care a gbherat aceste ex
presii artistice și mitice. Pentru ca 
ele sint cămașa sufletului nostru 
etnic, a felului nostru de a fi cel 
mai adine. Și cu sufletul acela ne 
ducem către viitor. E) nu este pe- 
rimabil.

Putem conveni că poezia pa
triotică nu se reduce la un stil 
sau altul, ci îngăduie o largă 
diversitate de modalități și ma
niere artistice. Dar de această 
„diversitate" profită uneori — 
adeseori 2 — și versificatorii de 
duzină care, imbrățișind cu un 
talent mic un sentiment — sau 
o stare — mare, compromit, de
valorizează prin abuz ceea ce 
ar trebui menținut la o înaltă 
cotă artistică. Adesea această 
„cotă" scade pină la nivelul 
zero... , , .— Am spus-o șt mat înainte. 

Poezia patriotică e o chestiune de 
stare interioară, nu de intermina
bile înșiruiri de nume geografi
ce și istorice, nu de versuri goale 
spuse cu gura plină, pe care le 
găzduiesc cu prea multă generozi
tate unele reviste, încurajînd astfel 
un fel de veleitari specializați. 
A scrie poezie patriotică înseamnă 
a conștientiza ceea ce se naște și 
crește o dată cu noi. a defini pa^ 
tria ca geografie sufletească, a fi 
în același timp cu destine și eveni
mente revolute și prezente, a le da 
un sens încărcîndu-te de sensul 
lor. Și aceasta este o luminare a 
sufletului care nu se întimplă în 
fiece zi. Să ne păstrăm hainele 
de sărbătoare, pentru sărbătorile 
inimii noastre. A publica mai pu
țin dar mai profund, mai încărcat 
de 'simțire, a închide porțile velei
tarilor înseamnă, cred eu, un cîș- 
tig mult mai mare. Poezia patrio
tică are nevoie nu de goale sono
rități, ci de sunetul adine și aus
ter, de patosul bărbătesc al pro
fundei sincerități.

fond cu marile etape ale evolu
ției sociale și politice a societății 
noastre actuale.

în primii ani ai începuturilor 
edificării noii orînduiri. ca un pro
dus specific al orientărilor politi
ce, filozofice și sociale revoluțio
nare ce aveau Ioc, reprezentativ 
devenea pentru literatura zămis
lită atunci eroul ce se trezea la o 
conștiință a apartenenței sale po
litice, a acelui moment istoric ; 
eroul ce se angaja in marea bă
tălie de transformare a societății, 
de fixare definitivă a jaloanelor 
noului in însăși viața, existența 
social-politică a țării. Aici aflăm 
mai cu seamă oameni ce. după o 
dramatică experiență a războiului, 
se angajează într-o nu mai puțin 
dramatică luptă de edificare a noii 
orînduiri, fie în mediul citadin, fie 
în cel rural. Este un erou al în- 
crîncenării, al dirzeniei și al unei 
mari încrederi în forțele descătu
șate ale maselor populare pornite 
pe drumul făuririi unei lumi mai 
bune. Experiențele unor romane 
ca Oțel și pline de Ion Călugăru, 
La cea mai înaltă tensiune de 
Nagy Istvăn, Dunărea revărsată 
de Radu Tudoran, cu toate caren
țele lor, trebuie luate în consi

derare pentru fixarea topografiei 
literare a momentului, la fel ca 
Setea de Titus Popovici sau dra
ma lui Horia Lovinescu Citadela 
sfărimată, ca să ne rezumăm la 
titluri reprezentative in epocă. A 
urmat apoi o lungă perioadă do
minată de eroul mediului țărănesc, 
cu mari frămintări de conștiință, 
într-un complicat proces de decan
tare a atitudinii sale opționale în 
trecerea spre socializarea agricul
turii. Ilustrativi în acest sens ra
mul eroii unor opere ca Desfășu
rarea de Marin Preda sau Cordo- 
vanii lui Ion Lăncrănjan. apoteo- 
zind o întreagă galerie tipologică 
reprezentată in operele unor 
scriitori ca Dumitru Mircea, 
Ion Istratl, Horvăth Istvăn, Ște
fan Luca ș. a. Din această 
familie vor descinde apoi acei 
suciți din literatura unei tinere ge
nerații de prozatori — D.R. Po
pescu, Nicolae Velea, Fănuș Nea- 
gu etc. — care vor aduce cu ei o 
problematizare mai adîncă a im
plicării lor existențiale în con
temporaneitatea istorică, deschi- 
zînd mari orizonturi de investigare 
și de abordare în planul conflicte
lor morale. Era un cîștig de cali
tate de care a beneficiat apoi un 
alt moment, acela al unei categorii 
de eroi intelectuali sau mai rafi
nați — din literatura unor Al. Iva- 
siuc, Mircea Ciobanu, Sorin Titel 
ș.a. — care implicau in angajarea 
lor și o atitudine filozofică, mo
rală, mai complexă, mai subtilă. 
Cărțile lui Marin Preda și Eugen 
Barbu, romanele istorice ale unor 
prozatori ca Paul Anghel, Mihail 
Diaconescu sau acelea parabolice 
ale lui Ștefan Bănulescu propun, 
la rîndul lor, eroi memorabili, de 
o complexitate indiscutabilă. Fără 
îndoială, acest panopticum pe 
care îl Încercăm aici este și 
el foarte schematic, căci deli
mitările de la o etapă la 
alta, de la o categorie de eroi la 
alta nu se pot face atit de net și 
de tranșant. Nu puțini sînt eroii 
impuși, in același timp, de o lite
ratură a recuperărilor morale sau 
eroii unor demersuri satirice, sanc
ționare ; eroii unei literaturi meta
forice, de semnificații simbolice, 
vizionare ; eroii unor atitudini ro
mantice, entuziaste sau ai unor

A-ți clnta țara, eroii, a da 
chip artistic memorabil făurito
rilor unei noi civilizații, a găsi 
metafora îndrăzneață pentru 
tumultul lor sufletesc, „cuvintul 
ce exprimă adevărul" stărilor 
lor de spirit, idealurilor ce-i 

' iăsuflețesc — iată izvoare ale 
' creației militante, patriotice pe 

care scriitorii de azi se strădu
iesc să le ilustreze cu noi crea
ții. pe măsura realizărilor obți
nute de înaintașii lor si, dacă se 
poate, chiar mai valoroase.

ALEXANDRU ANDRIȚOIU : Din 
contextul general al poeziei româ
nești se desprind diferite ipostaze 
de inspirație patriotică — nu nu
mai pe epoci, pe școli literare sau 
pe generații de poeți, ci și pe genul 
poeziei insăși. Epoci distincte, ca 
pașoptismul, lupta antifascistă, pri
mii ani ai revoluției socialiste, ca 
și această epocă de dasicizare a ei. 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — sînt 
epoci tipice pentru patru unghiuri 
de vedere ale marii poezii patrioti
ce posibile. Tot așa, grupări lite
rare, cum sînt cele din jurul unor 
reviste cu o filozofie politică pro
gresistă, ca, de pildă, „Contempo
ranul". „Facla" revistele de stingă 
din anii ’30, dau poeziei naționale 
zestrea lor de trăire patriotică a 
actului poetic. în spirit romantic, 
clasicizant, modem sau modernist, 
— dar sub însemnul unui ideal ar
tistic comun. Exemplul acesta, din 
urmă, vine, cu înțelepciune, pină 
in epoca de azi, — epocă in care 
poezia trăiește o Înflorire cum nu
mai între cele două războaie a 
trăit-o — și cind, printr-o largă de
mocrație a exprimării artistice, o 
pleiadă de poeți, din toate genera
țiile, dau dimensiuni universale ac
tualei școli de poezie românească. 
Această stare de fapt, frumoasa și 
adevărata stare de fapt a poeziei 
noastre adevărate, arată că poezia 
patriotică se angajează de dinlăun- 
trul ei. din înseși structurile ei. Ex
cludem, firește, din acest capitol 
exemplar, poezia pretins patriotică 
cu care unii poeți deschid sau în
chid volume de versuri cosmopoli
te și, de obicei, ilizibile, dar și pe 
cea patriotică fără acoperire in aur 
liric a emoțiilor și ideilor ce o 
compun. Nici divagațiile fără nici 
un sens, cum nici declarațiile zgo- 
motos-ritoase mi aduc nici un spor 
de strălucire poeziei patriotice, ci, 
dimpotrivă, o discreditează.

Spuneam că o altă despletire în 
armonii a poeziei patriotice ar pu
tea fi pe genurile poeziei înseși, 
înțeleg prin aceasta gama ei diver
să, de la poemul manifest și me
sianic, de genul Bolliac. Coșbue. 
Goga. Beniuc, la cel de medita
ție gravă, de genul Eminescu. Bla- 
ga, sau cel tradițional, în des
cendența lui Alecsandri. $t. O. Io
sif, Pillat. Sint și alte citiri în car
tea poeziei noastre patriotice, la în- 
demina fiecăruia care le parcurge 
după inima, mintea și literatura 
fiecăruia aparte. Principalul este că 
toate la un loc alcătuiesc acel calei
doscop fascinant al poeziei noastre 
patriotice, care ne definește si 
prin care existăm în concertul poe
ziei universale.

Un critic, un istoric literar (din
tre cei care se preocupă și de poe
zia patriotică) ar putea găsi cores
pondențe firești între modalitățile 
de mai sus de poezie patriotică și 
cele de azi, prin poeții corespunză

Umanism, militantism, patriotism - însemnele unei creații angajate 
in destinul țârii și al oomenilor ei. O creație care, departe de a fi 
considerată un lux, o simplă podoabă sau o „nobilă inutilitate", este 
chemată să participe, la nivelul talentelor celor care o scriu, la for
marea și educarea oamenilor. Misiunea educativă a literaturii mili
tante constituie o dimensiune fundamentală a creației contemporane, 
iar adevărul mărturiei pe care ea o depune despre oamenii epocii 
in care se naște constituie o garanție că-și exercită rolul său esen
țial : de a spori lumina ce înconjoară viața oamenilor, de a-i însu
fleți in munca și lupta lor pentru mai bine, consolidîndu-le încrederea 
in propriile lor forțe, în viitorul patriei pe care o clădesc.

Anchetă de C. STĂNESCU

acțiuni politice programatic mar
cate, eroii unei literaturi ce reînvie 
chipul strămoșilor sau surprinde 
problematica actualității celei mai 
stricte — toți aceștia făcind dovada 
vie,’elocventă, a unei mari deschi
deri a evantaiului de modalități 
estetice de abordare a fenomenu
lui actualității. Și totuși, care ar 
fi eroul literar reprezentativ al li
teraturii noastre pentru momentul 
actual, al acestor zile trepidante 
pe care le trăim ? înainte de a-1 
numi, de a-1 desemna în tipologia 
sa esențială, trebuie să radiogra- 
fiem exact caracteristicile domi
nante ale ansamblului social, po
litic și istoric căruia îi aparținem, 
mai exact, care îl generează. Fă- 
cînd această analiză, cu de- 
săvîrșită competență, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trasa la Con
gresul al III-lea al educației poli
tice și culturii socialiste, în ampla , 
sa cuvîntare, liniile directoare pe 
care trebuie să se Înscrie azi acest 
erou al societății noastre, ilustrat 
în literatură, fixindu-i coordona
tele morale astfel : „Avem nevoie 
de piese și filme in care eroii să 
nu reprezinte pe acei oameni, pu
țini la număr, care încearcă să se 
sustragă răspunderii față de co
lectivul din care fac parte sau în
calcă morala și normele sociale. 
Nu asemenea oameni sînt eroii pa
triei noastre ! Nu aceștia trebuie 
să-și găsească loc în piese și filme 
— ca, de altfel, în nici un dome
niu al creației — ci acei eroi, mii, 
zeci și sute de mii, care fac totul 
pentru a asigura înălțarea patriei 
pe noi culmi de progres și civili
zație ! Aceștia sînt, de fapt, și 
participanții activi la creația cul- 
tural-artistică de masă, aceștia sint 
adevărații făuritori ai României 
socialiste, deci și ai culturii so
cialiste".

Urmind aceste îndemnuri ge
neroase, literatura noastră actuală 
va beneficia evident de un nou tip 
de erou, de o calitate umană su
perioară. mareînd fără îndoială o 
altă etapă, evolutivă, în dezvol
tarea sa dialectică, în concordanță 
deplină cp' împlinirile mărețe din 
toate domeniile de activitate ale 
patriei noastre socialiste de azi.

Larga democrație 
a exprimării artistice

tori. Pot trage concluzia că toți 
marii poeți de ieri și de azi au fost 
poeți patrioți și militanți pentru 
un ideal limpede și frumos ; toc
mai de aceea ei sînt mari și pe
reni. Și tocmai de aceea poezia pa
triotică famine un imperativ'și un 
ideal perpetuu, dar și 6 piatră de 
încercare a poeților adevărați. 
Căci, trebuie să recunoaștem, oricit 
ar fi de simetrice toate fețele ‘poe
ziei, intre un sonet de dragoste și 
un poem de baricadă, între un pas
tel grațios și un imn închinat re
voluției. eforturile și arta prin care 
ele să fie de aleasă măreție nu 
sînt egale. Poezia patriotică direc
tă, manifestă e mai dificilă. Iată de 
ce alegerea poemelor patriotice 
pentru antologii pretențioase este 
mai dificilă decit alt fel de poezii. 
Pentru manualele școlare, de ase
menea. Dar aici e o altă problemă, 
care și ea ar trebui discutată a- 
parte.

Sentimentul patriotic este axul 
principal, osia de aur a spiritului 
revoluționar din poezia, din litera
tura epocii noastre, tot în sensul 
larg cuprinzător al ^tuturor datelor 
artistice și temperamentelor proprii 
poetului, pe arcul larg al democra
ției stilurilor. Chemarea la această 
datorie de onoare a poeziei româ
ne a tuturor artelor a fost făcută 
de partid încă de la primele sale 
contacte cu oamenii de cultură, 
după Congresul al IX-lea. con
gresul descătușării energiilor spiri
tuale. în mod deosebit. Iar recent, 
la Congresul educației și culturii 
socialiste, mi-a fost dată cinstea să 
aud,direct chemarea pe care secre
tarul general al partidului nostru 
comunist ne-o făcea cu aceeași căl
dură și același bun-simt spre o cul
tură bogată și frumoasă care să a- 
parțină acestui popor frumos și iu
bitor de frumuseți. Este o chemare 
firească la care nici o literatură pe 
lume nu s-ar putea opune și nici 
un creator de valori nu ar putea 
spune că nu are temeiuri de ade
văr.

Criterii istorice și sociale, stabi
lite de-a lungul veacurilor, vin as
tăzi să limpezească triunghiul de 
timp : trecut, prezent și viitor. în 
zilele în care 40 de ani de la fun
damentarea Republicii cheamă 
balada sub drapel și deschid arca
de spre evenimentele fundamenta
le ale anului care vine. Am visat 
totdeauna marele poem patriotic si 
politic posibil, superb și adevărat, 
(cu coada ochiului către clasicii 
poeziei politice revoluționare), i-am 
și încercat geometriile. orizonturile 
lăuntrice ; el rămîne visul meu 
suprem, ca pentru rnulți alții care 
pornesc spre o sublimă coloană de 
flăcări. Poemul fără nici o zgură 
de demagogie, fără nici o țandără 
de retorism găunos, fără nimic 
conjunctural — un poem curat și 
roșu ca însăși ideea de comunism, 
cinstit ca însăși ideea de țară. Dacă, 
noi nu îl vom putea atinge nicrj 
măcar la periferiile cetății de lumi
nă și aur, vor veni alții, un Labiș 
sau un Nlchita d,e mîine.' și îl vor 
împlini ,în „lupta cu inerția" si pe 
„roșu vertical".

Pină atunci, noi să ne vedem de 
setea de lumină a condeiului. în 
cercurile de azur ale poeziei patrio
tice. De azur, pentru că ele cu
prind, rotund, cerul nostru româ
nesc.

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, simbătă, schimbul instru
mentelor de ratificare a Acordului 
de cooperare economică, tehnică și 
științifică intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii India și a Convenției intre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii India pen
tru evitarea dublei impuneri și pre
venirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit, semnate la 10 
martie 1987, la New Delhi.

Schimbul a fost efectuat de Traian 
Pop. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Nathu Ram Verma, am
basadorul Indiei la București.

VREMEA
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică, timpul probabil pen
tru intervalul 15 noiembrie, ora 20 — 
18 noiembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi în general caldă în prima parte 
a intervalului, apoi se va răci în- 
cepînd din nordul țării, iar cerul va 
fi mai mult noros. Ploi locale vor 
cădea, la începutul intervalului, în re
giunile din vestul, centrul și nordul 
țării și cu caracter izolat și sub formă 
de burniță în restul teritoriului, iar 
în partea a doua a intervalului pon
derea ploilor va fi mai mare in re
giunile estice și sud-estice și pe arii 
mal restrînse in celelalte regiuni. în 
nord-est, ploile se vor transforma, 
trecători în lapoviță și ninsoare. Izolat, 
condiții de polei. Vîntul va prezenta 
unele intensificări în sud-vestul și 
estul țării, la începutul intervalului, 
din sector sudic, precufn și în ultima 
zi în nord-est, din sector nordic, cu 
viteze de 40 pînă la 70 km la oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, în primele nbpti 
ușor mai ridicate în sud-est, apoi. în 
general. între minus 2 și plus 8 grade. 
Temperaturile maxime, mai ridicate în 
prima zi în sud-eștul țării, dar mai 
coborîte la sfîrșitul intervalului în 
nord-est, vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade. Local, mal ales in zonele de- 
presionare, se va produce ceață.

Cercetarea medicală 
și acțiunile de prevenire 

a unor boli cardiovasculare
La 13 noiembrie a.c. s-au în

cheiat la București lucrările celei 
de-a XVI-a sesiuni științifice a Aca
demiei de Științe Medicale. în ca
drul acestei manifestări științifice de 
prestigiu, specialiști din cercetare, 
invățămînt superior și rețeaua sani
tară din toată tara au prezentat o 
serie de rezultate obținute, precum 
și studii, metode de diagnostic pre
coce și de recuperare rapidă, tehnici 
aplicate în practică in beneficiul să
nătății populației. Așa cum arăta 
prof. dr. Emil Măgureanu. secreta
rul Academici de 
științe medicale, 
tematica abordată 
— prevenirea pri
mară și secunda
ră a cardiopatiei 
ischemice și a 
hipertensiunii ar
teriale, — răs- 
puțide' (mor ce
rințe actuale, dată fiind răspîndirea 
acestor boli, cele mai frecvente din
tre bolile cardiovasculare in majo
ritatea țărilor și la noi.'

Numeroase comunicări științifice 
s-au referit la noi metode de diag
nostic pentru depistarea bolii cit 
mai din timp, știind că de acest 
lucru depinde oprirea evoluției spre 
forme severe. Specialiști din cerce
tare și invătămint au prezentat re
zultatul unor ample acțiuni efectua
te în Capitală și diferite județe, in 
mari întreprinderi pentru depistarea, 
diagnosticarea si tratarea corectă a 
hipertensiunii arteriale si a cardio
patiei ischemice. Bolnavii depistați 
și luati in evidentă sint controlați 
apoi periodic, avind astfel posibili
tatea de a trăi si munci în condiții 
normale. Astfel de acțiuni, sînt cu 
atît mai utile cu cît s-a putut con
stata că cei mai multi dintre hiper
tensivii depistați nu știau că suferă 
de această boală care se instalează 
și evoluează „pe tăcute". Referin- 
du-se la amplele acțiuni efectuate.

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. Pe stadionul „Sportul 

studențesc din Capitală, ieri s-a 
disputat meciul dintre formațiile 
Sportul studențesc și Victoria Bucu
rești, contînd pentru etapa a 15-a a 
Campionatului diviziei A la fotbal. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0) în favoarea echipei Sportul 
studențesc, unicul gol fiind înscris 
de Țicleanu (min. 64) • In meci pen
tru preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal rezervat echipelor 
de tineret, selecționata Poloniei a în
trecut, in deplasare, cu scorul de 1—0 
(1—0), formația Ciprului. • La Grim- 
men (R.D. Germană) s-a disputat cel 
de-al doilea meci internațional a- 
mical de fotbal dintre selecționate
le de juniori II ale R.D. Germane 
și Bulgariei. De data aceasta, victo
ria a revenit fotbaliștilor bulgari cu 
scorul de 2—1 (1—0). în primul joc, 
desfășurat la Greifswald, gazdele au 
ciștigat cu 2—0.
• ROMA 14 (Agerpres). — Sîm- 

bătă, la Neapole, în meci pentru pre
liminariile campionatului european 
de fotbal (grupa a II-a) echipa Ita
liei a întrecut cu scorul de 2—1 (2—1) 
formația Suediei. Au marcat Vialli 
(2), respectiv, Larsson. în urma aces
tei victorii, echipa Italiei este virtual 
calificată la turneul final.

HOCHEI. • Patinoarul artificial 
din Miercurea-Ciuc va găzdui în pe
rioada 22—29 noiembrie turneul in
ternațional de hochei pe gheață pen
tru juniori „Concursul prietenia", e- 
chipele participante fiind împărțite 
in două grupe, după cum urmează : 
grupa A — Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.P.D. Coreeană, România ; 
grupa B — U.R.S.S., Polonia, Bulga
ria și, în afara concursului, selecțio
nata de tineret a României. • în
tr-un meci internațional amical de 
hochei pe gheață, disputat la Hel
sinki. selecționata olimpică a Cana
dei a învins cu scorul de 3—2 (0—0, 
2—0, 1—2) formația Finlandei.

TENIS. In optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis de 
la Wembley, favoriții au obținut vic
torii scontate : cehoslovacul Ivan 
Lendl l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe 
sovieticul Aleksandr Volkov, ceho
slovacul Miloslav Mecir a dispus cu 
7—6, 6—4 de americanul Johan
Kriek, suedezul Andres Jarryd l-a 
întrecut cu 6—4, 6—3 pe elvețianul 
Claudio Mezzadri, iar Pat Cash (Aus

ZIUA NAȚIONALĂ A BELGIEț

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

BRUXELLES
Sărbătorirea Zilei naționale a Regatului Belgiei Îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă transmite sincere felicitări, împreună cu cele mat bune urări de 
fericire personală, de prosperitate pentru poporul belgian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Adesea belgienii a- 
firmă despre tara lor 
că este situată in „ini
ma Europei", metafo
ră care sugerează po
ziția centrală a Bel
giei pe teritoriul con
tinentului. Dincolo de 
coordonatele geografi
ce. o asemenea meta
foră își are rădăcini
le și in realitățile isto
rice și culturale. In
tr-un fel. Belgia poate 
fi comparată cu un 
muzeu al istoriei eu
ropene. De la Iulius 
Cezar, care scrie că 
dintre toate popoarele 
Galiei belgii sînt cei 
mai bravi, și pînă la 
Napoleon Bonaparte, 
care a cunoscut înfrin- 
gerea pe pămintul a- 
cestei țări, de la cuce
rirea independentei, 
în 1831. și pînă in zi
lele noastre, două mi
lenii au îmbogățit și 
îmbogățesc patrimo
niul do istorie al Bel
giei, reflectat, de alt
fel. de remarcabile 
monumente. La Bru
xelles. bunăoară.
.,Grande Place", biju
terie a arhitecturii go
tice. despre care Vic

tor Hugo spunea că 
este „cea mai frumoa
să piață din lume", și 
„Atomium", construc
ție realizată din sfere 
de oțel ridicate la 100 
metri înălțime, simbo- 
lizind cuceririle știin
ței și tehnicii moder
ne. ilustrează un sim
bolic dialog intre 
epoci.

Belgia este, totoda
tă, și un sanctuar al 
artelor, după cum pe 
teritoriul acestei mici 
țări pulsează intens și 
o „inimă" economică. 
Imaginea contempora
nă a Belgiei indus
triale este conturată, 
la Bruxelles sau An
vers. la Charleroi sau 
Liăge, de uzine si fa
brici ale industriei 
construcțiilor de ma
șini, metalurgice si 
chimice, ale industriei 
cărbunelui, petrolului 
și otelului, de instala
ții portuare. De aici si 
virtuțile de tară ex
portatoare. care con
feră Belgiei vocația 
colaborării internațio
nale, pe plan econo
mic ca și in alte sfe
re de aotivitate.

specialiștii au dezbătut cu simt de 
răspundere rezultatele obținute, su
bliniind necesitatea creșterii eficien
tei cercetărilor medicale prin urmă
rirea măsurilor preventive preconi
zate in fiecare unitate in parte. Pen
tru că la originea cardiopatiei 
ischemice se află factori de risc cu- 
noscuți : hipertensiunea arterială, 
fumatul, obezitatea, hipercolesterole- 
mia. sedentarismul etc., fiecare din 
aceștia fiind implicați direct in de
clanșarea bolii. Astfel, se știe că 
frecventa cardiopatiei ischemice este 

de 2—3 ori mai 
mare la fumători 
decit la nefumâ- 
tori, riscul de 
îmbolnăvire fiind 
proporțional cu 
numărul țigărilor 
fumate pe . zi 
și cu numărul 
anilor în care 

s-a' practicat fumatul.
Parale} cu efortul cercetării știin

țifice: de a găsi metode noi pentru 
recuperarea în timp cit mai scurt a 
bolnavilor și redarea sănătății lor. 
pentru descoperirea bolii in stadii 
incipiente și tratarea corectă de la 
caz la caz. in funcție de cauzele 
bolii și de reacția organismului la 
diferite tratamente, specialiștii au 
subliniat necesitatea continuării si 
extinderii acțiunilor de prevenire a 
bolilor cardiovasculare.

Așa cum aprecia prof. dr. Con
stantin ARSENE, președintele Aca
demiei de științe medicale, prin te
matica abordată, cu o problematică 
prioritară și prin nivelul dezbateri
lor, actuala sesiune științifică a con
firmat valoarea lucrărilor și a poten
țialului științific al cercetării medi
cale din tara noastră, dorința specia
liștilor din acest domeniu de a de
pune eforturi sporite pentru îmbu
nătățirea calității asistentei medica
le. pentru păstrarea sănătății și vigo
rii populației.

Elena MANTU

tralia) a ciștigat cu 6—1, 3—6. 6—3 
partida cu Andrei Cesnokov 
(U.R.S.S.).

ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah, ce se dispută la Sevilla in
tre marii maeștri sovietici Gări 
Kasparov și Anatoli Karpov, a con
tinuat cu partida a 13-a, încheiată 
remiză la mutarea 36. Scorul este 
7—6 puncte in favoarea lui Kaspa
rov.

AUTOMOBILISM. Participanții, la 
„Marele Premiu" al Australiei, probă 
din cadrul campionatului mondial de 
automobilism rezervat piloților de 
formula I, au efectuat pe circuitul 
de la Adelaide un ultim antrenament 
oficial. Cel mai bun timp l-a obți
nut austriacul Gerhard Berger („Fer
rari"), care a realizat o medie ora
ră de 176,070 km. Au mai fost în
registrați cu timpi buni brazilianul 
Nelson Piquet („Williams-Honda") și 
francezul Alain Prost („McLaren").

________________________ i_______________________________

tv
9,00 Alegeri 1987 (color). Sub semnul 

înaltei răspunderi cetățenești. 
Ediție specială

9,20 Mîndră țară românească (color). 
Muzică populară

9,35 Din apelul F.D.U.S.
9,40 Partid, popor — o unică voință 

(color). Cîntece patriotice, revo
luționare

10,00 Alegeri 1987. Votăm pentru 
prosperitatea patriei ! Ediție spe
cială (color)

10,20 Tara la vot. Versuri și cintece 
patriotice, revoluționare (color)

10,35 Din apelul F.D.U.S.
10.40 Laureați ai Festivalului național 

„Cîntarea României" în studioul 
muziciijușoare (color)

11,00 Afiș . lific electoral (color)
11,10 însemne ale unui timp eroic (co

lor). Pentru calitatea vieții noas
tre

11,25 Din apelul F.D.U.S.
11,30 Lumea copiilor (parțial color) 

• Telefilmoteca de ghiozdan (co
lor). „Eroii nu au vîrst.ă“. Pro
ducție a studioului de film TV. 
Episodul 20

12.40 Laudă patriei și oamenilor ei. 
Moment coregrafic (color)

13,00 Alegeri 1987 (color). Puternică 
manifestare a democrației noastre 
socialiste. Ediție specială

în acest context, be
neficiind de frumoase 
tradiții, relațiile de 
prietenie româno-bel- 
giene cunosc un pro
ces de dezvoltare si 
diversificare. Ele au 
fost puternic stimula
te de contactele și 
convorbirile Ia nivel 
înalt, un rol esențial 
avind vizita oficială 
din 1972 a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, im- 
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în 
Belgia, precum si vi
zita de răspuns pe 
care regele Baudouin 
și regina Fabiola au 
întreprins-o în tara 
noastră în 1976. Docu
mentele semnate si 
înțelegerile la care s-a 
ajuns au asigurat largi 
posibilități intensifică
rii relațiilor bilaterale, 
in domeniul politic, 
economic. științific, 
tehnic si cultural, con
lucrării pentru edifi
carea unui sistem de 
cooperare si securitate 
pe continent. în inte
resul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii 
internaționale.

teatre
• Teatrul Național ((14 7171. Sala 
mare) : Ploșnița — 10; Marea — 
19; (sala Amfiteatru) : Un ano
timp fără nume (amtnat din 8 
nov.) — 18; (sala Atelier) ; Fata 
din Andros — 14: D-ale carnava
lului — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75. sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Narcisa Mi- 
hăescu — vioară. Viorica Boeres- 
cu — pian — .17,3(1
• Opera Romănă (13 18 57) : 
Inimă de copil — 11
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu 2) : Povestea soldățe
lului de plumb — 10.30; Secretul 
Iul Marco Polo — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei.
11 95 44) : Dialoguri — 10.30: Me
najeria de sticlă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O fe
mele drăguță cu o floare si fe
restre spre nord — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Find comedia era rege (Cirtitele) 
-»■ 10: SfmturMitb-ă Blajini: ^18
• Teatrul „C. f. Nottara" (50 3 ! 03. 
sala Magheru) : Floarea de cactus
— 10: 18: (sala Studio) : Iva Diva
— 10,30: O noapte furtunoasă — .
18.30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic.
14 72 34) : Iarna cind au murit 
cangurii — 10: Regina balului — 
18.30; (sala Giuleștl, 18 04 83) : 
Cursa de Vlena — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 13 36 78) : 
Pompiliu de Pompadour — 11: 
(sala Victoria. 50 58 65) : Bărbatul 
fatal — 19 (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Pe placul tuturor — 
16: 19,30
• Teatrul „Ton Creangă" (30 26 53): 
Mary Poppins — 10,30
• Circul București (10 41 93) : „A 
sosit circul !“ — 10; 15,30: 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. 
sala Victoria) : Puiul — 11; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Trei 
iezi cuculeti — 11,30

cinema
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Absentele nemotivate n-au soluționatJ 7
problemele, dar... au prelungit rezolvarea lor

O precizare din capul locului. A- 
dunarea generală a oamenilor mun
cii de la Schela de producție petro
lieră Craiova nu și-a atins in to
talitate scopul propus, acela de a 
clarifica și rezolva problemele com
plexe cu care se confruntă colecti
vul de aici, de a găsi soluții viabile 
in vederea realizării sarcinilor de 
plan pe ultimul trimestru al acestui 
an și, îndeosebi, a celor prevăzute 
pentru 1988.

Trebuie spus mai întîi că petro
liștii craioveni s-au prezentat la a- 
naliza efectuată de adunarea gene
rală cu un „pal
mares" necores
punzător. Excep- 
tind. indicatorul 
gaze, nerealiză- 
rile se țin lanț : 
și la producția 
de țiței extras, 
și la gazolină, și 
la investiții ș.a. $1 încă un amă
nunt de mare importanță pentru 
rolul ce-1 avea de îndeplinit aduna
rea generală : pe baza lucrărilor pro
prii, precum și a celor întreprinse 
in colaborare cu Trustul de foraj 
extracție Tirgu Jiu s-a putut funda
menta numai 74,3 ia sută din sarci
nile de plan pe anul 1988.

Iată suficiente și elocvente motive 
ce trebuiau să constituie „fermentul" 
unei analize profunde, multilatera
le, pentru așezarea activității pro
ductive pe baze trainice. Și, pînă la 
un punct, așa s-a și întîmplat. Chiar 
dacă 2—3 vorbitori au încercat să 
„arate cu degetul spre paiul din 
ochiul altora", cvasimajoritatea vor
bitorilor au spus lucrurilor pe nume, 
deschis, muncitorește, manifestînd o 
atitudine autocritică față de pro
priile neîmpliniri, criticînd, tot
odată, lipsa de consecvență și efi
ciență a unor foruri tutelare care 
nu și-au onorat obligațiile și înda
toririle de a acorda sprijin în so
luționarea problemelor cu care se 
confruntă colectivul schelei craio- 
vene.

Respectînd întru totul ordinea de
rulării dezbaterilor, să amintim mai 
întii, în esența lor, propriile neîm
pliniri, așa cum au fost înfățișate 
in darea de seamă și în intervenții
le unor participant la dezbateri, 
printre care Vasile Tîlvescu, Ion 
C'onstantinescu, Gheorghe • Vulcănes- 
cu și Aurelian Cebuc. Este vorba, 
în primul rind, de existenta, în
deosebi la brigăzile șl secțiile de 
producție petrolieră, a unei indisci
pline ce se manifestă sub diferite 
forme, Ia fel de păgubitoare. Așa, 
de exemplu, numai în perioada ce 
a trecut din acest an s-au înregis
trat 3 600 zile absențe nemotivate și 
întîrzieri de la program ; peste 
8 700 ore-echipă întreruperi în ac
tivitatea formațiilor de intervenții, 
reparații capitale și probe de pro

ducție. Totodată, nu s-a manifestat 
suficientă grijă față de gospodărirea 
materialelor și s-a prelungit ne
justificat timpul afectat intervențiilor 
etc. Participanții la dezbateri, nu 
numai că au evidențiat propriile 
neajunsuri — ce au avut partea lor 
de „contribuție" la nerealizările a- 
mintite — ci au venit cu propuneri 
concrete și angajamente ferme pen
tru înlăturarea lor, criticînd, chiar 
în adunare, „obiceiul" unora de a 
lua cuvîntul de dragul de a vorbi, ca 
și practica manifestată uneori de 
consiliul oamenilor muncii de a în

tocmi programe de măsuri stufoase, 
generale, care n-au nici o eficien
tă reală sau de a adopta măsuri 
pentru realizarea... altor măsuri. De 
aljfel, un astfel de program, care se 
întinde pe 15 pagini, s-a prezentat 
și în adunarea generală a oamenilor 
muncii, ceea ce i-a determinat pe 
cei prezenți să propună — nu pentru 
că era prea lung, ci pentru incon
sistența lui — refacerea și concen
trarea lui la strictul necesar.

Pînă la acest punct se poate a- 
precia deci că adunarea generală și-a 
atins scopul. De ce nu pînă la 
capăt ? Pentru simplul motiv că la 
adunarea generală nu au fost pre- 
zenți — deși au fost invitați din timp 
și aveau obligația să participe, cu 
atît mai mult cu cit adunarea a fost 
aminată cu două zile pentru a da 
posibilitatea participării tuturor fac
torilor de decizie — reprezentanții 
unor organisme și unități cu rol ho- 
tăritor în soluționarea problemelor 
mari cu care se confruntă acest co
lectiv muncitoresc, ale cărui ră-
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POENI - TELEORMAN : Grup industrial în sprijinul petroliștilor
în cadrul Schelei de producție 

petrolieră Poeni, din județul Te
leorman, a fost pus în funcțiune 
noul grup industrial dotat cu ma
șini și utilaje moderne, cu linii 
tehnologice de înaltă productivita
te. Acest complex obiectiv de in
vestiții cuprinde ateliere speciali
zate in efectuarea reparațiilor și 
reviziilor la instalațiile de inter
venție și echipamentele sondelor, 
în execuția unei game largi de re
pere și subansambluri necesare în 
activitatea sondorilor, în întreține
rea ' aparaturii de măsură și con

mineri in urmă iși pun serios am
prenta și asupra realizărilor de an
samblu ale județului Dolj. Astfel, 
au lipsit delegatul Ministerului Pe
trolului, al Schelei de foraj Me- 
linești, al întreprinderii de fluide și 
operații speciale Ploiești, proiec
tantul de. zăcămînt de la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru pe
trol și gaze Cîmpina.

în aceste condiții ar fi trebuit 
poate ca adunarea generală să fie 
amînată din nou. Cei care au decis 
ca ea totuși să se desfășoare și-au 
asumat răspunderea de a interveni pe 

lingă toți facto
rii implicați pen
tru soluționarea 
unor probleme 
deosebit de im
portante, cum ar 
fi : găsirea solu
țiilor tehnice și 
organizatorice în 

vederea creșterii factorului final 
de recuperare a țițeiului din ză
cămînt și a potențialului celor 
165 sonde vechi cu grad avansat de 
exploatare ; diminuarea conținutului 
de apă în fluidul extras asociat ; 
grăbirea intrării in funcțiune a 
unui număr de 5 sonde noi, restan
te, prevăzute în fundamentarea ini
țială a planului de țiței pentru 
acest, an ; fundamentarea unei pro
ducții de peste 88 000 tone țiței pre
văzută pentru anul viitor — proble
me a căror rezolvare depășește po
sibilitățile colectivului Schelei de 
producție petrolieră Craiova și care 
se cer soluționate cit mai rapid 
pentru ca anul 1988 să aibă de la 
început o bază trainică pentru rea
lizarea sarcinilor prevăzute în plan.

Motiv pentru care vom reveni și 
noi în unitate pentru a consemna 
felul cum au fost • soluționate aceste 
probleme.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scinteii"

trol de la parcurile de separatoare 
și stațiile de compresoare, în re- 
condiționarea pieselor de schimb 
și a materialului tubular. Prin pu
nerea in funcțiune a grupului in
dustrial s-a creat aici cadrul nece
sar rezolvării cu forțe proprii a 
numeroase probleme legate, de asi
gurarea stării tehnice funcționale 
corespunzătoare a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor de intervenție, 
care condiționează desfășurarea Ia 
cote superioare a activității de 
bază a petroliștilor teleormăneni : 
extracția de țiței și gaze. (Stan 
Ștefan).

trebuie să continue în ritm și mai intens, mai bine organizat
timiș ■ în două schimburi,

cu un număr sporit de tractoare
ialomița : Un bilanț care trebuie

să îndemne la acțiuni ferme
între lucrările care concentrează 

și în județul Timiș, în această pe
rioadă, importante forțe mecanice și 
umane, executarea arăturilor adinei 
de toamnă ocupă un loc prioritar. 
Experiența ultimilor ani arată că 
acolo unde această lucrare a fost 
făcută la timp și de calitate, produc
țiile obținute, chiar și atiinci cind 
condițiile climatice n-au fost dintre 
cele mai favorabile, au atins nive
luri ridicate. Un exemplu edificator 
în această privință ne este oferit de 
consiliul agroindustrial Lovrin, unde, 
în acest an, sLau 
obținut producții 
medii la hectar, 
pe terenurile ce
lor 9 unități de 
stat și cooperatis
te, de peste 20 000 
kg porumb știu- 
leți, 3 000 kg soia 
și 45 000 kg sfe
clă de zahăr în 
teren neirigat. Și 
este cunoscut că 
atît in toamna 
trecută, cit și în 
această vară, în 
cîmpia timișeană 
s-au înregistrat 
perioade lungi de 
secetă. „Faptul că 
am făcut arături 
adinei la 30 cm, 
solul fiind afinat 
concomitent cu 
scormonitorul. Ia 
10—15 cm — ne 
spune loan Bota, președintele consi
liului agroindustrial — a dat posibi
litatea mecanizatorilor, cooperato
rilor și specialiștilor să lucre
ze pe teren bine aerisit, revi
gorat, odihnit, care s-a pre
lucrat ușor, grădinărește, in primă
vară, și care, in perioadele ploioase, 
a permis infiltrarea profundă a apei, 
evitîndu-se astfel băltirile atît do 
păgubitoare pentru recoltă. Iată de 
ce și in această toamnă am dat și 
dăm în continuare toată atenția a- 
cestei lucrări, verigă de bază, de 
neînlocuit, în tehnologia culturilor 
prășitoare, fără de care nu este po
sibilă obținerea de producții ridicate 
la hectar. în cursul zilei de vineri, 
bunăoară, am arat în întreg consi
liul 379 hectare. De sîmbătă, o dată 
cu încheierea acțiunii de eliberare a 
terenului de coceni — ultimele 120 
de hectare au fost eliberate în cursul 
zilei anterioare — și cu primirea 
cantităților de motorină stabilite 
prin grafic, am repartizat la arat 
circa 250 tractoare din cele 290 exis
tente, astfel că viteza de lucru se 
va dubla, apropiindu-ne cu pași re
pezi de data încheierii lucrării".

Mari suprafețe au fost arate în 

cursul zilei de vineri și de unitățile 
de pe raza consiliilor agroindus
triale Cenei (721 hectare), Timișoara 
(504), Jebel (489), Gătaia (425), Sa- 
coșu Turcesc (411 hectare). Nu-imai 
puțin adevărat însă că rezultatele 
la nivelul județului ar fi fost cu 
mult mai bune dacă peste tot con
ducerile unităților și specialiștii ar 
fi acționat cu aceeași răspundere 
pentru a asigura front de lucru trac
toarelor. Or, în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Cărpiniș, 
Variaș, Topolovățu Mare, deși mai 

sint suprafețe în
semnate ocupate 
cu coceni, ritmul 
la eliberarea tere
nurilor este foar
te scăzut, de or
dinul cîtorva zeci 
de hectare pe zi. 
în aceste condiții, 
e clar că nu poa
te fi asigurat 
front de lucru co
respunzător la a- 
rat, din care cau
ză în consiliile 
respective ogoa
rele de toamnă au 
fost executate a- 
bia pe ceva mai 
mult de jumătate 
din suprafețele 
planificate. în al
te consilii agroin
dustriale — Bi- 
led, Periam, 
Sinnicolau Mare 

— nu se aplică întru totul măsura 
stabilită de comandamentul jude
țean de agricultură ca cel puțin 70 la 
sută din numărul tractoarelor să fie 
utilizate la arat, iar o pătrime din 
acestea să lucreze în două schimburi.

De la directorul trustului jude
țean S.M.A., Nicolae Doggendorf, 
aflăm că în prezent cadre de spe
cialiști de la județ au fost detașate 
in unități pentru a sprijini concret 
conducerile secțiilor de mecanizare 
în aplicarea programului privind 
utilizarea la arat a tractoarelor și 
asigurarea personalului care să lu
creze in schimbul II, astfel incit 
ritmul de execuție a ogoarelor să 
crească simțitor în zilele următoare. 
Concomitent, în unitățile cu restanțe 
la eliberarea terenurilor acționează 
colective alcătuite din activiști de 
partid și de stat și specialiști pentru 
mobilizarea la această lucrare a for
țelor umane de la sate, precum și a 
întregului parc de atelaje cu trac
țiune animală de pe raza localități
lor respective.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii" 

în județul Ialomița mai sînt im
portante resurse în cîmp care pot 
constitui hrană® pentru animale pe 
timpul iernii. Și cind facem această 
afirmație avem în vedere faptul că 
în majoritatea unităților mai sînt de 
tăiat și transportat in bazele fu
rajere cocenii de pe 150—200 hectare 
care pot fi in unele cazuri chiar în- 
silozați cu tăieței de sfeclă de zahăr. 
Pină în prezent, din cantitățile pla
nificate de furaje, unitățile agricole 
din județul Ialomița au depozitat 
pentru perioada de stabulație 82 la 
sută din necesa
rul de suculente, 
iar la grosiere 
Realizările repre
zintă 102 la sută 
față de plan.

Urmărind mo
dul în care se ac
ționează în uni
tățile care nu au 
putut să-și reali
zeze cantitățile 
de fîn necesare 
pentru hrănirea 
animalelor pe 
timpul iernii și 
să depoziteze 
cantități supli
mentare de gro
siere și suculen
te, se pot des
prinde unele con
cluzii. Vom încer
ca să le prezen
tăm înfățișînd 
cîteva exemple 
concrete. Astfel, dacă în unitățile din 
consiliul unic agroindustrial Sinești 
cantitatea de grosiere s-a realizat in 
proporție de 122 la sută. în schimb 
cea de suculente nu s-a efectuat 
decît în procent de 60 la sută. Dar 
în spatele acestei medii se ascund 
discrepanțe îngrijorătoare. La C.A.P. 
Drăgoești, de exemplu, atît cantită
țile de fîn, cît și cele de grosiere și 
suculente sînt mult mai mari decit 
în celelalte unități din consiliu 
(C.A.P. Sinești, Movilița și Roșiori). 
Fapt este că, de mai mulți ani, coo
peratorii de la Drăgoești reușesc să 
producă cantități suplimentare de fu
raje din care valorifică apoi o bună 
parte tocmai către unitățile care s-au 
cam obișnuit cu ideea că este mult 
mai comod să cumperi decit să-ți 
bați capul să faci fîn sau siloz. Cum 
este oare posibil ca la C.A.P. Si
nești, unitate care dispune de teren 
deosebit de fertil, de tot ce este 
necesar pentru a practica o agricul
tură rațională, să se realizeze doar 
29 la sută din cantitatea de sucu
lente prevăzută prin programul 
pentru iarna 1987—1988, în timp ce 
în unitatea vecină, mai precis la 
Dridu, au fost însilozate în această 

toamnă 5 800 tone, adică de 2,6 ori 
mai mult decit la Sinești. Este ade
vărat, la Sinești, față de 2 125 tone 
de grosiere, s-au depozitat 3 000 
tone ; dar finul și suculentele nu 
pot fi suplinite cu coceni și paie. 
Situații similare există și în consi
liul agroindustrial Slobozia, unde 
C.A.P. Slobozia, bunăoară, își reali
zează întreg necesarul de grosiere, 
iar la suculente aproape 90 la sută 
și sînt condiții să-și îndeplinească 
planul integral, în timp ce la C.A.P. 
Perieți cele două sortimente de fu

raje sint depozi
tate în procent 
de 75 și. respec
tiv, 69 la sută, 
într-un alt consi
liu agroindus
trial, la Cocora. 
cooperativa agri
colă Grindu rea
lizează integral 
planul Ia grosie
ra iar cantitățile 
însilozate sînt 
mult mai mari 
decît cele exis
tente în bazele 
furajere ale co
operativelor a- 
gricole din Revi- 
ga și Rovine. 
Cantități foarte 
mici de suculen
te sînt depozita
te și în unități
le din consiliul 
unic agroindus

trial Movila, unde Ia C.A.P. Plato- 
nești cantitatea de suculente repre
zintă abia jumătate din plan, iar în 
consiliul unic Horia, la C.A.P. Axin- 
tele, din 4 764 tone suculente s-au 
depozitat mai puțin de 2 000 tone.

La ora actuală, prin măsurile în
treprinse de comandamentul ju
dețean pentru agricultură, se urmă
rește strîngerea tuturor resurselor 
vegetale care mai sînt în cîmp, de
pozitarea și conservarea lor în con
diții bune de păstrare. Modul gos
podăresc în care se acționează in 
cooperativele agricole Gheorghe 
Doja, Smirna, Grivița, Traian, Măr- 
culești pentru însilozarea și depozi
tarea unor cantități cît mai mari de 
furaje trebuie să fie urmat și de 
unitățile care încă nu și-au asigurat 
cantitățile necesare pentru hrănirea 
animalelor pe perioada de stabu
lație. In acest sens, mai energic și 
eficient trebuie să acționezi spe
cialiștii din cadrul direcției agricole 
și de la nivelul consiliilor agroindus
triale, toți factorii de răspundere 
implicați direct în activitatea ce se 
desfășoară în zootehnie.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

ENERGIA Șl GAZELE NATURALE
...........      ■■■,    —.1      :

-economisite la maximum!
în întreaga activitate productivă, economisirea energiei electrice și 

a combustibilului reprezintă o cerință primordială, o sarcină expresă, 
de înfăptuirea căreia depinde progresul multilateral, neîntrerupt, in ritm 
susținut al țării. Un rol esențial în această acțiune îl are promovarea 
susținută a tehnologiilor moderne, a unor soluții tehnice și organizato
rice ce și-au dovedit eficiența în diverse unități industriale. Pe an
samblul economiei s-au acumulat numeroase experiențe valoroase, s-au 
elaborat și perfecționat multe tehnologii de lucru, care, aplicate pe scară 
cit mai largă, pot și trebuie să contribuie la creșterea mai puternică a 
eficientei economice.

Iată în acest sens cîteva realizări pe care le supunem atenției spe
cialiștilor din producție in vederea generalizării.

Filtre de „armonici"
în industrie, există o serie de uti

laje. cum ar fi. de pildă, laminoa- 
rele, sapele de foraj, diverse mori 
de minereuri etc., care sînt acțio
nate cu motoare electrice — ali
mentate din rețeaua de joasă tensiu
ne — ce funcționează cu turații 
foarte mici, de numai 2 pînă la 10 
rotații pe minut. Asemenea turații 
se realizează. în mod obișnuit, prin 
intermediul unor reductoare de tura
ții. de regulă mecanice, O soluție 
modernă o oferă așa-numitele con- 
vertizoare de frecventă acționate cu 
tiristoare. care au redus de zeci de 
ori gabaritul reductoarelor clasice, 
asigură o manevrabilitate mult mai 
bună și determină însemnate econo
mii de energie. Dezavantajul major 
al acestor convertizoare, mai ales 
cind alimentarea cu energie se face 
din rețeaua de joasă tensiune, este 
că introduc în rețeaua de alimentare 
o serie de „armonici" parazite, ce 
împiedică buna funcționare a altor 
consumatori, cum ar fi mașinile- 
unelte cu comandă numerică, rețeaua 
telefonică etc. înlăturarea acestui 
impediment se face prin interpune
rea intre convertizoarele de frecven
tă și rețeaua de alimentare a unor 
filtre de „armonici", care „absorb" 
toate fenomenele parazitare.

Pentru prima dată în tara noastră, 
asemenea dispozitive care să lucreze 
la tensiuni joase au fost concepute 
și realizate de specialiștii Institutu
lui de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru electroteh
nică. acestea urmînd să echipeze 
convertizoarele de frecventă cu ti
ristoare produse în mod curent de 
întreprinderea „Electrotehnica" din 
București. Dar. în afara rolului de 
filtru de „armonici", aceste dispozi
tive realizează si o îmbunătățire 
considerabilă a factorului de putere 
atît la utilizator, cit și în bara de 
alimentare, însoțită și de o impor
tantă reducere a consumului de 
energie. De pildă, pentru un echipa
ment cu o putere de 130 Kvari, ce 

funcționează neîntrerupt timp de 
5 000 ore. se realizează o diminuare 
a consumului de energie electrică de 
20 MWh. Dacă avem în vedere că in 
industria națională sînt sute de con

IN ATENTIE, TEHNOLOGII MODERNE 
CE POT FI GENERALIZATE

vertizoare de frecventă, care pot șl 
trebuie să fie echipate cu asemenea 
filtre, este ușor de calculat economia 
de energie realizată.

Echipamentul este realizat în con
strucție modulată. cu componente 
produse exclusiv in tară, are un ga
barit redus si se pretează la auto
matizare. Preocupările specialiștilor 
sînt îndreptate in prezent spre ex
tinderea gamei de puteri, pină la 900 
Kvari.

Optimizarea consumurilor
Alegerea regimului optim, econo

mic de lucru al cuptoarelor electrice 
cu arc pentru elaborarea otelului, cu 
capacitatea de 100 tone — cele mai 
mari cuptoare existente în siderurgia 
noastră — a constituit tema de cer
cetare a unui grup de specialiști din 
cadrul Institutului de cercetări și 
modernizări energetice din București. 
Cercetările au avut în vedere unele 
cuptoare de la întreprinderea meta
lurgică „Oțelul roșu" și de la Com
binatul siderurgic din Hunedoara, pe 
baza cărora s-au stabilit caracteris
ticile efective de funcționare ale in
stalațiilor si s-au determinat puteri
le optime in arcurile electrice, avind 
în vedere și consumul de materiale 
refractare, deficitare la nivelul eco
nomiei naționale.

La C.S. Hunedoara, de exemplu, 

au fost stabilite 5 regimuri optime 
de funcționare, care pot determina 
o economie de energie electrică de 
la 0,5 pînă la 2 milioane kWh pe ăn 
și cuptor. Condiția principală este 
asigurarea unei densități de curent 
minime admise de electrozii necesari 
topirii otelului. Cu alte cuvinte, se 
impune o calitate superioară în fa
bricarea electrozilor la Slatina și 
Titu. După cum se vede, este o mă
sură tehnică ce conduce la diminua
rea substanțială a consumului de 
energie, care nu necesită investiții 
suplimentare. Ea poate fi aplicată la 
toate cuptoarele de otel de asemenea 
capacitate, și extinsă, totodată, la 
altele de capacitate mai mică.

Energie din... 
energia recuperata

Nu este pentru prima oară cînd 
scriem despre ideea recuperării 
energiei de la bancurile de probe ale 
motoarelor electrice sau a celor cu 
ardere internă. într-o serie de mari 
unități industriale constructoare de 
mașini din tara noastră, cum ar fi 
„23 August", întreprinderea de ma
șini electrice si cea de reparații auto 
din București, I.C.M. Reșița si altele, 
s-au montat de acum pe standurile 
de încercări instalații de recuperare 
a energiei mecanice și transformare 
a acesteia in energie electrică. Iniția
torii acestei acțiuni sînt specialiști 
ai Institutului de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică. împreună 
cu întreprinderile beneficiare.

De data aceasta dorim să semna
lăm intrarea în funcțiune la între
prinderea „23 August" din București 
a unei noi instalații de acest gen. 
montată pe standurile de probă ale 
grupurilor electrogene de mare ca
pacitate. După cum ne spuneau spe
cialiștii institutului, principiul de 
funcționare este. în mare, același. 
Energia electrică obținută la bornele 
generatoarelor. în timpul încercărilor 
la stand, nu mai este consumată în
tr-o sarcină pasivă, de regulă o re

zistentă ce încălzea apă sau aerul. 
Prin introducerea „frînei electrice" 
energia este recuperată si debitată în 
rețea. Practic, la o încercare de 4—5 
ore pe standul de probe, 70 la sută 
din energia produsă este recuperată, 
în cazul de față, la „23 August" se 
prelimină anual, la o producție de 
100 de grupuri electrogene, recupe
rarea a circa 1800 MWh. Ceea ce 
înseamnă consumul anual al unei în
treprinderi de mărime medie.

în prezent, specialiștii institutului 
au contractat lucrări ce vizează apli
carea procedeului pentru alte circa 
20 de standuri de încercări din unele 
unități constructoare sau de repara
ții capitale ale motoarelor.

Acțiuni. Inițiative. 
Rezultate

O serie de acțiuni și măsuri în
treprinse la nivelul unor unități eco
nomice au avut ca efect reducerea 
accentuată a consumurilor energeti
ce. Multe dintre acestea pot fi pre
luate si generalizate. Iată cîteva 
dintre ele :
• La întreprinderea „Semănătoa

rea". prin întreținerea permanentă in 
stare corespunzătoare a instalației de 
utilizare a aerului comprimat și îm
bunătățirea operațiilor de aschiere, 
prin reducerea adaosului de prelu
crare și alegerea operațiilor optime 
de aschiere s-a realizat o economie 
de 128,48 mii kWh.

• La întreprinderea de produse 
din lemn și mobilă din Capitală, prin 
valorificarea eficientă a resurselor 
energetice (deșeuri de lemn) în ca
zane. utilizarea de scule profilate 
complexe in vederea operațiilor in
termediare. prin dotarea cu aparate 
de măsură si control a tuturor in
stalațiilor de producere-transport- 
utilizare a căldurii și prin efectuarea 
etansărilor la vanele de distribuție 
si recuperare a condensului se rea
lizează o economie anuală de circa 
112 tone combustibil convențional și 
peste 9 000 kWh.
• La întreprinderea de radiatoa

re, echipament metalic, obiecte și 
armături sanitare din București, efi
cienta economică realizată prin in
troducerea unor tehnologii moderne 
se ridică la circa 1,3 milioane lei. 
Este vorba de desulfurarea fontei în 
afara oalei (125 mii lei) : eliminarea 
automată a zgurei (93,7 mii lei) ; 
menținerea fontei topite in malaxoa- 
re cu inducție (643 mii lei) : moder
nizarea sistemului de formare la ra
diatoare (337 mii lei).

Vlaicu RADU 
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Măsuri practice care trebuie
aplicate neîntîrziat

• In toate întreprinderile sâ se aplice un regim 
rațional de lucru, pe toată durata zilei și a sâp- 
tâminii, astfel incit sâ se asigure echilibrarea 
consumului energetic.

• In fiecare unitate economică să se acționeze 
cu hotârire pentru utilizarea în producție a celor 
mai eficiente tehnologii din punct de vedere ener
getic, pentru folosirea celor mai gospodărești so
luții de economisire.

• In toate utnitâțile economice sâ fie intensifi
cată activitatea comisiilor energetice, care trebuie 
sâ facâ zilnic controale și sâ urmărească respec
tarea riguroasâ a normelor tehnologice de consum 
la fiecare produs și in fiecare secție de fabricație, 
sâ ia măsuri concrete pentru reducerea in conti
nuare a consumurilor de energie electrică și gaze 
naturale, pentru elaborarea unor tehnologii cu 
consumuri cit mai reduse.

• Sâ se evite cu desâvirșire funcționarea in gol 
sau sub capacitatea nominală a mașinllor-unelte, 
a tuturor utilajelor productive.

• Sâ fie revizuite și etanșeizate toate instalații
le și circuitele de aer comprimat, sâ fie eliminată 
orice șursâ de risipă a agenților termici teh
nologici.

Acțiuni cu eficiență imediată
Preocupările constante pentru gă

sirea și aplicarea în producție a ce
lor mai eficiente măsuri tehnice șl 
organizatorice, care să asigure folo
sirea rațională a energiei electrice, 
economisirea acesteia sînt evidenția
te în unitățile industriale din jude
țul Vrancea de curba consumului în
registrat în zilele care au trecut de 
la apariția Decretului Consiliului de 
Stat. De altfel, economiile de ener
gie electrică in lunile care au trecut 
din acest an depășesc 7 milioane 
kWh, cantitate ce poate asigura con
sumul întregului județ pe timp de 
patru zile.

— în ultima perioadă, ne-a spus 
inginerul Ștefan Frîncu, directorul 
întreprinderii de rețele electrice 
Focșani, preocupările pentru mai 
buna gospodărire a energiei elec
trice s-au amplificat, astfel ca pre
vederile recentului decret să fie res
pectate întocmai, fără nici o excep
ție. de către toți consumatorii de e- 
nergie electrică. S-a elaborat un pro
gram cuprinzător de măsuri la nivel 
județean, ale cărui prevederi au în 
vedere aplatizarea și diminuarea 
substanțială a consumurilor, elimi
narea oricăror forme de risipă 
a energiei electrice. Si noi. ca uni
tate specializată în distribuția ener
giei electrice, ne străduim ca insta
lațiile din dotare să fie exploatate 
în condiții de siguranță șl economi
citate. Prin reducerea consumului 
propriu tehnologic în rețelele de dis
tribuție a energiei electrice, de Ia în
ceputul anului și pină in prezent 
s-au economisit peste 630 000 kWh. 

Totodată, urmărim permanent ca 
fiecare beneficiar să se încadreze în 
limita cotelor alocate de energie e- 
lectrică și în același timp ne-am im
plicat direct, prin personalul de spe
cialitate de care dispunem, în înde
plinirea programelor de măsuri teh
nice și organizatorice întocmite la 
nivelul fiecărei unități economice 
•consumatoare de energie electrică.

Cum se reflectă acest mod de 
lucru în, întreprinderile industriale ? 
Pe lista marilor consumatori de e- 
nergie electrică se află și Combina
tul de prelucrare a lemnului Focșani, 
unitate care în ultima parte a aces
tui an s-a remarcat prin creșterea 
producției concomitent cu diminuarea 
consumurilor materiale si energetice.

— Secția de fabricare a plăcilor 
aglomerate din lemn, arăta inginerul 
Puiu Stan, șeful secției, consumă 
aproape 70 la sută din cota de ener
gie electrică a combinatului. înca
drarea în normele de consum plani
ficate constituia o problemă și nu o 
dată. în prima parte a anului, con
torul combinatului ne-a pus in evi
dentă ca depășitori. Cheia rezolvării 
acestei situații a fost găsită în prin
cipal prin asigurarea condițiilor ne
cesare pentru funcționarea la în
treaga capacitate a utilajelor șl 
mașinilor. Pentru aceasta a trebuit 
să realizăm prin autodotare piesele 
de schimb necesare. Mecanicii si e- 
lectricienii secției au fost repartizați 
pe grupe de mașini, în vederea pre
venirii defectelor în funcționarea 
instalațiilor și a întreruperilor care 
consumau inutil, prin consecin
țele lor, circa 10 la sută din
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cota de energie electrică. Se urmă
rește cu prioritate productivitatea 
orară a fiecărei mașini, corelînd con
sumul de energie cu producția pla
nificată, respectînd cu strictețe la 
fiecare Ioc de muncă normele teh
nologice. disciplina de producție. 
Acum sintem în pragul începerii 
reviziilor generale anuale. în pro
gramul de lucru întocmit sint prevă
zute și măsuri care să ducă la o cît 
mai bună utilizare si a energiei elec
trice. Așa. de exemplu, se va înlocui 
parțial instalația de transport pneu
matic cu benzi de transport, ceea 
ce va duce la reducerea cu aproape 
70 la sută a consumului de energie 
electrică necesar efectuării acestei 
operații.

Despre măsurile aplicate și pre
vederile de perspectivă apropiată 
ne-a vorbit și inginerul Florin Veli- 
cu. șeful biroului mecano-energetic 
din combinat. Ca acțiune începută 
am reținut trecerea la montarea li- 
mitatoarelor de mers în gol la o se
rie de utilaje, efectuarea unor mo
dificări de tehnoldgii și fluxuri teh
nologice. realizarea de instalații de 
recuperare a căldurii apelor de ră
cire în scopul diminuării consumului 
de energie electrică. Programul com
plex de măsuri vizează asigurarea 
condițiilor pentru încadrarea strictă 
în cotele de energie electrică repar
tizate și pentru realizarea lunară a 
unei economii de aproape 200 000 
kWh la nivelul combinatului.

Dan DRĂGUEESCU
corespondentul „Scinteii*



ROMÂNIA - PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCII 
0 POLITICĂ DINAMICĂ, 1N SLUJBA CAUZEI PĂCII 

ȘI PROGRESULUI
RELATĂRI ȘI COMENTARII ÎN PRESA DE PESTE HOTARE

Dialogul la nivel înalt româno-iugoslav, prilejuit de vizita oficială 
de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia, este amplu reflectat de mijloacele 
de informare în masă de peste hotare.

Presa internațională prezintă, de asemenea, succesele obținute de 
poporul român în dezvoltarea multilaterală a patriei, politica de colabo
rare cu toate națiunile promovată de România socialistă.’

Importantă contribuție la dezvoltarea 
colaborării multilaterale româno-iugoslave

Salutată cu satisfacție de opinia 
publică din Iugoslavia vecină și 
prietenă, vizita oficială de priete
nie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. este am
plu reflectată in presa iugoslavă. 
Ziarele au publicat reportaje și 
alte materiale prezentind princi
palele momente ale vizitei, conți
nutul convorbirilor oficiale, ideile 
cuprinse în toasturile rostite la di
neul și dejunul oferite la Belgrad 
in onoarea înalților oaspeți. Au 
fost inserate, totodată, fotografii 
ilustrînd noul dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav.

Evidențiind însemnătatea deose
bită a noii întilniri la nivel inalt 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
colaborării dintre România și Iu
goslavia, pentru întărirea continuă 
a prieteniei dintre popoarele ce
lor două țări, presa iugoslavă a 
relevat că, in cursul convorbirilor 
oficiale, o atent.ie deosebită a fost 
acordată analizării căilor și posi
bilităților de dezvoltare și ampli
ficare a colaborării economice și 
pe alte planuri între cele două țări. 
S-a subliniat, de asemenea, că, în 
cadrul convorbirilor oficiale, s-a 
realizat o informare reciprocă a- 
supra unor aspecte ale construc
ției socialiste și dezvoltării interne 
din cele două țări.

Pe spații ample, „BORBA“ — 
după ce a pus în' evidență aten
ția deosebită acordată, in cursul 
convorbirilor oficiale, stadiului re
lațiilor bilaterale, căilor și moda
lităților de extindere a acestora in 
viitor — a relatat despre schimbul 
de păreri în legătură cp situația 
internațională actuală. Un loc deo
sebit — menționează ziarul — s-a 
acordat dezarmării nucleare, im
portanței pe care o are viitorul 
acord sovieto-american privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune, proble
maticii colaborării' balcanice: foca
relor de tensiune și conflict și 
căilor de ieșire -din actuala criză 
economică internatiqp,ală>i:. ..

Ziarul ,,Borba“ a relevat apre
cierea din toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
situația internațională actuală im
pune un nou mod de gindire. o 
nouă atitudine față de problema 
războiului și a păcii, sublinierea 
faptului că problema fundamenta
lă a contemporaneității o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor. în 
primul rînd a înarmărilor nuclea
re. trecerea hotărîtă la dezarmare.

Sub titlul „Dialog de partid", 
,.Borba“ a informat despre con
vorbirile cu tovarășul Boșko 
Krunici. președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. în legătură cu co'a- 
borarea dintre P.C.R. și U.C.I.. pre
cum și cu privire la situația și e- 
voluția mișcări comuniste si mun
citorești mondiale. „Borba**  a evi
dențiat. de asemenea, schimbul de 
păreri efectuat în legătură cu preo
cupările celor două partide pri
vind construcția socialistă în cele 
două țări.

Spații ample a acordat vizitei și 
ziarul „VECERNIE NOVOSTI**.  
Sub titlul „Perspective mai ample 
pentru colaborarea economică". 
ziarul s-a referit la faptul că în 
cadrul convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceșușeseu si tovarășul 
Lazar Moisov au fost abordate as
pecte ale colaborăr i bilatera’e. în
deosebi economice, nrecum șt posi
bilitățile de diversificare si dezvol
tare a acesteia în continuare, mai 
ales prin acțiuni de cooperare in
dustrială si specializare în produc
ție pe termen lung. Ca forme con
crete pentru dezvoltarea co'aboră- 
r'i economice în viitor sînt aminti
te întreprinderile comune si acțiu
nile comune pe terțe piețe.

„Vecernie Novosti**  a prezentat 
pe larg schimbul de păreri efectuat 
de cei doi șefi de stat în legătură 
cu principa'ele aspecte ale situației 
internaționa’e actuale.

Ziarul „DNEVNIK**  a pus în re
lief raporturile româro-iugoslave 
în contextul noului dialog la nivel 

înalt. Relațiile bilaterale — scrie 
ziarul — se dezvoltă în conformi
tate cu principiile unanim recunos
cute — ale deplinei egalități în 
drepturi, respectului suveranității 
și integrității teritoriale, neames
tecului in treburile interne, respec
tării pozițiilor internaționale ale 
celor două țări și a căilor proprii 
de dezvoltare internă. Au fost re
levate. de asemenea, perspectivele 
existente pentru dezvoltarea și mai 
susținută a conlucrării economice 
dintre România și Iugoslavia.

Același ziar a inserat, sub titlul 
„Șanse pe terțe piețe", o relatare 
despre primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu a lui Branko Mi- 
kulici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via.

La rindul său, ziarul „VIESNIK" 
a evidențiat, într-un articol con
sacrat vizitei președintelui Româ
niei. rolul determinant al întîlniri- 
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu Iosip Broz Tito. Au fost pre
zentate, de asemenea, aspecte ale 
colaborării fructuoase dintre Româ
nia și Iugoslavia, în diverse dome
nii, precum și posibilitățile exis
tente pentru intensificai ea acestei 
conlucrări potrivit potențialului în 
continuă creștere al economiilor 
ce’or două țări vecine și prietene.

Un alt articol al aceluiași ziar 
poartă titlul „O colaborare mai 
bună" și se referă la convorbirile 
româno-iugoslave la nivel înalt pe 
linie de partid.

Vizita a fost reflectată, de ase
menea. de ziarele „POLITIKA**  și 
„POLITIKA EXPRES", precum și 
de posturile de RADIO și TELE
VIZIUNE iugoslave.

Ample relatări a consacrat vizi
tei agenția iugoslavă TANIUG, 
care evidențiază. între altele, ideile 
și problemele relevate de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul toastului rostit la dineul-pfi •. 
cial oferit în onoarea înalților oas
peți români. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniază a- 
genția, a declarat că România 
apreciază „stadiul actual al rela
țiilor româno-iugoslave" și consi
deră necesar să se facă în conti
nuare totul pentru ca raporturile 
să cunoască o dezvoltare tot mai 
puternică, să se afirme, într-ade- 
văr, ca un exemplu de relații în
tre țări vecine și prietene. Re- 
ferindu-se la situația interna
țională actuală, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
se impune un nou mod de gîn- 
dire și abordare a problemelor pă
cii și războiului, pornind de la fap
tul că un război mondial este de 
neadmis, pentru că s-ar transfor
ma într-o catastrofă nucleară.

Importantele probleme relevate 
de tovarășul Nicolae Ceajșescu au 
fost puse în evidență și de agen
ția T.A.S.S., care subliniază că 
președintele României a apreciat 
că apropiata semnare a acordului 
între U.R.S.S. și S.U.A. privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune va crea 
condițiile în vederea realizării a 
noi pași înainte pe calea înregis
trării unor noi și importante re
zultate în domeniul dezarmării nu
cleare și convenționale.

Subliniind că în centrul discuțiilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Lazar Moisov s-au a- 
flat probleme ale colaborării bila
terale, precum și eforturile depuse 
de ambele țări pentru promovarea 
păcii și dezarmării in regiu
nea Balcanilor, ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" din R. D. Ger
mană a arătat că cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat pentru întă
rirea colaborării și înțelegerii în 
Balcani. In acest context s-a rele
vat contribuția pe care ar putea să 
o aducă convocarea, în luna februa
rie a anului viitor, a întîlntrii mi
niștrilor de externe din țările bal
canice.

Ziarul cehoslovac „RUDE PRA- 
VO“ a relevat d°spre convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Boșko. Krunici, eviden

țiind că în acest cadru au fost a- 
preciate rezultatele de pină acum 
ale colaborării dintre cele două 
partide. Au fost examinate, de ase
menea, unele probleme legate .de 
sarcinile actuale ale partidelor co
muniste, muncitorești și progresis
te în lupta pentru pace și securita
te în lume.,

Cotidianele centrale ungare 
„NEPSZABADSAG", „MAGYAR 
HIRLAP", „MAGYAR NEM- 
ZET“ și „NEPSZAVA" au con
semnat vizita oficială de priete
nie în R.S.F. Iugoslavia a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, relatind 
că în cadrul convorbirilor la nivel 
înalt româno-iugoslave au fost a- 
bordate probleme ale colaborării 
bilaterale pe linie de partid și de 
stat, precum și aspecte ale situa
ției internaționale actuale.
Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu, aflat în vizită 
la Belgrad, și președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, Lazar 
Moisov, s-au pronunțat pentru a- 
dîncirea cooperării și înțelegerii 
dintre țările balcanice, precum și 
dintre propriile lor state, relevă, 
între altele, agenția CHINA NOUA.

China Nouă relatează, de aseme
nea, despre convorbirile dintre 
secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I. 
cu privire la modalitățile de întă
rire a legăturilor și schimburilor pe 
linie de partid pentru a promova 
astfel colaborarea dintre cele două 
țări și popoare vecine.

Despre dialogul la nivel înalt ro
mâno-iugoslav relatează și agenția 
kuweitiană KUNA, care relevă că 
România și Iugoslavia împărtășesc 
numeroase puncte de vedere comu
ne în domeniul politicii externe, în 
special în ce privește conflictul din 
Orientul Mijlociu și războiul din
tre Iran și Irak.

Activitate neobosită pentru făurirea unei lumi
a ințelegerii, fără arme și războaie

Eforturile constante ale României, 
ale președintelui ei vizind instaura
rea păcii, realizarea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
făurirea unei lumi a colaborării și 
înțelegerii continuă să fie evidenția
te de presa internațională.

Sub titlul „Președintele 
'Nicolae Ceausescu ..și «augg 
cotidianul egipteaq. de Țimbă axjibă' 
„AL MESAA**  a publicat un articol, 
în care se subliniază : Politica ex- , 
ternă a României sbciaHșțe, dedi
cată instaurării unui nou tip de re
lații internaționale, păcii și coope
rării in lume, poartă amprenta gin- 
dirii novatoare, profund umaniste a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. A- 
naliza atentă a declarațiilor, inter
viurilor, a tuturor luărilor de pozi
ție ale acestui eminent om de stat 
evidențiază adevărul că președin
tele României a fost primul care a 
subliniat cu claritate consecințele 
nefaste ale refuzului negocierilor 
pentru dezarmare, și în primul 
rind pentru dezarmare nucleară, 
rezultatele nefaste pe care le poate 
avea continuarea politicii de forță, 
de nerespectare a suveranității sta
telor, de amestec în treburile inter
ne ale altor popoare.

Președintele României — eviden
țiază ziarul — a afirmat cu fermi
tate și consecvență că dezarmarea 
și destinderea reprezintă probleme
le esențiale ale omenirii, că acestea 
nu pot fi soluționate doar de mari
le puteri, statele mici și mijlocii a- 
vînd și dreptul, și obligația să-și 
aducă contribuția la reglementarea 
acestor probleme, dat fiind că res
pectivele state sînt cele mai afec
tate de cursa înarmărilor.

în repetate rinduri, președintele 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
asupra pericolului pe care il repre
zintă continuarea și escaladarea 
cursei înarmărilor nucleare, a poli
ticii de confruntare în Europa și în 
întreaga lume, subliniind, în acest 
sens, că acumularea neîncetată a 
noi calități de arme face să se iro
sească uriașe fonduri, care ar pu
tea fi folosite pentru asigurarea 
progresului tuturor popoarelor, e- 
vidențiază „Al Mesaa“,

Cotidianul egiptean pune, de ase
menea, accentul pe faptul că o 
atenție specială este acordată de 
președintele Nicolae Ceaușescu si
tuației deosebit de grele care con
fruntă țările în curs de dezvoltare, 
ale căror probleme economice ar 
putea fi rezolvate prin utilizarea 
doar a unei părți din fondurile ce

s-ar elibera ca urmare a reducerii 
cheltuielilor militare, a opririi 
cursei înarmărilor.

Prin activitatea sa neobosită ș! 
susținută, președintele 
Nicolae Ceaușescu a contribuit și 
contribuie in mod deosebit la di
namizarea forțelor ostile războiului, 
a stuțuror popoarelor .lumii, Roma
nia, prin glasul președintelui său, 
aducîndu-și aportul constant la 
eforturile pentru realizarea dezar
mării și păcii în lume. Este rațlu- 

’ nea pentru care eforturile sale în 
direcția mobilizării opiniei publice, 
a maselor largi, a tuturor forțelor 
iubitoare de pace se bucură de o 
profundă considerație și un deose
bit respect pe toate meridianele, 
se subliniază în încheiere.

Succesele poporului român în 
făurirea vieții noi, socialiste sînt, 
de asemenea, reflectate în presa de 
peste hotare. Astfel, sub titlul 
„România azi", revista spaniolă 
„ELITES DE LOS NEGOCIOS**  a 
publicat un amplu articol despre 
România, în care, după ce se pre
zintă o serie de date generale des
pre țara noastră, se eviden
țiază : Președintele României,
Nicolae Ceaușescu, a fost promoto
rul unei largi deschideri pe plan 
extern în cei peste 20 de ani de 
cînd se află la conducerea țării- 
Prin linia sa politică, România a 
fost precursorul stabilirii de relații 
diplomatice cu o serie de state.

România — scrie, totodată, re
vista — a înregistrat un ritm intens 
de dezvoltare, depășind stadiul do 
țară agrară subdezvoltată. Ea s-a 
transformat într-o țară industrială 
cu o puternică industrie siderurgi
că, constructoare de mașini. Peste 
două treimi din totalul produsului 
național brut este realizat în in
dustrie.

Obiectivul economiei României — 
se subliniază — a fost dezvoltarea 
industriei ; în primul rînd a con
strucțiilor de mașini, inclusiv pen
tru nevoile propriei agriculturi 
(tractoare, combine, semănători 
etc.), a siderurgiei, chimiei și pe
trochimiei.

Revista spaniolă prezintă apoi pe 
larg impresiile autorului despre 
București, subliniind : Cartiere de 
blocuri noi se succed unul după 
altul. Partea centrală a orașului 
este impresionantă, rîul Dîmbovi
ța, ce străbate orașul, fiind reame- 
najat.

Articolul este însoțit de o serie 
de fotografii în culori.

(Agerpres)

Plenara C. C. al P. C. Bulgar
Convocarea Conferinței naționale a partidului

ORIENTUL MIJLOCIU
SOFIA 14 (Agerpres). — La Sofia 

s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. al P.C. Bulgar, care a dezbă
tut un raport prezentat de Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar. în probleme ale vieții 
politice și economice. Ministrul eco
nomiei și planificării. Stoian Ovcia-

Deschiderea congresului P. C. 
din Marea Britanie

LONDRA 14 (Agerpres). — La 
Londra s-au deschis, simbătă, lucră
rile celui de-al 40-lea Congres al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie. Cei peste 300 de delegați par- 
ticipanți la lucrările acestui forum 
vor examina probleme legate de e- 
laborarea strategiei și tacticii în ac
tuala situație politică din țară, de 
întărire și consolidare a rîndurilor

PROPUNERE NICARAGUANĂ PRIVIND CONCERTAREA 
UNEI ÎNCETĂRI A FOCULUI CU FORȚELE ANTISANOINISTE 

prezentanți la dialogul național ini
țiat de guvernul nicaraguan și al că
rui obiectiv este întreprinderea de 
acțiuni de reconciliere națională me
nite să permită participarea' popu
lară, cu garanții depline, la proce
sele politice cu caracter democratic, 
pe baza dreptății, libertății și demo
crației ce au loc în țară — se arată 
în propunere.

Președintele nicaraguan a declarat 
că propunerile prezentate de guver
nul Hondurasului în cadrul lucrări
lor Adunării Generale a O.S.A. „con
stituie un pas constructiv in favoa
rea păcii în America Centrală". Res
pectivele propuneri includ adopta
rea de măsuri pentru a împiedica 
forțele neregulate să folosească zona 
de frontieră în scopuri militare, 
crearea unei comisii internaționale 
de supraveghere în regiunea de fron
tieră dintre cele două țări, și retra
gerea tuturor consilierilor militari 
străini din Nicaragua și Honduras. 
. Președintele nicaraguan a precizat 
că autoritățile de la Managua vor 
lua legătura cu guvernul hondurian 
pentru a discuta propunerile care, 
a spus el. trebuie să cuprindă logic 
și problema dezarmării și a desfiin
țării bazelor „contras" din această 
țară. In schimb, guvernul de la Ma
nagua se angajează să nu mineze zo
nele de frontieră și să nu permită 
incursiuni ale armatei sandiniste pe 
teritoriul hondurian.

★
Participanții la cea de-a XVII-a 

sesiune anuală a- Adunării Generale 
a Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), întrunită la Washington, au 
adoptat o rezoluție îp care reafirmă 
„sprijinul ferm**  față de acordul pri
vind găsirea Căilor de instaurare a 
păcii în America Centrală.

Fermă condamnare a noilor acte agresive 
ale R.S.A. împotriva Angolei

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega, aflat la Washington 
cu prilejul sesiunii Adunării Generale 
a O.S.A., a făcut cunoscută o propu
nere în 11 puncte privind concerta
rea unei încetări a focului cu for
țele antisandiniste, în termenii acor
durilor de pace „Esquipolas II“, in
formează agențiile Prensa Latina și 
EFE. Propunerea — apreciată de șe
ful statului nicaraguan ca un prim 
pas, și nu un ultimatum — a fost 
înmînată președintelui Comisiei na
ționale de reconciliere, ' cardinalul 
Miguel Obando y Bravo, care acțio
nează ca mediator între cele două 
părți, urmînd ca acesta să o prezinte 
grupărilor „contras**.  Textul se refe
ră la o încetare a focului pe o pe
rioadă de o lună începînd de la 5 de
cembrie. încheindu-se cînd Comisia 
internațională de verificare și urmă
rire a îndepliniri acordurilor de pace 
„Esquipolas 11“ va constata înfăptui
rea propunerii. Se semnalează că pro
punerea conține nu numai o înceta
re a focului, ci și amnistia și inte
grarea elementelor contrarevoluțio
nare în viața civilă. In cazul în care 
forțele contrarevoluționare vor de
pune armele, ele pot participa cu re-

Primul ministru 
al Italiei a prezentat 
demisia guvernului
ROMA 14 (Agerpres). — Primul 

ministru al Italiei, Giovanni Goria, 
a prezentat, sîmbătă, demisia guver
nului său președintelui țării', Fran
cesco Cossiga, informează agenția 
A.N.S.A. Potrivit unui comunicat dat 
publicității la Palatul Quirinale, șe
ful statului și-a rezervat dreptul de 
a lua o hptărîre în acest sens și „i-a 
cerut premierului să rămînă în func
ție, împreună cu cabinetul său, pen
tru a rezolva în continuare proble
mele curgnte**.

Hotărîrea lui Goria de a demisiona 
intervine după retragerea Partidului 
Liberal din coaliția guvernamentală 
pentapartită în urma unui dezacord 
cu politica economică a cabinetului, 
în special cu o serie de prevederi 
bugetare din legea financiară pentru 
anul 1988. Liberalii dețin 11 mandate 
de deputați și asigură conducerea u- 
nui portofoliu în guvern (Ministerul 
apărării).

Diferend comercial 
între S.U.A. și Brazilia
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a anunțat impunerea de sancțiuni 
comerciale împotriva Braziliei, ca 
urmare a „practicilor inechitabile**  
față de accesul unor produse america
ne pe piața braziliană a computere
lor. într-o declarație difuzată la 
Washington, șeful executivului ame
rican a adăugat că va majora tarife
le vamale la o serie de produse bra
ziliene exportate în S.U.A. și va in
terzice importarea anumitor articole 
ale industriei de ordinatoare din a- 
ceastă țară.

BRASILIA 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Jose Sarney, a 
condamnat măsura discriminatorie a 
Administrației americane de a inter
zice importul sau de a majora taxele 
vamale pentru o serie de produse 
braziliene. într-o declarație făcută 
la Brasilia, el a arătat că decizia a- 
mericană vine în contradicție cu pre
vederile G.A.T.T. și cu alte regle
mentări internaționale. Șeful statu
lui brazilian a cerut ministerelor de 
externe și de finanțe să pregătească 
o listă a mărfurilor pe care S.U.A. le 
exportă in Brazilia, pentru eventuale 
măsuri de răspuns în cazul aplicării 
de către partea americană a restric
țiilor anunțate — transmite agenția 
T.A.S.S. 

rov. a informat despre îndeplinirea 
planului pe acest an și principalele 
prevederi ale proiectului planului pe 
anul 1988, relatează agenția B.T.A.

Plenara a hotărît convocarea Con
ferinței naționale a Partidului Co
munist Bulgar la data de 28 ianua
rie 1988.

partidului, de stabilire a căilor pri
vind crearea unui front unic al for
țelor democratice din Marea Brita
nie.

Un loc important în cadrul dezba
terilor 11 vor ocupa problemele in
tensificării acțiunilor comuniștilor 
britanici în mișcarea pentru pace, 
destindere și dezarmare.

NEW DELIII 14 (Agerpres). — In
dia condamnă cu fertilitate violarea 
de către R.S.A. a integrității terito
riale a Angolei, a declarat la New 
Delhi un purtător de cuvînt al Minis
terului de Externe. El a precizat că 
țara sa cere retragerea imediată a 
tuturor trupelor rasiste de pe teri
toriul Angolei, încetarea provocări
lor la adresa acestui stat suveran, 
ca și a încercărilor de destabilizare a 
situației în țările africane „din pri
ma linie**.

India, a precizat purtătorul de cu-

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
• Au fost desemnați reprezentanții pentru consultâri între părțile 

beligerante @ Evoluția operațiunilor militare
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Un purtător de cuvînt al secreta
rului general al O.N.U. a anunțat la 
New York că, răspunzind invitației 
secretarului general al Națiunilor 
Unite, guvernul iranian a hotărît 
să-l trimită ca reprezentant al său 
pentru consultări privind aplicarea 
prevederilor Rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate pe Mohammad 
Jawad Larijani, ministru adjunct al 
afacerilor externe al Iranului. S-a 
precizat că trimisul iranian este gata 
să sosească la New York in a doua 
jumătate a lunii noiembrie.

Anterior, Irakul a anunțat că re
prezentantul său pentru discutarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
va fi Tariq Aziz, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe.

Purtătorul de cuvint a declarat că 
în prezent se examinează aspecte 
privind data și problemele de proce
dură legate de desfășurarea consul
tărilor cu reprezentanții celor două 
state.

TEHERAN 14 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat poporului ira
nian. Consiliul suprem din Iran pen
tru sprijinirea războiului a anunțat 
că vor fi continuate operațiuni’e mi
litare împotriva Irakului — transmi
te agenția IRNA. în acest sens, se

ABU DHABI 14 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a declarat că 
în cadrul reuniunii extraordinare a- 
rabe la nivel înalt de la Amman s-a 
întîlnit cu președintele Siriei. Hafez 
Al-Assad, pe care l-a informat des
pre acceptarea de către O.E.P. a unui 
plan privind încetarea războiului ta
berelor din Liban.

într-un interviu acordat cotidia
nului „Al Ittihad**  din Abu Dhabi, 
citat de agenția Emiratelor Arabe 
Unite — WAM. liderul palestinian a 
precizat că la întilnire a participat 
și președintele Algeriei. Chadli Ben- 
jedid.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Irakul 
și Egiptul au hotărît restabilirea re
lațiilor diplomatice, anunță agenția 
irakiană de presă INA.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Irakului a anunțat că vor fi numiți 
în scurt timp ambasadori ai celor 
două țări la Cairo și Bagdad. în 
conformitate cu voința comună de a 
consolida solidaritatea și cooperarea 
în cadrul lumii arabe, conform prin
cipiilor panarabe.

RABAT 14 (Agerpres). — O decla
rație a Ministerului de Externe di
fuzată la Rabat anunță că Marocul 
a hotărît să restabilească relațiile 
diplomatice cu Egiptul la nivel de 
ambasadori, informează agenția 
M.E.N.A.

KUWEIT 14 (Agerpres). — După 
cum anunță un comunicat al Minis
terului kuweitian de Externe, Ku
weitul a hotărît să restabilească re
lațiile diplomatice depline cu Egip
tul, la nivel de ambasadă, începînd 
de simbătă, transmite agenția KUNA.

Convorbiri 
cehoslovaco - etiopiene
PRAG A 14 (Agerpres). — R. S. 

Cehoslovacă și R.P.D. Etiopia acor
dă o importanță deosebită extinde
rii relațiilor bilaterale, lărgirii co
laborării pe plan politic, economic, 
tehnologic, științific, cultural și în 
alte domenii, se subliniază în comu
nicatul comun cu privire la vizita 
oficială de prietenie efectuată de 
Mengistu Haile Mariam, secretar ge
neral al Partidului Muncitoresc din 
Etiopia, președintele Republici 
Populare Democrate Etiopia, îi. 
Cehoslovacia.

Cele două părți — menționează 
documentul citat de agenția C.T.K. 
'— au reliefat că sarcina prioritară 
ă contemporaneității constă în pre
venirea pericolului unui război nu
clear. încetarea cursei înarmărilor, 
în acest sens, este salutată înțelege
rea sovieto-americană referitoare la 
apropiata întilnire la nivel înalt și 
la semnarea. acordului vizînd elimi
narea rachetelor nucleare cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune, do
cumentul pronUnțîndu-se, totodată, 
pentru convorbiri sovieto-americane 
referitoare la reducerea substanțială 
a armamentelor strategice ofensive.

1 Vlrit; sprijină luȘta de eliberare na
țională și socială a popoarelor din 
sudul Africii.

HARARE 14 (Agerpres). — Pă
trunderea trupelor sud-africane pc 
teritoriul Angolei constituie un pe
ricol real pentru securitatea și pacea 
in regiune, o încălcare grosolană a 
principiilor de bază ale dreptului in
ternațional, se arată într-o declarație 
a ministrului Zimbabwean de exter
ne. Witness Mangwende, dată publi
cității la Harare.

cere iranienilor cu capacitate de lup
tă să se prezinte la organizațiile de 
mobilizare pentru a fi pregătiți in 
vederea trimiterii pe front. Cei care 
nu pleacă pe front din incapacitate 
pot contribui financiar la efortul de 
război, se precizează in mesaj.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Un 
comunicat militar dat publicității la 
Bagdad informează, potrivit agenției 
I.N.A., că in ultimele 24 de ore for
țele aeriene irakiene au atacat cinci 
„obiective navale**  în largul coaste
lor iraniene.

Pe de altă parte, opt vedete mili
tare iraniene, care încercau să se a- 
propie de un terminal petrolier ira
kian. au fost forțate să se retragă — 
transmite agenția ÎNA.

TEHERAN 14 (Agerpres). —Avioa
ne de luptă iraniene au bombardat' 
concentrări de trupe irakiene în zona 
ce domină Shrahani. în sectorul de 
sud al frontului, informează un co
municat militar difuzat la Teheran, 
citat de agenția IRNA.

Duelurile de artilerie și mortiere 
au continuat pe toate fronturile, fiind 
mai intense în zonele Qasr-e-Shirin, 
Zeid și Kushk, in sectoarele de vest 
și. sudic, relevă agenția IRNA.

E DE PRESA
scurt

VIZITE. Președintele R.P. Chine
ze, Li Xiannian, și-a încheiat vi
zita in Franța. La plecarea din ca
pitala franceză, șeful statului chi
nez și-a exprimat încrederea că 
discuțiile fructuoase pe care le-a 
avut cu președintele Franțois Mit
terrand vor avea un impact pozitiv 
asupra dezvoltării relațiilor de co
operare dintre cele două țări. Pre
ședintele Li Xiannian se află acum 
într-o vizită oficială la Roma, unde 
a avut o întrevedere cu președin- 
tele; Italiei. Francesco Cossiga. Au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
Est-Vest. ca șl probleme ale de
zarmării.

■ PRIMIRE LA BUDAPESTA. 
Jănos Kădâr, secretar general al 
P.M.S.U., l-a primit pe secretarul 

de stat adjunct al S.U.A., John 
Whitehead, care întreprinde o vi
zită în R. P. Ungară. Convorbirea 
s-a referit la aspecte actuale ale 
vieții internaționale, precum și la 
evoluția relațiilor ungaro-ameri- 
cane, relatează agenția M.T.I.

APEL. Președintele Consiliului 
Suprem al Sudanului, El Sayed 
Ahmed El Mirghani, a lansat un 
apel în favoarea convocării unei 
conferințe la nivel înalt arabo-afri- 
cane. Convocarea unei astfel de 
conferințe, a spus el. potrivit agen
ției M.E.N.A.. este conformă cu re
comandările întîlntrii extraordina
re arabe la nivel inalt de la Am
man, la care s-a subliniat impor
tanța cooperării arabo-africane.

NEGOCIERI GRECO—AMERI
CANE. La Atena a' luat sfirșit pri
ma rundă de negocieri dintre Gre
cia și S.U.A. privind viitorul a pa
tru baze militare americane aflate 
pe teritoriul elen. Acordul privind 
aceste baze, încheiat în 1983, expiră 
la 31 decembrie 1988. In următoa
rele 17 luni, în cazul în care el nu 
este înnoit, S.U.A. ar urma să le 
dezmembreze, împreună cu alte 13 
instalații mai mici.

DECLARAȚIE. După vizita sa la 
Madrid, unde a conferit cu omolo
gul său spaniol, primul-ministru al 
Portugaliei. Cavaco Silva, a decla
rat că guvernul său nu a luat nici 
o hotărire în legătură cu o even
tuală transferare pe teritoriul por
tughez a avioanelor militare ame
ricane de tip „F-16“ de la baza Tor- 
rejon din Spania. Cavaco Silva a 
subliniat că „întrevede mari difi
cultăți" într-o eventuală transfera
re a acestor avioane la baza portu
gheză de la Beja.

REDUCERI. Comisia mixtă de 
resort a Senatului și Camerei Re
prezentanților din S.U.A. a apro

bat fonduri în valoare de 296 mi
liarde dolari pentru operațiuni mi
litare și achiziții de arme, respectiv 
cu 16 miliarde dolari mai puțin 
decît ceruse Administrația. La ca
pitolul cheltuielilor destinate Ini
țiativei de apărare strategică (cu
noscută și sub denumirea de „răz
boiul stelelor"), comisia a aprobat 
alocarea a 3,9 miliarde dolari, res
pectiv cu 1,8 miliarde mai puțin de- 
cit cifra avansată de Casa Albă.

REZOLUȚIE. In cadrul celei de-a 
24-a Conferințe Generale a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Edu
cație. Știință și Cultură (UNESCO) 
a fost adoptată o rezoluție cu pri
vire la promovarea tineretului și la 
pregătirea acestuia pentru secolul 
XXI. Documentul cere directorului 
general al UNESCO să acorde o 
atenție deosebită programelor în 
sprijinul tineretului. Totodată, se 
adresează tuturor statelor apelul de 
a intensifica schimbul de experien
ță pe planul politicii în domeniul 
tineretului.

NOUL GUVERN TUNISIAN, în
trunit sub conducerea președinte

lui Republicii, Zine El Abidine Ben 
Aii, a dezbătut bugetul pe anul vii
tor. După cum transmite agenția 
Țaniug, viitorul buget totalizează 
2.96 miliarde dinari, cu 3,6 la 
sută mai mult decît cel din 
anul în curs. Guvernul anti
cipează o creștere a produ
sului social, fără sectoarele pe
trolier și agricol, cu 4,9 la sută în 
acest an și cu 5,3 la sută pentru 
anul viitor. Se are în vedere crea
rea in 1988 a 42 000 noi locuri de 
muncă în țară.

ACORD. La invitația cercurilor 
științifice americane, un grup de 
oameni de știință sovietici a făcut 
o vizită de două săptămini in 
Alaska pentru a cunoaște activita
tea centrelor științifice din acest 
stat al S.U.A., viața și preocupările 
populației locale. între oamenii de 
știință din cele două țări a fost 
încheiat un acord de cooperare în 
studierea problemelor adaptării oa
menilor la condițiile de viață din 
nordul extrem.

TEST. Pe poligonul Whlte-Sands 
a fost testat un laser puternic îm
potriva unei rachete aflate în zbor. 

După cum a anunțat un purtător 
de cuvint militar, raza a' atins 
ținta, distrugîndu-i unele compo
nente importante. Un reprezentant 
al Pentagonului a menționat că 
distanța la care a fost lovită ra
cheta a fost dublă față de cea care 
s-a realizat în timpul testării unui 
dispozitiv laser la 18 septembrie.

ȚĂRILE MEMBRE ALE 
A.S.E.A.N. (Asociația Națiunilor 
din Asia de Sud-Est) au căzut de 
acord în principiu asupra creării 
unei zone libere de arme nuclea
re în sud-estul Asiei, a declarat 
în parlamentul țării ministrul ad
junct de externe malayezian, Ab
dullah Fazii Che Wan. El a spus 
că A.S.E.A.N. întreprinde un stu
diu asupra efectelor pozitive ale 
înființării unei astfel de zone în 
sud-estul Asiei.

SESIUNEA EXPERTILOR ECO
NOMICI DIN AFRICA a luat sfîr- 
șit la Addis Abeba, după cinci zile 
de dezbateri, prin adoptarea de re
comandări privind extinderea rela
țiilor comerciale pe continent. Prin
cipala concluzie a reuniunii, înscri

să și într-un document de lucru, 
se referă la necesitatea reorgani
zării structurilor de producție in 
vederea valorificării largi și su
perioare a materiilor prime autoh
tone. In acest sens, participanții au 
relevat că țările Africii trebuie să 
producă mărfuri de calitate superi
oară, capabile să pătrundă pe pie
țele externe.

REUNIUNE ANTIDROG. La Ca
racas au luat sfirșit lucrările unei 
conferințe interparlamentare asu
pra traficului și consumului de dro
guri, participanții ajungind la un 
consens in ce privește principale
le aspecte și măsuri Ia nivel le
gislativ pentru combaterea acestui 
flagel. S-a relevat că traficul șl 
consumul de stupefiante constituie 
astăzi o problemă ce afectează 
structura social-economică și poli
tică a numeroase societăți, lezînd 
serios sănătatea omului.

UN CICLON, cel de-al doilea în 
ultimele două săptămini. a lovit 
statul indian Andhra Pradesh. Nouă 
persoane și-au pierdut viața, infor
mează agenția P.T.I.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341, București Piața Sctnteii nr. 1. Tel. 17 60 10.:17 60 20. Abânamentele se fac la oficiile poștale si difuzor» din Întreprinderi șl instituții. Cititori! din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
, Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr, 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


