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Cu rezultate importante, menite să determine dezvoltarea
rodnică a conlucrării multilaterale româno-egiptene

S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 

CD TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R.A. EGIPT

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, au 
semnat, miercuri, in cadrul unei ce
remonii, care a avut loc la Palatul 
Prezidențial din Heliopolis, Acordul 
pe termen lung privind lărgirea co-

laborării economice și tehnico-știin- 
țifice, a schimburilor comerciale în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt, pînă în anul 
2000.

La ceremonie a participat tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Erau de față persoanele dficiale

și egiptene 
convorbiri, 

semnare, cei

care au luatromâne 
parte la

După 
și-au strîns miinile cu . prietenie și 
s.-au îmbrățișat, exprimind, astfel, 
satisfacția față de rezultatele rod
nice ale noului dialog la nivel înalt, 
față de înțelegerile convenite, mani-

doi președinți

convingerea că, prin transpu- 
în viață a acestora, se va 
o conlucrare mai fructuoasă

festînd 
nerea 
realiza 
între România și Egipt, atit pe plan 
bilateral, cit și in sfera vieții inter
naționale. in interesul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării între 
națiuni.

PLECAREA
DIN CAIRO
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AU REVENIT ÎN CAPITALĂ
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1st

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
revenit, miercuri, in Capitală, din 
vizita oficială de prietenie efectua
tă tn Egipt la invitația președinte
lui Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, și a doamnei Su
zanne Mubarak.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
tîmpinați de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, con

ducători de instituții centrale, alte 
persoane oficiale.

Erau de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Arabe 
Egipt la București și membri ai am
basadei.

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

PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL

FIECĂRUIA, VENITURI IN 
DE REZULTATELE OBȚINUTE

FUNCȚIE
In producție

Miercuri, 25 noiembrie, s-a Înche
iat vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au efectuat-o in 
Egipt, la invitația președintelui Mo
hamed Hosni Mubarak și a doamnei 
Suzanne Mubarak.

Prin caracterul ei rodnic, prin do- 
. cumentele semnate și Înțelegerile 

convenite, vizita se înscrie ca un 
moment de cea mai mare însemnătate 
în dezvoltarea. în continuare, a rela
țiilor de prietenie și' colaborare din- 

. tre România și Egipt, ca o contribu
ție de seamă la cauza păcii. înțele
gerii și cooperării internaționale.

Ceremonia plecării oficiale a inal- 
ților oaspeți români a avut loc la 
Palatul Prezidențial din Heliopolis.

O gardă de onoare, aliniată pe pla
toul din fața Palatului, a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Arabe Egipt.

înalții oaspeți români și-au luat 
rămas bun de la persoanele oficiale 
egiptene prezente la ceremonie, pre
cum și de la membrii misiunii de 
onoare.

Președintele Nicolae 
Însoțit de 1___, 
Hosni Mubarak,

■ ș

K

#3

•S;

. .

j*

si 'W"

fi

■

Ceaușescu, 
președintele Mohamed 

__ „_„L, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Suzanne Mu
barak, au trecut in- revistă- garda de 
onoare.

Erau de față ambasadorul Româ
niei Ia Cairo și ambasadorul Egiptu
lui la București.

Un grup de copii egipteni a ofeșit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

De la Palatul Prezidențial, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak și doamna Suzanne Mubarak, 
s-au îndreptat, în mașini escortate de 
motocicliști, spre aeroportul din 
Cairo.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros ră
mas bun de la președintele Mohamed 
Hosni Mubarak și doamna Suzanne 
Mubarak.

Cei doi președinți și-au exprimat, 
încă o dată, la încheierea vizitei, sa
tisfacția față de convorbirile avute, 
față de rezultatele noii întilniri la ni
vel înalt și hotărîrile stabilite, care 
deschid perspectiva unei dezvoltări 
și mai intense a conlucrării dintre 
România și. Egipt, corespunzător do
rinței și aspirațiilor de pace și pro
gres ale celor două țări și popoare.

La ora 10. aeronava prezidențială a 
decolat, îndreptîndu-se spre patrie.
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Echitatea socialistă este unul din 
principiile fundamentale ale societă
ții noastre. Urmărindu-se perseve
rent aplicarea sa in practică, de-a 
lungul anilor, din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarur 
general al partidului, au fost luate 
măsuri concrete, au fost elaborate o 
serie de reglementări legale menite 
să asigure așezarea relațiilor econo
mice și sociale din societatea noastră 
pe principiul echității socialiste. Și, 
cum este firesc, viabilitatea acestui 
principiu, valabilitatea măsurilor 
stabilite pot fi verificate cel mai 
bine in sfera relațiilor de muncă. 
Proclamind ferm că fiecare membru 
al _ societății primește de la societate 
în raport direct cu cantitatea, ca
litatea și importanța socială a 
muncii depuse, legile statului nos
tru socialist stabilesc drept unica 
sursă de venituri — munca, drept 
suprem criteriu de apreciere a me
ritelor sociale ale fiecărui cetățean 
— rezultatele obținute de el in 
muncă.

In anii construcției socialiste au 
fost aplicate diferite forme de re
tribuire a muncii, mai mult sau mai 
puțin încadrate în rigorile principiu
lui - enunțat. Acționînd cu fermitate 
pentru stimularea inițiativei creatoa
re și a simțului gospodăresc al oa
menilor muncii, pentru întărirea răs
punderii colective și personale, in 
spiritul exigențelor autoconducerii și 
autogesțiunii muncitorești, ale nou
lui mecanism economico-financiar, 
cu patru ani in urmă a fost instituit 
un sistem superior de organizare și 
retribuire a muncii in acord global, 
sistem perfecționat în primăvara a- 
nului trecut. Sistem care, corespun
zător noilor cerințe impuse de obiec
tivele dezvoltării economiei, în con
dițiile accentuării laturilor calitative, 
intensive ale producției materiale — 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului pentru actualul cincinăl, 
a fost perfecționat in primăvara 
anului 1986 prin Legea privind retri
buirea in acord global și acord direct 
a personalului muncitor.

Care sint exigențele sistemului de 
organizare și retribuire a muncii în 
acord global și acord direct, sistem 
menit să așeze normele echității în 
drepturi depline, corespunzător eta
pei pe care o parcurgem ?

Venituri nelimitate - po
trivit muncii depuse. tntregul 
sistem de retribuire a muncii in țara 
noastră se fundamentează pe prin
cipiul că veniturile oamenilor mun

cii sint nelimitate atit in cazul depă
șirii, cit și al nercalizării sarcinilor 
de producție și. deci, nimeni nu are 
venit garantat, nimeni nu poate ob
ține venit fără muncă. Este un prin
cipiu care are in vedere, deopotri
vă, stimularea mai puternică a efor
turilor creatoare și sporirea răspun
derii oamenilor muncii pentru înde
plinirea planului, pentru mai buna 
gospodărire a fondurilor materiale și 
financiare încredințate de societate 
fiecărei unități economice spre ad
ministrare și dezvoltare. Justețea 
principiului la care ne-am referit 
este evidentă. Este limpede că 
pentru cel care nu ințelege 
să răspundă acestor Cerințe so
cietatea noastră socialistă, in care 
nu există exploatarea omului de că
tre om, nu are obligația și nici po
sibilitatea să-i asigure venituri pe 
seama muncii altora.

Recompense pentru mun
ca productivă, utilă societă
ții, eficientă. Societatea noastră 
nu are nevoie de muncă în general, 
ci numai de muncă depusă cu un 
scop util, pentru realizarea de pro
duse necesare economiei sau cară 
corespund cerințelor exportului, pro
duse realizate la un nivel superior 
de calitate și eficiență, competitive, 
în acest sens, legea iterează princi
piul că producția fizică planificată 
se consideră îndeplinită, deci munca 
depusă pentru realizarea ei poate fi 
retribuită, numai în situația 'n care 
s-au realizat toate sortimentele pre
văzute in plan și în contracte, deci 
au desfăcereâ asigurată, zășada'r,

- nerealizarea unui sortiment nu poa
te fi compensată cu realizarea peste 
plan a altui sortiment, cu excepția 
depășirii producției destinate exportu-

■ lui. care se ia în calcul și la produc
ția totală. Prin aceste prevederi se

■ urmărește întărirea disciplinei de 
plan și contractuale, realizarea pro
ducției fizice in structura sortimen
tală planificată, cu desfacerea asigu
rată, evitîndu-se imobilizarea mun
cii sociale în stocuri supranormative

- sau fără mișcare.
Cit privește preocuparea pentru 

competitivitate și eficiență, aceasta 
este stimulată prin principiul insti
tuit de lege ca retribuția să reflecte 
nu numai eforturile pentru sporirea 
volumului producției — care repre
zintă elementul cantitativ — ci, în- 
tr-o măsură sporită, și eforturile 
pentru sporirea exportului, creș
terea productivității muncii, utili-

zarea mai bună a mașinilor și insta
lațiilor, reducerea consumurilor ma
teriale, sporirea gradului de valori
ficare a resurselor materiale și ener
getice, ridicarea calității produselor. 
Firește, în raport de gradul de în
deplinire a indicatorilor amintiți, re
tribuția este majorată sau diminua
tă potrivii prevederilor legii.

De la muncitor la director 
— răspunderea personală și 
a întregului colectiv. Avind in 
vedere ansamblul reglementărilor 
legale în vigoare, se poate afirma cu 
deplin temei că aplicarea acordului 
global este generalizată, în toate 
unitățile din industrie, agricultură, 
transporturi, comerț, turism, celelalte 
sectoare economice — practic, deci in 
intreaga economie națională. De re
ținut este și faptul că retribuirea în 
acord global se aplică pentru întreg 
personalul muncitor atit din între
prinderi, cit și din centrale și mi
nistere. Astfel, de la muncitor la 
director și pînă la ministru, toți oa
menii muncii sint retribuiți potrivit 
cantității, calității și importanței so
ciale a muncii, potrivit modului in 
care au acționat pentru a-și înde
plini sarcinile. pentru a-și onora 
răspunderile încredințate.

Desigur, pentru ca acordul global 
să aibă un cit mai puternic caracter 
stimulativ, esențial este ca acesta să 
se aplice cil mai aproape de locul 
unde se realizează producția, să sta
bilească răspunderi precise și să asi
gure comensurarea exactă a muncii, 
in funcție de contribuția reală a fie
căruia și de rezultatele obținute, la 
fiecare loc de muncă. Altfel spus, 
retribuirea in acord global are un 
caracter stimulativ maxim în situa
țiile în care sarcinile de producție 
și nivelul retribuției in funcție de 
realizări se .pot stabili pînă la nive
lul echipei sau chiar al fiecărui om 
al muncii. De aceea, legea prevede 
că. în cadrul organizării și retribui
rii muncii în acord global, trebuie 
să se aplice acordul direct la toate 
locurile de muncă unde cantitatea 
de produse sau volumul de lucrări 
ce trebuie executate de 6 persoană 
sau o echipă in unitatea de timp 
sint determinate în funcție de nor
mele de timp sau de producție. în 
acest fel se asigură legătura directă 
între munca depusă, care poate fi 
exact comensurată pe baza unor nor
me bine Stabilite, rezultatele obți-

(Continuare in pag. a V-a)

BUCUREȘTI : Tehnologii 
noi, de mare eficiență
Acționînd pentru depășirea conti

nuă a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, specia
liștii de la intr.eprinderea bucureș- 
te.ană „Vulcan" au trecut la apli
carea unui nou și eficient procedeu 
tehnologic in prelucrarea fitingu- 
rilor din ihox, necesare complexelor 
utilaje tehnologice fabricate aici. Pe 
această cale se obține un spor anual 
la producția-marfă in valoare de 
16 milioane lei, o reducere a chel
tuielilor totale cu 1,2 milioane Iei 
și a celor materiale cu 730 000 Iei. 
La rindul lor, specialiștii de Ia 
întreprinderea „Electromagnetici, 
urmărind modernizarea producției 
și aplicarea pe scară mai largă a 
progresului tehnic, au asimilat și 
introdus in fabricație un nou pro
dus denumit „Centrala telegrafică 
2 103“, realizînd o producție-marfă 
suplimentară in valoare de aproape

6 milioane lei și o diminuare a ma
noperei cu peste un milion de lei.

Printre realizările a căror apli
care a contribuit la ridicarea sub
stanțială a productivității muncii.și 
obținerea unor parametri teimco- 
calitativi superiori ai producției șe 
numără și tehnologia dd uzinare a 
discurilor pentru combine cu aju
torul roboților industriali, la între
prinderea „Semănătoarea", sistemul 
de măsură și comandă logică pro
gramată cu microprocesor pentru 
sudarea sub flux continuu pe in
stalații „Portal 1 500“ și motorul cu 
rotor disc fără perii pentru roboți 
industriali, la întreprinderea „Elec
trotehnica", linia tehnologică flexi
bilă automatizată pentru produse 
tricotate, la întreprinderea „Trico- 
dava“. (Agerpres)

PRAHOVA : Producție 
fizică peste prevederi

In aceste zile de puternică anga
jare patriotică a întregului nostru

popor pentru a întâmpina Confe
rința Națională a partidului cu re
zultate tot mai bune, oamenii mun
cii din 50 de unități economice pra
hovene raportează îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan pe pri
mele 11 luni din acest an la pro
ducția-marfă industrială. Acest 
succes va permite întreprinderilor 
respective să livreze suplimentar 
economiei naționale însemnate can
tități de cărbune, energie electrică, 
produse ale industriei electrotehni
ce. mecanicii fine, utilaj pentru ex» 
plorări geologice și exploatări son
de. țiței, ciment, cherestea, confecții 
textile '■i altele in valoare de a- 
proape 900 milioane lei. între uni
tățile care și-au înscris numele la 
panoul fruntașilor in marea între
cere socialistă se numără între
prinderea electrocentrale Brazi, 
Combinatul minier Ploiești, rafină
riile „Vega“ si „Ploiești". întreprin
derea de confecții și cartoane Bol
dești— Scăeni, întreprinderea de 
reparații utilaje electrice și auto
matizări Cîmpina. (Ioan Marinescu).
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ÎN ÎNTÎMPINAREACONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR - TEMEINIC PREGĂTITĂ!
.. : ?

Investițiile - în funcțiune la termen! UCRARILE AGRICOLE DE SEZON
-

Ne-am referit în mai multe rîn
duri la activitatea constructorilor de 
pe șantierul noii întreprinderi de 
medicamente dii Tîrgu Mureș, la 
soluțiile originale, deosebit de efi
ciente adoptate pentru scurtarea ter
menelor de execuție și reducerea 
cheltuielilor de producție. In pofida 
unor greutăți inerente oricărui în
ceput — mai ales în privința asimi
lării in fabricație a unor elemente 
prefabricate speciale — aici s-a con
turat o valoroasă experiență cunos
cută azi și de alți proiectanți și con
structori, ceea ce poate și trebuie 
să determine o schimbare de an
vergură în privința creșterii gradu
lui de prefabricate și mecanizare a 
lucrărilor de investiții. „Soluțiile 
aplicate și rezultatele obținute pe 
șantierul nostru, precizează ingi
nerul Ștefan Bogat, șef de brigadă 
în cadrul Antreprizei de construcții 
industriale din Tîrgu Mureș, intre 
care amintesc gradul de prefabricate 
a lucrărilor în proporție de aproape 
sută la sută, diminuarea considera
bilă a gamei de elemente prefabri
cate utilizate, eliminarea unor ten
cuieli la tavan sau a cofrajelor ne
cesare, cărora li se adaugă alte 
tehnologii moderne, demonstrează 
că este posibil ca timpul de execu
ție al unei construcții de o asemenea 
amploare să poată fi scurtat cu cel 
puțin 4 luni. Dacă în viitor se va 
găsi și soluția de liftare (ridicare) 
mecanizată a planșeelor s-ar elimina 
și eșafodajele, ceea ce ar duce la 
o economie considerabilă de mano
peră, iar productivitatea muncii ar 
creste cu încă cel puțin 50 la sută“.

Față de felul cum a fost organi
zat acest șantier, se pune întreba
rea : in ce măsură aplicarea tehno
logiilor amintite a dus la grăbirea 
lucrărilor și la înscrierea, pe aceas
tă bază, a obiectivului în graficul 
de punere în funcțiune stabilit ? 0 
primă constatare : desfășurarea lu
crărilor pe șantierul acestui mare 
obiectiv de investiții — al cărui 
termen de punere in funcțiune a ex
pirat la 30 septembrie a.c. — avea 
să compromită, in parte, intențiile 
bune din faza de - început a con
strucției. Dar să argumentăm. Ana
liza evoluției lucrărilor evidențiază 
ca una din cauzele care au făcut ca 
termenul de punere in funcțiune să

O ÎNTREBARE ÎN PLINĂ ACTUALITATE:

Care este stadiul încheierii contractelor pe anul 1988 ?
Ne aflăm în ultimele săptămîni dinaintea celui de-al treilea an al 

cincinalului. Este firesc deci ca programele de fabricație pentru anul 
1988 să fie — in linii mari cel puțin — stabilite, să se cunoască furnizorii 
de materii prime și beneficiarii producției, astfel incit trecerea in noul 
an calendaristic să se facă in condiții cit mai bune. Pentru aceasta insă, 
primul obiectiv trebuie să fie cunoașterea clară a programului de 
producție, organizarea in cele mai mici detalii a fabricației anului viitor 
și cu deosebire a primului trimestru. Tocmai de aceea, în ancheta 
noastră de azi ne vom referi la pregătirea producției anului viitor in 
două unități ale Centralei de utilaje și piese de schimb București.

Problemele primului trimestru sînt 
rezolvate, dar anul are patru trimestre

Inginerul-șef al întreprinderii de 
utilaj Alba-Iulia. Lucel Țipi, ne in
formează că. pînă la 15 decembrie, 
întreaga producție a trimestrului I 
1988 va fi lansată în fabricație. Pro
gramul lunii ianuarie este deja de
finitivat. Cele 40 de produse noi care 
vor fi lansate in fabricație in tri
mestrul I — diverse tipuri de in
stalații de săpare a puțurilor de 
aeraj, schipuri de extracție ș.a. — 
dispun de tehnologii și proiecte de 
execuție. Acestea din urmă sînt in 
prezent reanalizate, pentru a iden
tifica noi posibilități de reducere a 
consumului de metal. De asemenea, 
s-a trecut la asimilarea in fabrica
ție a unor repere care, pină acum, 
se realizau in cooperare. în vederea 
soluționării unor probleme de apro
vizionare și a reducerii costului de 
producție. Totodată a fost întocmit 
un program de modernizare a unor 
produse. in special a strungurilor 
pentru prelucrarea lemnului, in ve
derea reducerii greutății acestora șl 
economisirii metalului.

Dincolo de aceste preocupări întru 
totul firești, întreprinderea se con
fruntă insă cu o serie de probleme 
cărora încă nu li s-a găsit un răs
puns clar nici de către conducerea 
unității, mei de către adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii — recent întrunită tocmai 
spre a dezbate cifrele de plan pen
tru anul următor. Despre ce este 
vorba ? în esență, la această oră 
întreprinderea nu a putut fundamen
ta, prin contracte de aprovizionare 
cu materii prime și desfacere a.pro
ducției, decit o parte scăzută a capa
cității sale de fabricație. Astfel, la 
grupa de mașini și utilaje pentru 
industria lemnului, după acoperirea 
prevederilor din balanța materială 
emisă, rămîne disponibilă o capaci
tate pentru 900 tone de utilaje. Mult 
mai gravă este situația la utilajele 
pentru industria materialelor de 
construcție și refractare, unde, din- 
tr-un plan de 3 600 tone, s-au primit 
comenzi și contracte numai pentru... 
135 tone !

Să se urgentele contractarea producției!
Deși tema noastră o constituie pre

gătirea producției pentru anul 1988, 
o privire asupra realizărilor din anul 
în curs este justificată cel puțin din 
două motive : pe de o parte fiindcă 
este utilă cunoașterea situației actua
le. a împlinirilor și neîmplinirilor 
din acest an. iar pe de altă parte 
fiindcă se poate astfel observa în 
ce măsură vechile probleme își gă
sesc — sau nu — rezolvarea cores
punzătoare în perspectiva perioadei 
Următoare.

După zece luni. întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb București 
și-a îndeplinit sarcinile la produc- 

nu fie respectat o constituie — cum 
am mai semnalat în paginile ziaru
lui nostru — intirzierea in livrarea 
unor utilaje, realizate, intr-adevăr, 
în majoritatea lor pentru prima 
dată in țara noastră. Dar ceea ce 
este și mai surprinzător, termenul 
de punere în funcțiune nu a fost 
respectat și din cauza încetinelii cu 
care chiar constructorul a acționat, 
în unele faze ale lucrării, in vede
rea asigurării ritmice a frontului de 
montaj.

Referitor la acest aspect, iată ce 
ne-a spus ing. loan Boitan. directo
rul viitoarei unități : „Cînd o solu
ție tehnică de vîrf nu este susținută 
și de o bună organizare a muncii
— pe întreaga perioadă a execuției
— ciștigul se poate repede transfor
ma în pierdere. Concret : faptul că 
s-a lucrat cu elemente prefabricate 
mari, neobișnuite pînă acum în ma
terie de construcții și cu o soluție 
de montaj foarte rapid, ajutați fiind 
și de o întreprindere de prefabri
cate foarte promptă in livrări, a 
făcut ca întreaga structură de re
zistență și finisajele exterioare să 

Neajunsuri organizatorice care anulează 
efectul unor soluții tehnice valoroase

fie, prattic, încheiate in luna iunie. 
Ce a urmat după aceea ? O înceti
neală de neadmis in executarea lu
crărilor. realizările fiind cu mult 
sub nivelul celor din perioadele pre
cedente. Și întrucît nu s-a trecut 
cu forțe sporite la executarea fini
sajelor interioare (finisaje speciale, 
caracteristice unei unități de acest 
fel) sau a unor compartimentări, 
cele 4 hale de fabricație - nu au 
putut fi predate la montaj cu cel 
puțin 120 zile mai devreme față 
de graficele stabilite inițial".

Și astfel, ceea ce s-a ciștigat prin 
aplicarea unor soluții constructive și 
tehnologii moderne, de mare efi
ciență s-a pierdut prin organizarea

„Situația nu este nouă — aflăm de 
la ing. Alfred Zateschil, directorul 
unității. Și in anii precedenți am 
reușit să acoperim cu contracte in 
cadrul Ministerului Industriei Lem
nului și Materialelor de Construcție 
numai o parte scăzută a capacității 
noastre de producție. De fiecare 
dată am executat utilaje pentru be
neficiari din industriile minieră, me
talurgică, energie electrică și din 
agricultură. Față de această situație, 
mă intreb chiar cum se justifică in
cluderea unității noastre în cadrul 
Centralei de utilaje și piese 
de schimb. «mecanicul-șef» al 
M.I.L.M.C. ?“.

Dincolo de problemele desfacerii 
producției, pentru anul următor se 
profilează dificultăți și în aprovizio
nare. ca urmare a faptului că. pină 
în prezent, planul a fost acoperit cu 
materii prime și materiale in pro
porție de numai circa 50 la sută. 
Astfel, nu au fost trimise repartiții, 
printre altele, pentru 382 tone fero
aliaje de turnătorie, 920 motoare 
electrice de diverse tipuri. 35 mii 
rulmenți, 46 tone lacuri și vnpse'e. 
în privința metalului, intra necesa
rul fundamentat pe baza normelor 
de consum și cotele repartizate de
calajul este de aproape 1 800 tone 
profile grele, tablă și țevi.

Sînt teme asupra cărora se revine, 
în nenumărate rînduri. in dialogu
rile cu centrala de resort, fără a se 
ajunge însă la o soluție. Cum spri
jină atunci centrala activitatea în
treprinderii din Alba Iulia ? Se 
poate oare vorbi de o conlucrare 
eficientă. în condițiile în care ne 
apropiem de anul 1988 șl problemele 
planului nu au fost clarificate ? 
Rolul centralei se poate rezuma la 
transmiterea unor sarcini global-va- 
lorice anuale și trimestriale? Iată 
întrebări cărora recenta adunare 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii nu le-a putut găsi un 
răspuns convingător, dar care trebuie 
să fie lămurite neintîrziat.

Ștefan DINI CĂ
corespondentul „Scinteii"

ția-marfă. înregistrează o depășire 
la productivitatea muncii, a obținut 
economii la consumurile de ener
gie și combustibil. Realizările la 
export, deși net superioare celor din 
1986, sint totuși sub nivelul planu
lui ; de asemenea, costurile de pro
ducție sînt mai mari decit cele pla
nificate. chiar dacă au scăzut față 
de anul anterior. în ce măsură re
zultatele bune se vor repeta in anul 
următor, cum se acționează pentru 
înlăturarea neajunsurilor ?

„întreprinderea noastră, ne spune 
inginerul-șef Ovidiu Popescu, este 
un fel de mecanic-șef al ministeru

necorespunzătoare a muncii. Ca ur
mare. în această perioadă, în loc ca 
marea majoritate a utilajelor achi
ziționate. in valoare de 105,3 milioa
ne lei? să fie montate, sînt „depo
zitate" in lăzi, condițiile concrete de 
pe șantier nepermițînd nici măcar 
„despachetarea" lor. Pe de altă 
parte, în această perioadă sînt aș
teptate pe șantier utilaje în valoa
re de 112 milioane lei, de la furni
zori restanțieri din trimestrul III și 
începutul trimestrului IV. Cert este 
că. dacă frontul de montaj ar fi 
fost asigurat în timp util, cel puțin 
două din capacitățile de producție 
(de comprimate și unguente) ar fi 
putut lucra parțial la această dată.

în aceste condiții, ce s-a între
prins pentru finalizarea grabnică a 
lucrărilor interioare Ia cele patru 
hale de fabricație ? Un prim răspuns 
l-am aflat de la beneficiar : „Din- 
du-ne seama.' ne-a precizat direc
torul viitoarei unități, că lucrările 
de construcții și instalații nu vor 
putea fi terminate la toate cele 
patru hale de fabricație pînă la în
cheierea anului, am propus și s-a 

acceptat concentrarea forțelor la una 
din cele patru hale — hala nr. 2 — 
unde, prin reorganizarea producției 
(e vorba de schimbarea destinației 
unor încăperi), să începem parțial 
— cu 1—2 linii de fabricație — pro
ducția de comprimate și unguente 
chiar la finele lunii noiembrie".

In aceste zile, pe șantier, la 
toate punctele de lucru, și cu de
osebire la hala nr. 2, există in
tr-adevăr o mare concentrare de 
forțe mecanice și umane, iar co
mandamentul județean de investiții 
urmărește îndeaproape mersul lucră
rilor. „în actuala etapă — aprecia 
ing. Ștefan Munteanu, șeful Antre

lui din care face parte. Practic, nu 
dispunem de linii tehnologice sau 
utilaje strict specializate și avem un 
grad ridicat de integrare. Aceasta ne 
permite să satisfacem operativ co
menzile pe care le primim și avem 
permanent un portofoliu pentru aco
perirea capacității de producție, 
chiar dacă, uneori, aceste comenzi 
apar -pe ultima sută de metri», cum 
se spune, și ne obligă la unele efor
turi suplimentare la lansarea in 
fabricație".

Precizările făcute de interlocutorul 
nostru sint și o justificare pentru 
gradul scăzut de acoperire cu con
tracte. a producției anului viitor : pe 
ansamblu, deși am trecut de jumă
tatea lunii noiembrie, contractele în
cheiate abia ating 30 la sută din pro
ducția planificată. îl întrebăm pe 
economistul Eustațiu Simniceanu, 
contabil-șef al unității, de ce s-a 
ajuns la această situație ? „Ministe
rul Industriei Lemnului și Materia
lelor de Construcții, principalul nos
tru beneficiar, ne spune interlocuto
rul. nu a definitivat încă planul de 
investiții, astfel îneît nu am putut 
încheia contractarea utilajelor. în ce 
privește producția de piese del 
schimb, care ocupă aproape 40 la 
sută din planul nostru anual, bene
ficiarii întreprinderii manifestă re
țineri. de teamă să nu le crească 
propriile stocuri de materiale".

Ce rezultă ? în primul rînd. sînt 
lesne de imaginat dificultățile pe 
care le antrenează insuficienta pre
gătire a fabricației, efectele imediate 
fiind utilizarea în salturi, neraționa
lă a capacității de producție și creș
terea nejustificată a costurilor.

în al doilea rînd, ciclul de fabrica
ție pentru produsele întreprinderii 
— care variază între șase zile și opt 
luni 1 — obligă la o anumită cadență 
a lansărilor în producție, în funcție 
de termenul de livrare, dar și de 
capacitatea disponibilă. Dșci. în 
prezent, principala atenție trebuie 
acordată acoperirii sarcinilor din 
primul trimestru al anului următor ; 
lată însă că, din contractele încheia
te. gradul de încărcare nu depășește 
45 la sută. Așadar, nu este exclus ca, 
în final, așa cum ne spunea ingine
rul-șef al unității, să se lanseze în 
fabricație. în devans produse con
tractate pentru trimestrele II și IlT 
ale anului 1988. Această soluție asi
gură acoperirea propriei capacități 
de producție, dar, în același timp, 
reprezintă o formulă generatoare de 
stocuri (temporar) inutile econo
miei...

în sfîrșit. neasigurarea cu contrac
te a planului generează serioase di
ficultăți pe linia aprovizionării. în 
conformitate cu prevederile actuale, 
necesarul de metal pentru primul 
semestru al anului 1988 a fost sta
bilit încă din luna iulie a acestui 
an. Pe ce bază ? Evident, fără nici

Iată deci o perspectivă pentru anul următor din care nu au fost 
înlăturate neajunsurile actuale, adăugîndu-se chiar noi dificultăți, noi 
incertitudini. Ca atare, se impun o analiză atentă, mobilizarea mai 
activă a resurselor întreprinderilor și, deopotrivă, un sprijin mai substan
țial din partea centralei de resort, a Ministerului Industriei Lemnului și 
Materialelor de Construcție, sprijin care să vizeze în special aspecte de 
fond : crearea condițiilor pentru contractarea producției înaintea definiti
vării planurilor de aprovizionare, asigurarea din timp a portofoliului de 
comenzi pentru fiecare lună și trimestru. astfel încit atenția să se poată 
concentra mai mult asupra reducerii costurilor de producție și creșterii 
eficienței economice. Și, nu în ultimul rînd. să se evite situația cu totul 
neobișnuită din acest ultim trimestru al anului, cind o serie de indicatori 
de bază (costurile de producție, valoarea producției-marfă vindute și 
încasate, repartizarea beneficiului) au fost definitivați la... sfîrșitul lunii 
octombrie sau chiar începutul lui noiembrie 1 Ce măsuri mai puteau 
fi fundamentate atunci pentru îndeplinirea indicatorilor prevăzuți ?

Eugen RADUEESCU

prizei de construcții industriale din 
Tirgu Mureș — lucrăm cu 398 oa
meni, din care 195 zidari și 40 zu
gravi la finisajele interioare. Pen
tru a impulsiona ritmul de lucru pe 
șantier, alți 20 zugravi-vopsitori vor 
sosi de la Cîmpia Turzii, iar 30 — 
de la Bistrița, astfel ca la sfîrșitul 
lunii noiembrie să poată începe 
parțial producția de comprimate și 
unguente". (

Lucrările sînt însă și mai mult 
rămase in urmă la celelalte capaci
tăți. Bunăoară, la cea de-a doua hală 
de fabricație, executarea finisajelor 
interioare și apoi montarea utilaje
lor și punerea lor în funcțiune sînt 
condiționate de Sosirea tîmplăriei 
de aluminiu, în lipsa căreia hala a 
fost închisă provizoriu de construc
tor cu... folie de polietilenă. Cit 
despre a treia capacitate, destinată 
fabricării trofoparului, finalizarea ei 
este condiționată de sosirea unor 
utilaje restante. Iată cîteva exem
ple : Institutul de cercetări și pro
iectări pentru industria alimentară 
și frig din Cluj-Napoca are de li
vrat stațiile de evaporare și mașini 
de dozat soluția în flacoane ; Com
binatul de fibre sintetice din Săvi- 
nești — liniile de ambalare pentru 
produse liofilizate ; întreprinderea 
„Tehnofrig" din Cluj-Napoca — 3 
compresoare etc.

Concluzia ? Una singură. în legă
tură cu situația existentă pe șantie
rul întreprinderii de medicamente 
din Tîrgu Mureș se impune ca toa
te neajunsurile semnalate să fie a- 
nalizate cu răspundere și eliminate 
prin efortul comun al construc
torilor, montorilor. beneficiarului și 
furnizorilor restanțieri. Cu angaja
mente formale, neonorate sau cu 
apeluri fără ecou răminerile în 
urmă la acest obiectiv industrial nu 
vor putea fi recuperate. Singura 
măsură a modului în care au acțio
nat pe șantier constructorii, montorii, 
furnizorii o dau numai rezultatele 
concrete, intrarea grabnică in pro
ducție a noului obiectiv.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

un fel de fundamentare din moment 
ce întreprinderea nu știe cu exacti
tate nici acum ce va produce in se
mestrul I al anului viitor. Formula 
aprovizionării înainte de cunoaște
rea exactă a producției destinate 
desfacerii reprezintă una din princi
palele cauze generatoare de stocuri 
inutile. de imobilizări păgubitoare 
ale resurselor materiale din econo
mie, pentru eliminarea căreia sint 
necesare măsuri ferme.

Vorbind însă de modul cum este 
acoperit necesarul de metal al anu
lui următor, repartițiile primite de 
I.U.P.S. București sînt, ele insele, 
generatoare de risipă. Cum anume 7 
Mai intii, prin aceea că s-au repar
tizat aproape 300 tone de profile 
grele peste solicitări. în fața unei 
asemenea situații ce „recomandă" 
centrala de resort și coordonatorul 
de balanță : întreprinderea să-și 
constituie stocuri inutile sau să... 
depășească normele de consum ? Si
tuația este agravată și de faptul că 
dintr-un necesar de 468 tone tablă 
subțire s-au primit repartiții numaî 
pentru 100 tone, ceea ce va obliga 
unitatea la înlocuirea acesteia, în 
procesul de fabricație, cu tablă mai 
groasă — fenomen petrecut in mai 
multe rînduri și in acest an, ceea ce 
a însemnat creșterea greutății produ
selor finite, a consumurilor de metal 
si a costurilor de producție. Spre 
exemplu, în absența tablei decapate 
de 3 mm. rolele pentru benzi trans
portoare sînt realizate prin procedeul 
turnării — cu un consum de metal, 
energie și manoperă incomparabil 
mai ridicat...

în aceste condiții se poate pregăti 
fabricația pentru produsele care au 
fost contractate ? Din păcate, răs
punsul nu este afirmativ decit în 
parte. Iar aceasta pentru că nu au 
fost încă definitivate toate documen
tațiile tehnice de execuție. Despre 
ce este vorba.? Fiind producătoare 
de utilaje-unicat, întreprinderea exe
cută produse pentru care primește 
proiecte de la institute specializate. 
Iată însă că unele dintre aceste pro
iecte sosesc cu întîrziere sau sînt 
incomplete, deci nu pot fi valorifi
cate.

Așadar, să recapitulăm : în linii 
mari, baza materială este asigurată, 
desfacerea producției însă nu. 
Chiar și în cazul produselor pentru 
care există contracte, nu sînt fina
lizate toate documentațiile tehnice. 
Insuficienta pregătire a producției 
anului viitor are și o altă conse
cință : trecerea pe un plan secundar 
a problemelor referitoare la crește
rea eficienței economice și reduce
rea costurilor de producție. Dovadă 
că aceste sarcini prevăzute în planul 
pentru 1988 sînt acoperite cu măsuri 
concrete în proporție de nici 50 la 
sută.

IALOMIȚA

Front de lucru mecanizatorilor!
încheierea grabnică a arăturilor 

adînci de toamnă pe toate suprafe
țele preocupă îndeaproape organele 
de partid și agricole din județul Ia
lomița. Condiții există. în fiecare 
secție de mecanizare cantitățile de 
motorină sînt suficiente pentru cel 
puțin două zile de muncă în plin, 
chiar dacă se acționează cu întregul 
număr de tractoare repartizate la 
arat în două schimburi. Mai precis, 
în unitățile cooperatiste sînt folosite 
1 400 de tractoare, iar în întreprin
derile agricole de stat — 500. Dintre 
acestea 800 de tractoare lucrează în 
două schimburi, iar 1 100 — în schim
buri prelungite. In mod normal, în 
24 de ore trebuie să se are peste 
8 000 hectare. Luni și marți, datori
tă ploilor căzute la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, ritmul de lucru a fost 
mult mai redus. Aceasta și datori
tă faptului că, în unele locuri, din 
cauză că terenurile nu au fost eli
berate de coceni, mecanizatorii nu 
au avut front de lucru. Mai exact, 
tractoriștii au ajuns din urmă for
mațiile de cooperatori care lucrau 
la eliberarea terenului și, ca atare, 
munca la arat a trebuit să fie între
ruptă. In aceste condiții, imputerni- 
c’iții biroului județean de partid, cu 
sprijinul organizațiilor de partid de 
la sate, au trecut la mobilizarea tu
turor forțelor existente in unități și 
în sate pentru eliberarea suprafețe
lor de coceni de pe cele peste 20 000 
hectare, unde cocenii se află în glugi 
mici. Ca urmare, în cursul zilei de 
marți au fost eliberate de coceni a- 
proape 7 000 hectare.

Așa cum ne-am convins la fața 
locului, în cooperativele agricole Va
lea Măcrișului, Fierbinți și Dridu, 
primarii, ceilalți membri ai comite
telor comunale de partid erau în 
mijlocul oamenilor ajutînd la incăr-
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Efective sporite, furaje pe măsură
In județul Tulcea, efectivele de 

animale au sporit an de an. Ca ur
mare, in prezent zootehnia are o pon
dere de aproximativ 46 Ia sută in 
ansamblul producției agricole. Cum 
se acționează in ’ aceste zile de sfir- 
șit de toamnă pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de iernare a ani
malelor ? De la direcția, agricolă 
aflăm că toate cele 476 grajduri și 
471 saivane au fost pregătite, pentru 
iarnă. La construcțiile zootehnice au 
fost înlocuite geamurile sparte, s-au 
căptușit ușile și ferestrele, pentru a 
se impiedica pătrunderea aerului 
rece. Pe acpperișuri și pardoseli s-șu 
efectuat remedieri, iar instalațiile de 
alimentare cu apă și de evacuare a 
dejecțiilor sint în bună stare de 
funcționare.

Dacă din punct de vedere al asigu
rării condițiilor necesare adăpostirii 
animalelor lucrurile stau bine, nu 
același lucru se poate spune în ceea 
ce privește asigurarea furajelor. Este 
adevărat, prin creșterea suprafețelor 
cultivate cu lucernă și punerea in 
valoare a ierburilor din Delta 
Dunării, în acest an, au crescut can
titățile de fîn depozitate. Cu cele mai 
bune rezultate in această privință se 
înscriu cooperativele agricole Turda, 
Traian, Beștepe, Mihail Kogălnicea- 
nu. Slava Cercheză, Frecăței, care au 
cantități mai mari de fîn față de cele 
prevăzute. Totuși, pe ansamblul ju
dețului, la unele categorii de furaje 
se înregistrează deficite destul de 
mari. După cum ne spune Ion Zaha- 
ria, director cu zootehnia la direcția 
agricolă județeană, finul s-a asigurat 
în proporție de 74 la sută, suculen
tele — 78 la sută, iar grosierele — 
doar in proporție de 91 la sută. Se 
apreciază, totuși, că la suculente șl la 
grosiere programele stabilite vor .fi 
indeplinite și chiar depășite.

Ce se face acum pentru a se aduna 
și conserva toate sursele de furaje ? 
La indicația comitetului județean de 
partid, organizațiile de partid de la 
sate și consiliile populare sprijină 
îndeaproape conducerile unităților 
agricole în desfășurarea unor acțiuni 
de amploare la stringerea furajelor. 
Un exemplu. La cooperativa agricolă 
de producție Frecăței, depozitarea 
cocenilor se află in plină desfășurare. 

Acționind Ai înaltă 
răspundere și dăruire 
muncitorească, colec
tivul intreprinderii de 
materiale izolatoare 
„PREMI" din Vaslui 
își onorează titlul de 
unitate fruntașă pe 
ramură înscriind noi 
și semnificative succe
se în întrecerea socia
listă desfășurată în 
cinstea Conferinței 
Naționale a partidu
lui. Ca urmare a unei 
bune organizări a 
muncii, utilizării la 
întreaga capacitate a 
utilajelor din dotare 
și valorificării supe
rioare a materiei pri
me și energiei, el și-a 
îndeplinit cu mult 
înainte de termen pla
nul pețll luni la pro- 
ducția-marfă indus
trială. producția fizi

carea atelajelor. în acest fel. s-a 
creat front de lucru necesar pentru 
ca tractoarele să fie zilnic în brazdă 
cel puțin 15—16 ore.

Munca Ia eliberarea terenului și 
executarea ogoarelor adinei de 
toamnă este bine organizată în coo
perativele agricole Gîrbovi și Grin- 
du. La C.A.P. Girbovi. de exemplu, 
au fost arate 4 100 hectare din cele 
4 300 prevăzute pentru această toam
nă și sînt create toate condițiile ca 
lucrarea să se încheie pină joi Ia 
prinz. De altfel, din această unita
te jumătate din tractoarele dotate cu 
pluguri au și fost trimise in ajuto
rul cooperativelor agricole din Va
lea Măcrișului și Alexeni. care fac 
parte din același consiliu unic agro
industrial, dar au serioase rămîneri 
în urmă la arat.

Și la C.A.P. Grindu. cele 3 000 hec
tare prevăzute au fost arate aproape 
în întregime și la un înalt nivel ca
litativ. Lucrarea s-a realizat într-o 
perioadă cu adevărat record. Cum a 
fost posibil ne-a spus președintele 
unității, Anghel Mircea Dan : „Am 
avut tot terenul eliberat și curățat 
de resturi vegetale. Ca atare, trac
toarele noastre au lucrat in două 
schimburi. Acum, mecanizatorii noș
tri vor pleca pentru a participa la 
executarea ogoarelor la cooperativa 
agricolă Cocora".

Experiența cooperativelor agricole 
din Grindu, Gîrbovi, Gheorghe Doja, 
Andrășești, Condeești, Mărculești, 
Fierbinți, Maia, Brazi, Miloșești, 
Axintele și Săveni trebuie să fie 
preluată și de unitățile din consiliile 
unice agroindustriale Sinești, Slobo
zia, Movila și Cocora, unde se în
registrează rămineri în urmă la arat

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii*
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„Am asigurat în întregime furajele 
necesare pentru această iarnă — ne 
spune Nicolae Boangăr, președintele 
unității. Cantitatea de siloz realizată 
este dublă față de- cea prevăzută. 
Vom depozita in plus 2 000 tone co
ceni, iar cele 600 tone de fin sint su
ficiente pentru furajarea întregului 
efectiv de animale pină la obținerea 
noii producții de lucernă". In majo
ritatea unităților agricole se depun 
eforturi pentru a se acoperi defici
tul de fin prin depozitarea unor 
cantități mai mari de suculente și 
grosiere. La C.A.P. Mihail Kogălni- 
ceanu, de exemplu, se realizează un 
furaj insilozat din amestec de pănuși 
de porumb cu tăieței de sfeclă, iar 
prin participarea Ia lucru a coopera
torilor cocenii au fost adunați in în
tregime și depozitați in parcul de 
furaje al fermei zootehnice,

în ceea ce privește asigurarea gro
sierelor. atit la direcția agricolă, cit 
și în unități se manifestă un opti
mism exagerat. Pretutindeni se preli- 
mină o depășire a programelor stabi
lite, în schimb se acționează foarte 
lent pentru adunarea cocenilor și 
depozitarea lor corespunzătoare. Cele 
600 tone de grosiere, 600 tone 
de siloz și 80 tone de fîn exis
tente in prezent în depozitul de fu
raje al cooperativei agricole Văcă- 
reni, de exemplu, ajung pentru fura- 
ja'rea animalelor — conform rațiilor 
stabilite, doar pînă la 20 ianuarie. 
Dar pe cîmp continuă să existe res
turi vegetale care trebuie adunate cit 
mai repede. La fel trebuie să se pro
cedeze și în cooperativele agricole 
Lăstuni și Somova, precum și în I.A.S. 
Baia. De altfel, comandamentul ■ ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
o serie de măsuri care vizează atit 
adunarea, în cîteva zile, a tuturor 
cocenilor din cîmp. cit si întrajuto
rarea cu furaje dintre unitățile agri
cole aflate în același consiliu agro
industrial. Este necesar ca, printr-o 
mobilizare amplă a tuturor forțelor 
de la sate, aceste acțiuni să fie în
cheiate cît mai repede, astfel incit 
toate sursele de furaje să fie pe de
plin puse în valoare.

Neculal AM1HULESE1
corespondentul „Scinteii"

SATU MARE

Acțiuni pentru 
buna gospodărire 

a nutrețurilor
Asigurarea furajelor, grija pentru 

utilizarea lor rațională in hrana ani
malelor. finalizarea acțiunilor pen
tru crearea condițiilor corespunză
toare de cazare a acestora pe timpul 
iernii sint principalele acțiuni des
fășurate in aceste zile in unitățile 
agricole din județul Satu Mare. 
Pentru a se acoperi deficitul de fin, 
situație determinată de condițiile 
climatice din acest an, continuă 
conservarea suculentelor și a gro
sierelor, acțiune care preocupă, in 
perioada actuală, organele și organi
zațiile de partid, unitățile agricole și 
organismele de resort din județ.

Potrivit datelor furnizate de direc
ția agricolă, pină la data de 20 
noiembrie s-au depozitat 67 la sută 
din suculente și 86 la sută din gro
siere. Deficitul de fîn va putea fi 
compensat prin creșterea cantități
lor de furaje pe baza produselor ve
getale pe care cimpul le oferă și la 
ora actuală. Astfel. în multe unități 
există pe cîmp sau recoltată o mare 
cantitate de sfeclă furajeră, care 
trebuie transportată în cel mai scurt 
timp in depozitele de furaje. De ase
menea, nu puține sînt și unitățile 
care mai au pe cîmp mari cantități 
de coceni de porumb, printre aces
tea situindu-se cooperativele agricole 
Aciș, Supur. Bogdand și alte’e. Tre
buie să se deruleze mai intens trans
portarea în unități a cantităților re
partizate de tăieței de sfeclă de Ia 
fabricile de zahăr din Cărei și Ora
dea.

Cantitățile mai mici de furaje 
realizate în acest an la unele sorti
mente impun să fie luate măsuri în 
vederea folosirii acestora cu multă 
răspundere. Cea mai mare atenție se 
acordă bunei preparări a hranei 
animalelor, pe baza unor rețete care 
să permită atît asigurarea proteine
lor necesare, cit și asimilarea lor 

„ușoară, -Un „ foas»« Jistth exemplu 
apteră: in acehstămiprîwmă Asociata 
economicăinfercooperatiătă pentru 
ingrășarea tăurașiior!»- Santăti. cafe 
a constituit și constitute o adevărată 
școală pentru specialiștii și îngriji
torii din multe ferme zootehnice din 
județ. Astfel, aici se realizează o to- 
care măruntă a cocenilor, paielor și 
ciocălăilor de porumb, după care 
aceștia se înnobilează prin drojdui- 
re. melasare și saramurare. Deși ex
periența unității din Santău est» 
larg popularizată — aici se organi
zează numeroase schimburi de ex
periență — in județ există încă uni
tăți în care nu se acordă atenția cu
venită preparării furajelor. Aceasta 
se datorează lipsei de tocători sau 
posibilităților de a fi racordate la 
rețeaua de energie electrică. In 
această-situație se află cooperativele 
agricole Tătărești, Săuca, Pomi, Să- 
cășeni, Becheni. Medieșu Aurit. Față 
de această situație — ne-a precizat 
tovarășul Mihai Talpoș, director cu 
probleme de zootehnie din cadrul 
direcției agricole — in aceste 
unități furajele vor fi tocate cu 
utilaje de recoltat. Totodată, 
la indicația comitetului județean de 
partid, începînd de luni s-au de
plasat pe teren, in primul rînd în 
astfel de unități, colective de spe
cialiști pentru a sprijini cooperati
vele agricole în realizarea, în condi
ții corespunzătoare, a preparării fu
rajelor. împreună cu cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile 
agricole se urmărește găsirea și apli
carea celor mai potrivite măsuri care 
să asigure folosirea rațională a fu
rajelor.

Bineînțeles, colectivele respective 
analizează și rezolvă toate proble
mele legate de buna desfășurare a 
activității în zootehnie in perioada 
iernii. In această privință, o mare 
atenție se acordă asigurării unor con
diții optime de adăpostite a anima
lelor. In general, adăposturile exis
tente au fost reparate, dar se ur
mărește ca în fiecare grajd să exis
te microclimatul indicat pentru fie-, 
care specie de animale. O atenție 
mult mai mare urmează să se acor
de terminării construcțiilor noi. 
într-o serie de cooperative agrico
le — Căuaș, Pișcolt, Homorod — da
rea în folosință a grajdurilor noi a 
întirziat. De altfel, într-o recentă șe
dință, biroul comitetului județean de 
partid a stabilit măsuri concrete de 
sprijinire, la fața locului, a acestor 
unități.

Ortav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

VASLUI: însemnate cantități de materiale 
de construcție peste plan

că. export șl ceilalți 
indicatori economici 
de eficientă. Au fost 
realizate și expediate 
suplimentar șantiere
lor de construcții ale 
țării 3 500 mc prefa
bricate și panouri 
mari din beton armat, 
1 150 tone de vată mi
nerală și produse din 
vată și 2,7 milioane 
metri pătrați produse 
hidroizolatoare, iar 
sarcinile la export au 
fost depășite cu 25 la 
sută. De menționat că 
aceste realizări au 
fost dobîndite în prin
cipal pe seama crește
rii productivității
muncii și a diminuării 
substanțiale a consu
murilor materiale și 
energetice, (Petru Ne- 
cula).
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

in Republica Arabă Egipt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in Republica Ara
bă Egipt, in perioada 23—25 noiem
brie 1987, la invitația președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, și a doamnei Suza
nne Mubarak,

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au bucurat peste tot de 
o primire deosebit de caldă, Expresie 
a relațiilor tradiționale de strinsă 
prietenie existente între cele două 
țări și popoare, a sentimentelor de 
stimă și respect pe care și le nutresc 
reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Mohamed Hosni Mubarak, 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
au avut convorbiri oficiale, desfășu
rate într-o atmosferă de stimă reci
procă și înțelegere deplină.

în timpul convorbirilor, cei doi 
șefi de stat s-au informat reciproc 
în. legătură cu dezvoltarea social- 
economică a țărilor lor, au trecut, in 
revistă stadiul actual al relațiilor bi
laterale pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural și au 
procedat Ia un schimb larg de vederi 
cu privire la principalele probleme 
care confruntă lumea contemporană.

Președintele Mohamed Hosni Mu
barak a apreciat in mod deose
bit eforturile susținute și rezulta
tele remarcabile obținute de Româ
nia, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în procesul de 
dezvoltare social-economică a țării 
și a adresat urări de succes pe calea 
dezvoltării rapide a industriei, agri
culturii, științei, tehnologiei și a al
tor domenii de activitate. Președin
tele Republicii Arabe Egipt a dat, 
de asemenea, o înaltă apreciere po
liticii externe realiste și constructive 
promovate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, contribuției în
semnate a României Ia cauza păcii, 
dezarmării și colaborării internațio
nale.

Președintele Nicolae Ceaușescu.. a 
făcut aprecieri- deosebite cu privire 
la eforturile neobosite și rezultatele 
remarcabile obținute de Republica 
Arabă Egipt, sub conducerea pre
ședintelui Mohamed Hosni Mubarak, 
în dezvoltarea politică, economică și 
șocială a țării. Președintele Republi
cii Socialiste România a dat, de ase
menea, o apreciere pozitivă politicii 
externe, constructive și principiale, 
promovate de președintele Mohamed 
Hosni Mubarak, contribuției însem
nate a Republicii Arabe Egipt la 
cauza întăririi păcii și înțelegerii în 
Orientul Apropiat, cît și în întreaga 
lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au exprimat hotărîrea comu
nă de a dezvolta și mai intens re
lațiile de strînsă prietenie și colabo
rare rodnică dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și progresului în 
lume.

A fost apreciată pozitiv colaborarea 
dintre guvernele și parlamentele ce
lor două țări și s-a convenit ca în 
viitor să se acționeze pentru extin
derea și diversificarea acesteia, pen
tru înfăptuirea hotărîrilor și înțele
gerilor adoptate la nivel înalt.

Cei doi președinți au acordat, In 
cursul convorbirilor, o atenție deose
bită problemelor adîncirii în conti
nuare a relațiilor economice bilate
rale. A fost subliniată importanța în
făptuirii obiectivelor colaborării din
tre cele două țări, menită să con
tribuie la dezvoltarea economiilor lor 
naționale.

S-a constatat că diversificarea și 
creșterea schimburilor comerciale 
contribuie la o mai bună asigurare 
a economiilor naționale ale celor două 
țări cu produse de bază, mașini și 
utilaje.

Conducătorii celor două țâri au 
subliniat că potențialul și cerințele 
economiilor naționale ale României 
și Egiptului, precum și rezultatele 
bune obținute pînă în prezent cre
ează condiții pentru o și mai strîn
să colaborare economică și tehnico- 
științifică între ele, în spiritul de
clarațiilor comune, al celorlalte do
cumente semnate la , București și 
Cairo.

S-a subliniat importanța dezvoltă
rii colaborării economice reciproc a- 
vantajoase pe termen lung. Cele două 
părți au convenit să-și concentreze e- 
forturile în direcția extinderii și; di
versificării cooperării in viitor în do
meniile energiei, industriei și agri
culturii.

în timpul vizitei, președinții celor 
două țări au semnat Acordul pe. ter
men lung privind lărgirea colaboră
rii economice și tehnico-științifice, a 
schimburilor comerciale între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Arabă Egipt, pînă în anul 2000 și 
au hotărît ca instituțiile centrale și 
întreprinderile specializate din cele 
două țări să adopte măsuri concrete 
pentru înfăptuirea în practică a pre
vederilor acestui document.. De am
bele părți, s-a apreciat importanța 
încheierii acordului pe termen lung, 
care contribuie la consolidarea ra
porturilor economice româno-egip- 
tene.

Pentru a facilita lărgirea cooperă
rii economice și tehnice reciproc a- 
vantajoase în unele sectoare produc
tive prioritare ale economiei națio
nale egiptene, cu prilejul vizitei a 
fost semnat, de asemenea, Acordul 
de credit intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Arabe Egipt.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au apreciat rezultatele obținu
te în colaborarea pe linia învățămîn- 
tului, științei și culturii, a presei, ra- 
dioteleviziunii și turismului și au 
hotărît continuarea și intensificarea 
contactelor dintre cele două țări în 
aceste domenii.

în timpul vizitei, președinte
le Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, au efectuat un am
plu schimb de păreri cu privire la 
situația internațională actuală.

Conducătorii celor două state și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
problemele grave și complexe care 
se mențin în lume. S-a subliniat că 
existența armelor nucleare, care pot 
distruge însăși viața pe planeta noas
tră, impune o nouă concepție, o nouă 
abordare a problemelor internaționa
le, in interesul păcii, securității și 
colaborării în lume.

Cei doi președinți au apreciat că 
problema fundamentală a zilelor 
noastre o constituie oprirea hotărî- 
tă a cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nucleară, 
apărarea dreptului oamenilor la e- 
xistență și pace.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au salutat înțelegerea de prin
cipiu dintre Uniunea Sovietică și
S.U.A. privind încheierea unui acord 
referitor la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
a celor operativ-tactice, arătînd că 
acesta trebuie să deschidă calea spre 
noi acorduri de dezarmare nuclea
ră. în acest sens, cei doi conducă
tori au relevat urgența pe care o 
prezintă oprirea experiențelor cu 
arma nucleară și a oricăror activi
tăți menite să ducă la dezvoltarea 
și perfecționarea armelor nucleare. 
Totodată, s-a apreciat că sint nece
sare acțiuni mai hotărîte în direc
ția realizării unui program complex 
de dezarmare care să cuprindă, pe 
lîngă armele nucleare, și interzice
rea armelor chimice, a altor arme 
de distrugere în masă, reducerea sub
stanțială a armamentelor clasice, a 
efectivelor și cheltuielilor militare. 
S-a insistat, de asemenea, asupra 
necesității folosirii Cosmosului nu
mai în scopuri pașnice și stabilirii 
unui sistem internațional de utiliza
re a acestuia ca bun al întregii o- 
meniri. Resursele eliberate prin 
dezarmare ar urma să fie folosite 
pentru nevoile dezvoltării economico- 
sociale a tuturor statelor. în primul 
rind a celor in curs de dezvoltare.

Președintele României și președin
tele Egiptului au exprimat speranța 
că la reuniunea de la Viena pentru 
securitate și cooperare în Europa se 
vor obține progrese reale în direcția 
elaborării unui document cuprinză
tor și echilibrat, care să contribuie 
la promovarea dezarmării, dezvol
tarea colaborării economice, tehnico- 
științifice. culturale și în alte do
menii între țările europene, la în

tărirea încrederii, securității și păcii 
în Europa și în lume.

România și Egiptul se pronunță 
pentru transformarea Balcanilor . în
tr-o zopă a păcii, colaborării și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare șl 
chimice, cît și pentru realizarea unor 
asemenea zone in centrul și nordul 
Europei, în Marea Mediterană, 
Orientul Mijlociu și în alte părți ale 
lumii.

Președintele României și președin
tele Egiptului s-au pronunțat pen
tru soluționarea problemelor litigioa
se și a conflictelor dintre state 
exclusiv prin mijloace pașnice, ca 
singura cale rațională pentru edifi
carea unui climat de încredere, 
destindere și cooperare, pentru 
eliminarea forței din viata interna
țională.

Examinînd evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, președintele Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Arabe Egipt 
s-au pronunțat pentru instaurarea 
unei păci globale, juste și durabile 
în această regiune pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
recunoașterii dreptului inalienabil al 
poporului palestinian la autodetermi
nare — inclusiv la crearea unui stat 
palestinian propriu — a asigurării 
integrității, suveranității și securității 
tuturor statelor din zonă. A fost 
subliniată, totodată. însemnătatea 
convocării cît mai curînd posibil a 
unei conferințe internaționale, sub 
egida Organizației Națiunilor Unite, 
cu participarea tuturor părților in
teresate. inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, singurul repre
zentant legitim al poporului pa
lestinian. precum și a membrilor 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au exprimat profunda în
grijorare in legătură cu ultimele 
evoluții din zona Golfului și au 
apreciat că se impun măsuri ferme 
pentru aplicarea rezoluției -598 a 
Consiliului de Securitate și solu
ționarea politică. prin tratative, a 
problemelor dintre Iran și Irak, 
pentru asigurarea navigației libere 
în această regiune.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Arabe Egipt au evidențiat necesita
tea intensificării eforturilor pentru a 
se ajunge la depășirea actualei si
tuații grave din Liban, pentru înce
tarea oricărui amestec în treburile 
interne ale acestei țări, pentru gă
sirea căilor care să ducă la o largă 
reconciliere națională a tuturor for
țelor politice și să asigure unitatea 
poporului libanez. întărirea indepen
denței și libertății sale.

România și Egiptul și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta popoarelor afri
cane pentru lichidarea colonialismu
lui, pentru consolidarea independen
ței naționale și dezvoltarea economi
că și socială de sine stătătoare. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohamed Hosni Mubarak 
au condaftinat cu toată hotărîrea ac
tele agresive ale Africii de Sud îm
potriva statelor independente vecine, 
politica rasistă de apartheid, mă
surile de represiune ale autorităților 
de la Pretoria împotriva populației 
majoritare.

Exprimînd sprijinul activ al țărilor 
lor față de lupta dreaptă a poporului 
namibian sub conducerea S.W.A.P.O., 
unicul său reprezentant legitim, pen
tru dobîndirea independenței națio
nale, conducătorii celor două state 
s-au pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor pe plan internațional în 
vederea realizării independenței Na
mibiei pe baza aplicării neîntîrziate 
a rezoluțiilor Organizației Națiunilor 
Unite.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au apreciat rolul Organizației 
Unității Africane în viața continen
tului african și au subliniat că aceas
tă organizație poate contribui la dez
voltarea conlucrării între statele din 
Africa, la unirea eforturilor pentru 
soluționarea politică a problemelor 
existente între unele dintre ele.

Exprimînd preocuparea față de cri
za economică și monetar-financiară 
din economia mondială, care afec
tează îndeosebi țările în curs de 
dezvoltare, președintele României și 
președintele Egiptului s-au pronun
țat pentru lichidarea subdezvoltării 

și instaurarea noii ordini economice 
internaționale, ca o cerință impera
tivă a asigurării păcii si securității 
in lume.

România și Egiptul apreciază ca ne
cesară convocarea unei conferințe in
ternaționale în cadrul O.N.U., la care 
să participe în condiții . de egalitate 
atît țările în curs de dezvoltare, cît și 
țările dezvoltate, în vederea găsirii 
de soluții reciproc acceptabile pro
blemelor economice, inclusiv cea. a 
datoriei externe, pentru instaurarea 
unor relații noi în viața economică 
internațională, bazate pe deplina 
egalitate și echitate, pentru asigu
rarea stabilității economiei mondiale. 
Totodată, cele două țări au subliniat 
importanța organizării unei confe
rințe la nivel înalt a țărilor în curs 
de dezvoltare, care să asigure inten
sificarea cooperării dintre ele în 
toate domeniile de interes reciproc și 
să elaboreze o strategie și o platfor
mă comună pentru negocierile cu 
țările dezvoltate.

Președinții celor două state au 
apreciat că sînt necesare măsuri fer
me pentru găsirea unei soluții glo
bale,. polifico-economice problemei 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, care să țină seama de ni
velul de dezvoltare al țărilor debi
toare, de posibilitățile lor de plată, 
cît și de eforturile pe care aceste țări 
trebuie să le facă pentru asigurarea 
progresului lor economic și social.

S-a subliniat, de asemenea, că se 
impune convenirea unor modalități 
practice de reducere și stabilizare a 
dobinzilor la niveluri rezonabile, pre
cum și asigurarea acordării de noi 
credite țărilor în curs, de dezvoltare 
în condiții avantajoase, în scopul 
dezvoltării lor economico-sociale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moh'amed Hosni Mu
barak consideră că problemele com
plexe care confruntă omenirea impun 
participarea activă și egală la viața 
internațională a tuturor statelor, in
diferent de mărime și orinduire so
cială.

România și Egiptul consideră că 
Organizația Națiunilor Unite este 
forul internațional cel mai potrivit 
pentru dezbaterea democratică și.so- 
luționarea problemelor lumii contem
porane și se pronunță pentru creș
terea rolului și eficienței O.N.U. în 
interesul păcii, progresului și cola
borării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Arabe Egipt au evidențiat importan
ța și rolul pozitiv al mișcării de 
nealiniere în soluționarea probleme
lor lumii contemporane și au apre
ciat semnificația hotărîrilor adop
tate la Conferința de la Harare a 
șefilor de stat sau guvern din țările 
nealiniate.

Cele două țări au exprimat hotă
rîrea lor de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin
duire socială, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru modul în 
care s-au desfășurat convorbirile și 
înțelegerile 1\ care s-a ajuns în 
timpul vizitei și au subliniat convin
gerea că rezultatele convorbirilor 
purtate reprezintă o nouă și va
loroasă contribuție la aprofundarea 
raporturilor de prietenie și colaborare 
existente între cele două țări.
Președintele Republicii So

cialiste România; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au exprimat vii 
mulțumiri președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mu
barak, doamnei Suzanne Mubarak, 
guvernului și poporului egiptean pen
tru primirea caldă și ospitalitatea 
deosebită de care s-au bucurat în 
timpul șederii în Egipt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au adresat 
președintelui Mohamed Hosni Mu
barak și doamnei Suzanne Mubarak 
invitația de a efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmînd a fi stabilită ulterior pe cale 
diplomatică.

Cairo, 25 noiembrie 1987

„Un dialog prietenesc care deschide 
noi perspective pentru adincirea și 

diversificarea raporturilor româno-egiptene"
La 25 noiembrie, marila cotidiana 

%AIx AHRAM-, „AL AKHBAR": și 
„AL GU5jHURIA“ cu difuzare îr.1 
'Egipt^și in majoritatea țărilor ărâ'be; 
consacră pagini întregi noului dialog 
româno-egiptean la nivel înalt, bo
gat ilustrate cu fotografii de Ia 
toate momentele celei de-a doua zi 
a vizitei oficiale de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R.A. Egipt. 
Totodată, celelalte ziare egiptene, 
POSTURILE DE RADIO și TELE
VIZIUNE au reflectat amplu vizi
ta înalților oaspeți români, subli
niind raporturile amicale existente 
între România și Egipt, prietenia 
strînsă care leagă pe cei doi pre
ședinți, convergența punctelor de 
vedere ale celor două țări în pro
blemele regionale și interna
ționale.

Referindu-se pe larg Ia evoluția 
și perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor româno-egiptene, ziarul 
„Al Ahram" inserează o amplă 
relatare intitulată semnificativ : 
„Președintele Mubarak și președin
tele Ceaușescu și-au exprimat 

Telegramă de Ia bordul avionului presidential

Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă exprim Încă o dată, 

In numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru primirea 
cordială și ospitalitatea deosebită de care ne-am bucurat pe toată perioada 
vizitei noastre in Republica Arabă Egipt.

Sînt încredințat că vizita, convorbirile purtate și înțelegerile convenite 
se vor înscrie.ca o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-egiptene, conferind dimensiuni și mai largi cooperării și 
conlucrării reciproc avantajoase dintre țările noastre, în interesul și spre 
binele popoarelor român și egiptean, al cauzei păcii Și colaborării interna
ționale.

Cu această convingere, ne face o deosebită plăcere ca, împreună cu salutul 
de rămas bun, să vă adresăm urările noastre de sănătate și fericire perso
nală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul egiptean prieten.

hotărirea <i£ a intensifica relațiile 
{dintre Htpn&nia și Egipt". «-ț

I’e o> întreagă . pagină, ziarul 
„AL AKHBAR" publică, alături de 
fotografiile celor doi conducători, 
ample articole intitulate.: „Coope
rarea economică fructuoasă dintre

Ample relatări 
ale presei din Cairo

România și Egipt", „Cadrul nou al 
cooperării româno-egiptene", „Ca
pitala României — București", ma
teriale care evidențiază marile po
sibilități de care dispun cele două 
țări pentru intensificarea colaboră
rii economice și în celelalte dome
nii de activitate.

Toate mijloacele de comunicare 
în masă anunță cu satisfacție hotă
rîrea celor doi președinți de a con
tinua dialogul la nivel înalt pentru

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

a extind^ conlucrarea bilaterală pe 
<4 nwiaiiețplanimfcit.

Schjnjbul amplp de păreri cu pri
vate la pțoblemwe regionale și in
ternaționale este prezentat în toată 
presa egipteană sub titluri conclu
dente pentru poziția exprimată în 
timpul noului dialog la nivel înalt: 
„Necesitatea intensificării efortu
rilor pentru convocarea. unei con
ferințe internaționale de pace in 
Orientul Mijlociu" („LE PROGRES 
EGYPTIEN"), „Să fie depuse toate 
eforturile pentru oprirea războiului 
din Golf" („AL AHRAM"), „Pre
ședintele Hosni Mubarak șl pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
abordat problema conferinței in
ternaționale de pace" („AL 
AKHBAR").

Articolele și comentariile de presă 
evidențiază pe larg identitatea 
punctelor de vedere ale celor doi 
președinți cu privire la necesitatea 
soluționării pe cale pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu, a 
intensificării eforturilor în vederea 
convocării unei conferințe interna
ționale de pace, sub egida O.N.U.

Referitor Ia evoluția situației din 
zonă, presa egipteană face ample 
referiri' la „satisfacția exprimată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
în legătură cu rezoluțiile adoptate 
de recenta reuniune arabă la nivel 
înalt de la Amman și' reluarea rela
țiilor diplomatice cu Egiptul de că
tre unele țări arabe".

tn legătură cu conflictul din Golf, 
toată presa egipteană evidențiază 
importanța pe care o acordă cei doi 
președinți „găsirii unei soluții ne
gociate între cele două părți anga
jate în războiul iraniano-irakian".

Amplele mațeriale de presă au 
prezentat conținutul deosebit de bo
gat al convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hosni 
Mubarak, atmosfera caldă, de priete
nie sinceră care a caracterizat con
vorbirile, perspectivele deosebite 
pe care dialogul la nivel înalt le 
deschide pentru adincirea și diver
sificarea raporturilor bilaterale, 
pentru intensificarea conlucrării ro
mâno-egiptene pe plan internațio
nal, în beneficiul reciproc, al cauzei 
păcii și conlucrării în lume.

REALIZĂRI IN ECONOMIE
ARGEȘ : Producție fizică 

peste prevederi
Conferința Națională a partidu

lui și cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii sint întîmpinate si de 
colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice ale jude
țului Argeș cu realizări deosebite 
în întrecerea socialistă. Astfel, prin 
promovarea largă în producție a 
progresului tehnic si folosirea cu 
randamente înalte a instalațiilor, 
utilajelor și timpului de lucru. 30 
unități economice au raportat în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe 11 luni ale anului.' A- 
ceste colective de muncă fruntașe 
s-au angajat să realizeze pînă la 
finele lunii o producție suplimen
tară în valoare de 540 milioane lei. 
(Gheorghe Cirstea).

SUCEAVA : Economii 
de energie electrică

Oamenii muncii din unitățile e- 
conomice ale județului Suceava ac

ționează cu răspundere muncito
rească pentru reducerea consumu
rilor normate de energie și înca
drarea in cotele repartizate. Tn a- 
cest scop, se aplică măsuri ri
guroase privind perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, folosirea 
judicioasă. Ia capacitatea nomina
lă, a tuturor mașinilor-,unelte și e- 
liminarea mersului în gol a aces
tora. Astfel, în perioada 1—24 no
iembrie. pe ansamblul județului 
s-au economisit, față de repartiție, 
3 971 MWh energie electrică, tntre 
colectivele muncitorești care au ob
ținut cele mai mari economii se 
află cele de la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb și Com
binatul pentru prelucrarea lemnu
lui Suceava, filaturile de bumbac 
din Gura Humorului șt Cîmpulung 
Moldovenesc, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Rădăuți. Fa
brica de mobilă și Filatura de in 
și cînepă din Fălticeni. (Sava Be- 
jinariu).

ZALĂU : Contractele 
la export onorate în avans

Deși foarte tînără. întreprinde
rea de țevi din municipiul Zalău 
și-a cîștigat un binemeritat pres
tigiu atît pe piața internă, cît și 
pe cea externă. O preocupare de 
prim ordin a colectivului de mun
citori. ingineri si tehnicieni de aici 
este asimilarea și introducerea în 
fabricație a unor produse de un 
înalt nivel tehnic, competitive pe 
piața internațională. Care este sta
diul la zi al realizării producției 
de export ?

— La 21 noiembrie au fost ono
rate integral toate contractele cu 
termen de livrare în anul 1987 pen
tru piața externă — ne spune 
Gheorghe Terheș. inginerul șef al 
întreprinderii. Calitatea foarte 
bună a țevilor realizate de noi ca 
urmare. în primul rind, a aplicării 
in devans a unor măsuri din pro
gramul de perfecționare a organi

zării si modernizării proceselor de 
producție, a făcut ca în anul cu
rent să nu înregistrăm' nici o re- 
clamație sau refuz de calitate din 
partea partenerilor externi. Sînt 
rezultate cu care colectivul nostru 
întîmpină apropiata Conferință Na
țională a partidului. (Eugen Te- 
glaș).

BACĂU : Produse utile 
din resurse locale 

și materiale recuperate
Unitățile de industrie mică din, 

jjidețul Bacău au realizat, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
o producție-marfă suplimentară în 
valoare _de circa 3 miliarde lei, 
materializată in mari cantități de 
mobilier din lemn, confecții, în
călțăminte, articole de uz casnic 
și gospodăresc, materiale de con
strucții. articole de artizanat etc. 
Toate acestea au fost realizate din 
materiale locale și refolosibile. Au 

fost utilizate în acest scop lemnul 
provenit din doborîturile de vînt 
și igienizarea pajiștilor, agregate 
de carieră și balastieră, materiale 
plastice și textile recuperate. în 
vederea asigurării pe plan local 
a materiilor prime necesare pro
ducției de împletituri pentru ex
port. consiliile populare comunale 
și cooperativele agricole de pro
ducție au înființat plantații de 
răchită nobilă pe o suprafață de 
aproape 100 hectare. Pentru a 
veni in întîmpinarea cerințelor 
populației, in industria mică a ju
dețului au fost realizate în a- 
ceastă perioadă peste 1 500 sorti
mente și modele noi. în acest 
scop. In noile cartiere de locuințe 
din municipii și orașe, ca și In 
viitoarele centre agroindustriale au 
fost înființate peste 350 noi secții 
și ateliere de producție. (Gheorghe 
Baltă).

CLUJ : Succesele 
colectivului 

de la combinatul minier
în unitățile Combinatului minier 

Cluj au fost inițiate, de către orga
nizațiile de partid. în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului, am
ple acțiuni politico-organizatorice 
și tehnice de valorificare a poten
țialului creator al oamenilor mun
cii pentru exploatarea și livrarea 
in devans a unor cantități sporite 
de produse miniere, solicitate de 
beneficiari.

— Astfel, de la începutul anului 
și oină acum — ne-a relatat ingi
nerul Ioan Barna, directorul com
binatului — prin măsurile aplicate 
s-a realizat o producție-marfă su
plimentară in valoare de . aproape 
40 milioane lei. Minerii de la Iara 
au extras in plus față de plan 3 500 
tone minereu de fier marfă, cei de 
la Aghireșu — 4 600 tone caplin și 
47 700 tone cuarțuri granulate. Re
zultate remarcabile a înregistrat 

In Întrecerea socialistă colectivul 
de la Căpuș, care a realizat supli
mentar față de plan peste 2 000 
tone alabastru micronizat pentru 
industria de lacuri și vopsele și 
1 000 tone feldspat preparat. Spo
rturile de producție au fost obținu
te pe baza creșterii productivității 
muncii, indicator depășit cu 2,5 la 
sută. De remarcat este faptul că in 
această perioadă s-a acționat mai 
hotărît, în toate unitățile combi
natului, pentru aplicarea măsurilor 
din programele de perfecționare a 
organizării și modernizare a pro
ducției. realizîndu-se dezvoltarea 
capacității de producție a alabas- 
trului micronizat. asimilarea in fa
bricație a unor sortimente noi de 
bentonite liant cu caracteristici su
perioare pentru turnătorii, crește
rea capacității de producție a cao- 
linurilor calcinate. conducerea 
unor procese tehnologice cu ajuto
rul calculatorului care asigură ob
ținerea unor produse miniere de 
calitate superioară și sporirea pro
ductivității muncii. (Marin Oprea).
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ACTIVUL DE PARTID
- implicat efectiv in soluționarea problemelor economice

Organizația de partid a județului 
Suceava, care anul trecut a ocupat 
locul întîi in întrecerea dintre jude
țe pentru rezultatele deosebite obți
nute in îndeplinirea și depășirea pla
nului, acționează eu fermitate pen
tru ca sarcinile economice din acest 
an să fie îndeplinite in cit mai bune 
condiții. Merită relevat că, in 10 luni 
din anul 1987, planul la producția- 
marfă industrială a fost depășit pe 
ansamblul județului cu 264,1 milioa
ne lei. De asemenea, au fost realiza
te 258 teme de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică și 20 obiec
tive de mecanizare și automatizare, 
s-au aplicat 71 de tehnologii avan
sate și au fost asimilate 81 produse 
noi și modernizate. Eficiența aces
tora se regăsește intr-un spor de 
producție industrială în valoare de 
833,6 milioane lei și de beneficii care 
depășesc 81 milioane lei.

— La obținerea acestor realizări — 
ne spune ’ tovarășul Constantin I. 
Constantin, secretar al comitetului 
județean de partid — de un real 
sprijin s-a dovedit a fi activul de 
partid, care a fost antrenat la solu
ționarea unor probleme importante 
cu care se confruntă unitățile indus
triale. Mă refer, in special. Ia res
pectarea disciplinei de plan și con
tractuale, la asigurarea condițiilor 
pentru realizarea cu prioritate a pla
nului la export, la înfăptuirea cu 
rigurozitate a programelor de orga
nizare și modernizare a proceselor 
de producție. Este deosebit de im
portant faptul că tovarășii din acti
vul de partid dispun de pregătirea 
profesională, experiența și competen
ța de a rezolva problemele ivite in 
unitățile unde sînt repartizați, mulți 
dintre ei lucrind nemijlocit in pro
ducție. De aceea, eu prilejul plena
relor lărgite ale organelor de partid, 
inclusiv ale comitetului județean d>* * 
partid, al instruirilor lunare, ei pri
mesc sarcini concrete — izvorite din 
planurile și programele organelor de 
partid — și raportează asupra mo
dului în care s-au preocupat de în
făptuirea lor. De exemplu. în lunile 
octombrie-noiembrie a.c., la adună
rile generale ale oamenilor muncii 
au participat — alături de activiștii 
cu munci de răspundere al comite
tului județean, repartizați pe unități 
— și tovarășii din activul de partid. 
Cu toții au ajutat la stabilirea mă
surilor menite să asigure realizarea 
exemplară a planului pe 1987, pre
cum și fundamentarea indicatorilor 
planului pe anul 1988. Pe de altă 
parte, pentru generalizarea experien
ței înaintate s-au organizat, la nive
lul județului, municipiului și orașe
lor. numeroase schimburi de expe
riență. la care și-au adus contribu
ția și comuniști din activul de 
partid. Cu acest prilej, unele unități 
au prezentat realizări deosebite în 
ce privește aplicarea unor măsuri 
speciale de organizare a producției, 
prin reorganizarea fluxurilor tehno
logice. a transportului intern, pre- 
cum Și in ce privește folosirea. unor 
metode modeme de conducere asis
tată de calculator. Asemenea acțiuni 
s-au organizat in unități din secto
rul de prelucrare a lemnului, din 
construcția de mașini, industria 
ușoară și altele.

• Cale liberă: SCALA (11 03 72) —
17; 19. VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19. MELODIA (11 13 49) - 
9: 11; 13; 15; 17: 19
• Umbre ale trecutului — spectacol 
de gală (R.P.S. Albania) : STUDIO 
(59 53 15) — 19.
• Cetatea ascunsă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13: 15; 17; 19.
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17- 
19, ARTA (213186) - 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Secretul lui Nemesis : EXCELSIon
(65 49 45) — 9: 11,30: 14 : 16.30: 19.
CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,30: 14" 
16.30; 19
® Figuranții : LIRA (317171) — 9: 
12; 15; 18

• Acțiunea Edelstein :
SĂRII (3128 13) — 15; 17;
• Pădurea de fagi :
(35 15 17) — 15: 17: 19

• O logodnică pentru prinț : 
TIMPURI NOI (15 6110) - 9; 11; 13- 
'15: 17; 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 35) - 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Inspector fără armă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19
• Căpitanul vasului „Pelerin" : VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9: 11; 
13; 15: 17; 19
• A fost odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9 ; 11.30; 14 : 
16.30: 19.

Este cit se poate de evident că, in 
întreaga activitate politico-organiza- 
toricâ pentru realizarea sarcinilor 
economico-sociale în profil terito
rial, comitetul județean de partid se 
străduiește să valorifice, într-o mă-

DE LA C. E. C.
Economisirea timpului este o ce

rință a vieții moderne care se poate 
realiza prin "diferite căi și modali
tăți. Una dintre acestea, comodă și 
eficientă, se poate infăptui prin 
utilizarea contului curent personal, 
pus Ia dispoziția populației de Casa 
de Economii și Consemnațiuni.

Instrument modern de economi
sire și de plată, contul curent per
sonal se deschide numai persoane
lor majore, la sucursalele și filia
lele C.E.C. din întreaga țară, prin 
depunerea unei sume de minimum 
100 de lei.

Depunerile ulterioare în nume
rar in conturile curente personale 
se pot efectua la oricare unitate 
C.E.C. proprie, iar plățile in nu
merar se pot efectua la sucursala 
sau filiala unde este deschis con
tul, precum și la o altă unitate 
C.E.C. indicată de titular la deschi
derea contului.

Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale, Casa de 
Economii și Consemnațiuni efectu
ează in mod gratuit in limita su
melor din cont diferite plăți perio
dice către unitățile prestatoare dc 
servicii ca : plata abonamentului 
de telefon, radio, televizor, costul 
consumului de energie, electrică și 
de gaze, chirie, costul unor pres
tații etc.

In acest scop titularii trebuie să 
se adreseze in scris organizațiilor 
socialiste beneficiare, cărora le so
licită să remită documentele de 
plată unității C.E.C. la care au con
turile curente personale deschise. 
Cererile adresate organizațiilor so
cialiste se vizează în prealabil de 
unitățile C.E.C. la care se află 
deschise conturile curente perso
nale.

Pentru plățile periodice de impo
zite și prime de asigurare cererile 
se adresează direct unităților C.E.C.

Pe lingă plățile prin virament 
enumerate, titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăți 
in numerar din cont prin interme
diul carnetelor de cecuri, care se 
pun la dispoziția fiecărui titular la 
deschiderea contului. De asemenea, 
titularilor de conturi li se pot eli
bera la cerere carnete de cecuri cu 
sumă limitată, cu ajutorul cărora 
pot efectua plata mărfurilor cum
părate de la unele unități comer
ciale sau a unor prestații de ser
vicii efectuate de organizații so
cialiste. Tot pe baza carnetelor 
de cecuri cu sumă limitată, titu
larii conturilor curente personale 
sau beneficiarii cecurilor (pe nu
mele cărora a fost emis cecul) pot 
face restituiri la oricare unitate 
C.E.C. din țară.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază, totodată, și de 
o dobîndă anuală, ca și de toate ce
lelalte drepturi și avantaje gene
rale acordate de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni tuturor de
punătorilor.

VIAȚA DE PARTID

sură tot mai importantă, marele po
tențial de competență, inițiativă și 
acțiune pe care-1 reprezintă activul 
de partid. La analizele ce vizează 
domenii diferite ale activității de 
partid — perfecționarea organizării 
și modernizarea producției, pregătirea 
și desfășurarea campaniilor agricole, 
organizarea serviciilor către popu
lație, asigurarea asistenței medico- 
sanitare, pregătirea forței de muncă, 
probleme ale vieții interne de partid 
— participă și sînt consultați perma
nent tovarășii din activul de partid. 
Gruparea pe specialități și cunoaș
terea posibilităților reale ale acesto
ra fac posibilă cuprinderea in tot 
mai bune condiții a sarcinilor cu
rente și de perspectivă, sprijinirea 
zilnică a tuturor organizațiilor de 
partid.

Iată un exemplu edificator : Ia în
treprinderea de mașini-unelte din 
Suceava, care produce o gamă diver
să de mașini-unelte și agregate, sînt 
utilizate organe de asamblare într-o 
varietate tipodimensională largă. 
Pentru a-și asigura necesarul de ast
fel de repere, întreprinderea a în
ceput să le execute în secțiile de 
producție, pe mașini universale de 
prelucrat. Aici se crea totuși un ..loc 
îngust", mașinile de prelucrat fiind 
de mică productivitate. Gheorghe 
Dimitriu, instructor la cabinetul ju
dețean de organizare economico-so- 
cială, cunoscînd situația, a sugerat 
organizarea unei linii specializate 
pentru execuția reperelor amintite. 
Pentru aplicarea ei a fost alcătuit un 
colectiv din proiectanți tehnologi și 
lucrători de la oficiul de calcul. Or
ganizarea liniei tehnologice de fabri
cație specializată pentru organe de 
asamblare duce la obținerea. într-un 
an, a unui spor de 2.9 milioane lei 
la producția-marfă, creșterea pro
ductivității muncii la acest sector cu 
60 la sută, reducerea costurilor to
tale de producție cu 700 000 lei și a 
celor materiale cu 300 000 lei.

Atenția deosebită ce se acordă 
folosirii activului de partid este evi
dențiată și de faptul că la analizele 
lunare privind modul in care se 
îndeplinesc programele prioritare, ce 
au loc in ședințele de secretariat și 
de birou ale comitetului județean de 
partid, participă și tovarășii din 
activul de partid direct implicați 
în realizarea unor sarcini. Așa s-a 
procedat in lunile februarie, martie

Din noua arhitectura a municipiului Miercurea-Ciuc Foto : S. Cristian

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
— un important instrument de conducere socială în mina cetățenilor 

cu ^e reTultatT?CUM ESTE
Se știe — pentru a deveni cit mai 

eficient, pentru a contribui in și 
mai mare măsură la buna desfășu
rare a activității in cele mai diverse 
sectoare de larg interes public, con
trolul oamenilor muncii — verigă 
însemnată a democrației noastre so
cialiste — trebuie să funcționeze 
corespunzător, conform legii, la ni
velul tuturor componentelor cadrului 
său organizatoric : de la comisiile 
locale care îndrumă și coordonează 
activitatea echipelor de control pînâ 
la conducerile unităților controlate, 
ce trebuie să manifeste o receptivi
tate sporită față de sesizările aces
tora. Cum se acționează în această 
privință în municipiul Iași ? Iată 
tema anchetei de față.

EXPERIENȚE BUNE CE SE CER 
GENERALIZATE. Control mai sus
ținut asupra echipelor de control, 
instruiri repetate, elaborare a unor 
materiale documentare de îndruma
re. colaborare mai strînsă cu organe
le și inspecțiile specializate... Am 
enumerat pe scurt doar cîteva din 
acțiunile și preocupările comisiei de 
îndrumare și coordonare a controlu
lui oamenilor muncii din municipiul 
Iași, prin care se urmărește în ulti
ma vreme o îmbunătățire a acestei 
activități, a muncii echipelor cu ase
menea atribuții. Semnificativ în 
această privință este modul in care 
se desfășoară — acum — controlul 
oamenilor muncii în sectorul sanitar, 
unde pinâ nu de mult nu „călcase" 
nici măcar o echipă, sub cuvînt că 
ar fi suficient controlul intern și, în 
plus, mai competent. Iată însă că 
o dată cu părăsirea acestei „păreri", 
care scăpa din vedere însuși rolul 
specific al controlului obștesc, s-au 
efectuat, cu bune rezultate, peste 
cincizeci de controale chiar in prima 
lună' de la preluarea sectorului ..să
nătate" de către cele 40 de echipe 
de la întreprinderea de tricotaje 
„Moldova". Căci prezența masivă 
a echipelor de muncitoare (unitatea 
are o mare pondefe feminină) in 
spitale, policlinici, dispensare, far
macii s-a soldat cu semnalarea a 
numeroase aspecte perfectibile, cu 

în județul Suceava

și aprilie, cind, după ședințele Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. in ședințele de birou și de 
secretariat lărgite, unii tovarăși din 
activul de partid și specialiști au 
raportat despre modul in care au 
sprijinit unitățile economice in so
luționarea problemelor care privesc 
realizarea exemplară a planului la 
producția fizică și export. înfăptui
rea programelor de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției etc. De asemenea, la controalele 
complexe, efectuate la fața locului 
de biroul și secretariatul comitetu
lui județean de partid (la mina Leșu 
Ursului. întreprinderea de execuție 
și exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare), participă și to
varășii din activul de partid din uni
tatea respectivă, precum și cei din 
activul comitetului județean de 
partid care au , responsabilități 
concrete, directe în urmărirea înde
plinirii planului, a modului de apli
care a mecanismului economic.

Numeroase fapte atestă creșterea 
exigenței și răspunderii partinice a 
comuniștilor din activul de partid, 
implicarea lor nemijlocită în solu
ționarea diferitelor probleme pe care 
le ridică desfășurarea activității 
economice de un nivel superior de 
calitate și eficiență. Cîteva exemple 
sînt concludente in acest sens.

La întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb din Suceava se 
punea problema reducerii mai sub
stanțiale a consumului de gaz metan 
utilizat la ardere pentru fixarea 
emailului la căzi și alte obiecte sa
nitare. Propunerea că s-ar putea 
realiza în anumite condiții o singură 
trecere a produsului prin tunelul 
de ardere — și nu de două sau de 
trei ori cum se procedează prin teh
nologia clasică — prefigurează o efi
ciență deosebită. Ideea a fost îm
brățișată de toți specialiștii. A urmat 
perioada de documentare și s-a 
ajuns la concluzia că această pro
blemă poate fi finalizată prin anga
jarea in mai mare măsură a cer
cetării științifice. Pentru aceasta, 
propunerea a fost trecută și în pro
gramul de modernizare a unității. 
Cunoscînd sarcinile deosebite stabi
lite de biroul și secretariatul comi
tetului județean de partid în direcția 
reducerii mai accentuate a consumu
rilor de combu.sti.bili și energie, in
ginerii loan Olaru și loan Heroiu,

FOLOSIT,
măsuri operative, binevenite, după 
cum au ținut să aprecieze înseși ca
drele medicale. începind cu cele de 
conducere. Și în felul acest t-s-a dat 
și un răspuns (și un exemplu) acelor 
„sceptici" care încă se mai îndoiesc, 
chipurile, de competența acestui con
trol in unele sectoare. Intr-adevăr, 
deși au abordat un domeniu nou 
pentru ele. echipele respective au 
știut foarte bine cum să procedeze, 
ce să controleze. Altfel spus, au 
fost bine instruite, datorită eforturi
lor făcute, in principal, de către res
ponsabilul lor pe întreprindere,

Ancheta „Scînteii“ în municipiul lași

Mancaș Ion. care, pe lingă faptul că 
a însoțit pentru început mai fiecare 
echipă, a recurs și la întocmirea 
unui îndrumar, mai bine spus a unui 
„scenariu", ce stabilește punct cu 
punct ce și cum trebuie să contro
leze echipele — politicos și compe
tent — în fiecare din categoriile de 
unități amintite.

Trebuie spus că și altor întreprin
deri. respectiv echipelor constituite 
in cadrul lor, li s-au încredințat, 
spre control in mod similar, alte 
sectoare de larg interes public, re- 
nunțîndu-se la situația anterioară 
cind fiecare echipă trebuia să con
troleze diferite unități, de profiluri 
diferite, din domenii diferite. S-a 
procedat prin urmare Ia o redistri
buire și o anume specializare a 
echipelor in vederea mai bunei lor 
coordonări și instruiri, a creșterii 
calității controlului.

REGULARITATEA CONTROLU
LUI — UN IMPERATIV AFLAT 
ÎNCĂ ÎN STADIUL DEZIDERATU
LUI, Cu toate că s-au obținut re
zultate notabile. cu toată gama 
preocupărilor enumerate, la Iași 
persistă încă o serie de mai vechi 
metehne ale activității controlului 
oamenilor muncii. Prima dintre ele, 

care fac parte din activul comitetului 
județean de partid. au făcut cu
noscută. această propunere comisiei 
județene de organizare și moderni
zare și cabinetului județean de or
ganizare economicâ-socială, insistind 
pentru includerea cu prioritate a 
temei respective in planurile de cer
cetare ale unor institute de profil. 
In colaborare cu cercetători de la 
institutul de specialitate de Ia Me
diaș, s-a reușit ca această problemă 
să se afle acum in fază avansată de 
finalizare. Efectul acestei soluții este 
concretizat intr-un spor de produc- 
ție-ma'rfă de 5,4 milioane lei și in 
reducerea cheltuielilor materiale cu 
1.8 milioane lei.

Un alt caz aproape similar II re
prezintă modernizarea sectorului 
cald de la întreprinderea de repa
rații auto Suceava, respectiv turnă
toria Putna. Pentru soluționarea 
problemei, inginerul Pavel Mircea, 
șeful secției, care face parte din 
activul comitetului județean de 
partid, a insistat cu perseverență la 
centrală și minister pentru a primi 
sprijinul necesar, astfel că eficiența 
prevăzută ca urmare a modernizării 
— de 1,5 milioane lei spor de produc- 
ție-marfă și o economie relativă de 
6 persoane — s-a realizat întocmai. 
La Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Suceava, noul spa
țiu de lotizare și pregătire a 
produselor finite pentru export nu 
întrunea condițiile necesare p.entru 
asigurarea unei depozitări pe ver
ticală. Găsirea celor mai bune so
luții pentru rezolvarea acestei pro
bleme a constituit preocuparea to
varășului Viorel Popescu, directorul 
tehnic al unității, și a inginerului 
Mircea Teodosiu, proiectant — ambii 
fiind cuprinși in activul comitetului 
județean de partid — care au reușit 
să organizeze, pe baze moderne, spa
țiul pentru lotizarea produselor des
tinate exportului.

Din cele relatate rezultă că activul 
de partid constituie un sprijin de 
nădejde al organelor și organizațiilor 
de partid din județ in examinarea 
și soluționarea diferitelor probleme 
care condiționează realizarea sarci
nilor economice. Experiența acumu
lată in acest domeniu demonstrează 
că folosirea eficientă a activului de 
partid depinde in mod hotărîtor de 
instruirea temeinică a acestuia, de 
consultarea. dar și de antrenarea 
efectivă, permanentă la diferite acti
vități. pe baza unei judicioase re
partizări și folosiri a forțelor. de 
organizarea unui sistem de urmărire 
a îndeplinirii sarcinilor și de rapor
tare cu privire la activitatea desfă
șurată.

Neculai ROSCA 
Sava BEJ1NAR1U

cea mai importantă, ce le condițio
nează de altfel și pe celelalte, ține 
de prezența controlului ; mai precis 
de lipsa de regularitate a acestuia. 
Astfel, sînt încă numeroase unitățile 
în care echipele iși fac apariția spo
radic și nu o dată pe trimestru sau 
ori de cite ori este nevoie, cum 
prevede Legea nr. 6 din 1972. actul 
normativ ce reglementează această 
activitate. La magazinul „Trainic" 
(clin bulevardul Alexandru cel Bun) 
anul trecut se efectuaseră două con
troale. iar anul acesta nici o echipă 
de control nu mai dăduse pe acolo.

pină in ziua documentării noastre. 
Tot pe la jumătatea anului... trecut 
își consemnase controlul oamenilor 
muncii ultima prezență și la unita
tea de comandă și reparații nr. .4 a 
cooperativei „Solidaritatea".

Deși s-au luat unele măsuri, nu au 
fost incă soluționate deosebirile ce 
se creează sub aspectul numărului 
de controale intre diferite unități și 
profiluri. Dintr-o analiză a procese
lor verbale a reieșit că majoritatea 
acțiunilor de control .sînt întreprin
se in unitățile comerciale, ceea ce nu 
este rău. dar aceasta nu înseamnă 
că în alte sectoare, cu o importanță 
socială la fel de ridicată, precum 
transportul în comun, cantinele- 
■rest.aurant, depozitele de mărfuri, 
cinematografele și altele, controjul 
să fie neglijat — sau chiar omis, 
cum s-a întimplat pină nu demult. 
Tot aici trebuie relevată și o altă 
discrepanță : cea dintre frecvența 
cu care sînt vizitate unitățile din 
centrul municipiului și prezența de-a 
dreptul intimplătoare in cele peri
ferice. De pildă, prin unitățile coo
perativei de producție, achiziții și 
desfacere Iași din cartierul Dancu, 
controlul oamenilor muncii, practic, 
nu trecuse niciodată. Deși ar fi avut 
ce vedea și consemna.

Artă
despre viața

După Congresul al IX-lea al 
Partidului comunist Roman, in 
ampla mobilizare a forțelor crea
toare ale poporului nostru, pentru 
dezvoltarea tuturor sectoarelor de 
activitate din patria noastră, acti
viștii din sectoarele culturii, artei 
și invâțamintului s-au integral cu 
entuziasm in elanul impetuos de 
făurire a societății românești so
cialiste, de educare a omului aces-r 
tei societăți, cetățean patriot, revo
luționar înarmat cu ideologia parti
dului, devotat politicii interne și 
externe a acestuia, constructor 
conștient al noii orinduiri, mîndru 
de realizările materiale și spiri
tuale obținute, devotat cauzei 
partidului, țării și poporului roman. 
In climatul de puternică eferves
cență creatoare care a caracterizat 
cei 22 de ani pe care cu indreptă- 
țită mindrie ii denumim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". literatura, tea
trul, cinematografia, muzica și ar
tele plastice au cunoscut și ele, 
alături de celelalte sectoare ale 
vieții noastre sociale, o dezvoltare 
fără precedent.

Sub permanenta Îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și sub 
atenta îndrumare a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, artiștii plastici s-au in
spirat din realitățile minunate ale 
istoriei noastre contemporane, mă
rețele realizări ale patriei noastre 
și minunății ei oameni, creatori. a 
tot ceea ce s-a făcut pe aceste me
leaguri conferind substanță pro
fundă operelor de artă plastică. De 
asemenea, au fost create opere va
loroase de artă care omagiază ma
rile momente de luptă pentru li
bertate, independență și unire ale 
poporului român, precum și perso
nalitățile care au rămas înscrise în 
cartea de aur a istoriei patriei 
noastre ca luptători pentru reali
zarea acestor năzuințe supreme ale 
întregului nostru popor.

Pictorii, sculptorii, graficienii, 
textiliștii au creat opere de neală 
valoare artistică, cu profund și bo
gat mesaj de idei, lucrări de mare 
putere de convingere, emoționante, 
expresive, opere de artă care au 
intrat in patrimoniul artei și cul
turii naționale și chiar universale, 
îmbogățind tezaurul nostru artistic, 
lucrări create pentru oameni, lu
crări îndrăgite de aceștia, lucrări 
care au contribuit la educarea es
tetică, artistică, plastică a maselor 
de oameni ai muncii de pe întreg 
cuprinsul țării.

, Acest lucru, a fost posibil dato
rită condițiilor create de partidul 
și statul nostru pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor ță
rii. a tuturor orașelor și localități
lor patriei noastje. Institutele de 
artă din București, CIuj-Napoca și 
Iași au pregătit temeinic artiști 
care au format puternice centre de 
creație plastică în toate părțile ță
rii. Muzeele de artă, sălile de ex-

Tn sfîrșit, o altă problemă este cea 
referitoare la „aglomerarea" acestor 
controale mai cu seamă in preajma 
unor evenimente, cum ar fi consfă
tuirile județene sau pe țară, urmate 
de o scădere vizibilă — care, este 
drept, se redresează la răstimpuri. 
Evident, eficiența controlului oame
nilor muncii este asigurată în mult 
mai mare măsură atunci cind se 
desfășoară permanent, cu regularita
te. și nu în salturi sau in... campa
nii.

Una din cauzele aspectelor la care 
ne-am referit — finind de prezen
ta controlului oamenilor muncii — o 
constituie insuficienta preocupare 
a unor comitete sindicale din între
prinderi și instituții pentru asigu
rarea funcționării corespunzătoare a 
echipelor de control, pentru instrui
rea și ajutarea acestora. cu alte 
cuvinte, pentru buna desfășurare a 
activității lor. O preocupare mult 
mai insistentă în această privință se 
impune, de altfel, să manifeste, și 
comitetele de partid din întreprin
deri. să analizeze cu exigență, siste
matic activitatea de control a oame
nilor muncii.

O MAI ATENTA RECEPTIVITA
TE FATA DE SESIZĂRILE ECHI
PELOR DE CONTROL. In discuții
le purtate cu mai mulți responsabili 
Si membri ai echipelor de control a 
fost reliefată drept o altă cauză a 
prezenței mai reduse și a eficienței 
controlului în unele sectoare, insu
ficienta audiență față de cele consta
tate de echipe — ceea ce conduce, 
desigur, la o anume descurajare și 
demobilizare a lor. Ca să nu mai 
vorbim de acele cazuri, e drept cu 
totul izolate, de atitudine .,necivili
zată" față de echipele de control, 
pe care și-au permis-o, de exemplu, 
responsabilii de la restaurantele 
„Miorița" și „Bistrița" — uitînd. pro
babil. că membrii lor se bucură de 
protecția legii ca orice alt organ de 
control.

Verificînd cîteva registre unice de 
control în unități ale întreprinderii 
comerciale de stat pentru mărfuri 
alimentare (I.C.S.M.A.), -constatăm

pentru oameni, 
și aspirațiile oamenilor

poziții și galeriile de artă create 
prin grija partidului și statuiui au 
asigurat cadrul necesar pentru ca 
oamenii muncii să poată beneiicla 
de rezultatele muncii din atelierele 
artiștilor. Dar nu numai atit. Im
petuoasa dezvoltare urbanistică 
tăra precedent, care a însemnat 
construirea de orașe întregi, de 
cartiere noi, piețe, parcuri, noi ar
tere de circulație, fabrici și uzine, 
gări, aeroporturi, așezăminte de 
cui tură, institute, facultăți și școli, 
spitale etc., a oferit posibilitatea 
și a creat cadrul necesar și potrivit 
pentru implementarea unei impre
sionante galerii de opere de artă 
monumentală, de for public, deve
nind bun cultural de „uz cotidian", 
ambianță artistică cu puternică re
zonanță educațivă-patriotică, cultu
rală, estetică și artistică.

Nu există pe intreg cuprinsul pa
triei noastre, oraș mare sau chiar 
mai mic care Să nu aibă propriile 
lui lucrări de artă monumentală, 
efigii ale artei românești contem
porane. Este greu de ales dintre 
sutele și miile de exemple posibi
le, deoarece fiecare iși are rolul și 
importanța sa bine definită.

Dintre sculpturile, monumentele 
și complexele sculpturale, să amin
tim doar cîteva : cele realizate 
pentru omagierea luptei și luptăto
rilor pentru unire, libertate, inde
pendență și suveranitate ca : ,.Mi
hai Viteazul" de la Alba Iulia, 
operă a lui Oscar Han. cel de la 
Cluj-Napoca realizât de Marius Bu- 
tunoiu, „Ștefan cel Mare", realizat 
de Mircea Ștefănescu la Podul înalt, 
apoi „Dccebal", ridicat la Deva de 
Ion Jalea, la Cluj-Napoca „Horea", 
operă de Romul Ladea, „Baba-No- 
vac“, sculptură de Virgil Fulicea, 
sau „Horea, Cloșca și Crișan", mo
nument creat de Ion Vlasiu, In a- 
mintirea ostașilor care au . căzut 
pentru eliberarea țării de sub ju
gul fascist, precum și pentru oma
gierea actului istoric de la 23 Au
gust 1944 amintim monumentele : 
cel din București din fața Acade
miei militare, operă a unui colec
tiv de sculptori, cel de la Cărei, 
creat de Vida Geza, cel de la Iași, 
realizat de Gabriela și Gheorghe 
Adoc. O altă categorie de monu
mente omagiază figurile luminoase 
care au marcat momente importan
te in cultura noastră națională, ca 
de exemplu : grupul statuar „Școa
la ardeleană" al lui Romul Ladea 
din fața Universității din Cluj-Na
poca, statuile lui Mihai Eminescu 
— cea de la București de Gheorghe 
Dimitrie Anghel și cea de la Cluj- 
Napoca de Ovidiu Maitec, „Liviu 
Rebreanu" de Romul Ladea ridi
cată la Cluj-Napoca, „Andrei Mu- 
reșanu" de Virgil Fulicea de la 
Brașov etc., etc. și exemplele ar 
putea continua zeci si sute incă.

Dar nu numai monumente de a- 
cest fel vorbesc oamenilor, prin 
limbajul specific al artei. Tot lor le 
sînt destinate, de exemplu, și fîntî- 
nile — oaze de prospețime, îneîn- 
tare pentru privire si auz. desfă
tare pentru suflet. Din această ca
tegorie de lucrări să amintim nu- 
mai ne celm realizate de sculptorul 

! Con§mt|n Luc^pj, îți care elegantă 
soluțiilor' plastice se împletește in 

■mod fericit cu ingeniozitatea teh
nică. așa cum sînt cele de la Con
stanța, Reșița și Tumu-Severin.

tv
20,00 Telejurnal • In întâmpinarea Con

ferinței Naționale a partidului
20.20 Viața economică
20,35 Tara întreagă intîmpină Confe

rința Națională a partidului. A 
invăța pentru viitorul patriei (co
lor). Documentar

20,55 Omul și sănătatea. Este mai ușor 
să previi decit să vindeci

21,10 Mari actori, mari regizori. Marce
lo Mastroiani

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

că. într-adevăr, consemnările echi
pelor nu sînt urmate de nici o refe
rire din partea conducerii întreprin
derii comerciale. Nici măcar de ba
nalul „Văzut". E drept, directorul 
întreprinderii ne-a demonstrat că 
avea cunoștință de acele consemnări 
— centralizate, de altfel, într-un re
gistru — ba, mai mult, că aplicase 
sancțiuni în consecință. Omisese 
însă... consemnarea lor în registre. 
Or, echipele nu au alt mijloc de a 
ști dacă sesizările lor au fost sau nu 
luate in considerație. Ca să nu mai 
vorbim că in felul acesta se eludea
ză și prevederile legii privind re
gistrul unic de conțroi.

Că aspectele semnalate de echi
pele de control sirii ignorate este 
insă o concluzie cu totul îndreptă
țită în cazul unităților aparțimnd 
cooperativei „Prestarea". Prima opi
nie a președintelui cooperativei a 
fost aceea că echipele de control nu 
trec prin unitățile acesteia (47 la 
număr) de pe teritoriul municipiu
lui și că, prin urmară, nu este nimic 
de analizat in această privință. Atit 
doar că verificind registrul unic de 
control al celei mai apropiate unități 
de sediul cooperativei („Optica" 
de pe strada Cuza-Vodă nr. 1) a tre
buit să constate că numai pe acolo 
controlul oamenilor muncii (echipa 
cu legitimația nr. 165 de la Combi
natul de utilaj greu C.U.G.) trecuse 
de mai multe ori. Numai că. datori-

conducerii cooperativei, 
echipelor 

au fost 
considerație.

i unitate.
nu este

de
„văzute" 

Și 
. De

cu

nu 
altfel, 
totul

tă „opticii" 
sesizările 
nu 
în 
această 
fapt i 
nici de numeroasele sesizări făcute 
de diverși clienți cu privire la ac
tivitatea unor lucrători ai cooperati
vei respective. Așa cum a fost de 
acord în cele din urmă și condu
cerea cooperativei, conlucrarea mai 
strînsă cu echipele de control ar fi 
dus la prevenirea multora dintre 
neregulile și neajunsurile semnala
te.

control 
și luate 
doar la 

acest 
străin

Iată doar citeva constatări ale an
chetei noastre ce fac necesară o și 
mai puternică implicare a celoț ce 
răspund de asigurarea ..permanenței" 
echipelor de control, a eficienței ac
tivității lor. incepind cu comisia 
municipală de îndrumare și coordo
nare a controlului oamenilor muncii, 
înlăturarea neajunsurilor semnalate, 
ca și generalizarea experienței pozi
tive vor conduce fără îndoială la re
zultate tot mai bune, la funcționarea 
și mai eficientă a acestei verigi atit 
de importante a democrației noastre 
socialiste, care este controlul oame
nilor muncii.

Ion MARIN

Alături de sculptura monumentală 
irepuie sa amintim pictura monu
mentală, care nu este cu nimic mai 
puțm prezenta in spațiul civic con
temporan.

Lucrări importante, de mari di
mensiuni, ansamDluri compozițio
nale de mare putere comunicativă 
găsim pe pereții exteriori sau in
teriori a foarte multe fabrici și 
uzine, edificii publice, instituții de 
cultură sau de învățămint. Să a- 
mintim doar lucrările lui Sabin 
Bălașa de la Universitatea din Iași 
și cele ale lui Eugen Tăutu de la 
cea din Cluj-Napoca. Alături de 
pictura monumentală se situează și 
numeroasele lucrări de tapiserje pe 
care le găsim, de asemenea, in foar
te multe edificii publice, ca de 
exemplu în holul Teatrului Națio
nal din Capitală.

Adeziunea deplină și fierbinte a 
creatorilor din domeniul artelor 
plastice și decorative față de poli
tica partidului, față de patria so
cialistă, față de uriașele realizări 
ale poporului nostru din ultimele 
două decenii se manifestă și prin 
organizarea unor mari expoziții 
omagiale și festive dedicate unor 
evenimente de maximă importantă 
pentru istoria trecută și prezentă, 
pentru viața poporului și țării 
noastre : 65 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. 65 de 
ani de existență a Uniunii Tinere
tului Comunist, aniversarea a 40 de 
ani de la eliberarea adusă de ziua 
de 23 August 1944, aniversarea cu
ceririi Independenței din 1877, 
aniversarea Unirii din 1859 și a ce
lei din 1918 etc., precum și expozi
ții dedicate congreselor și confe
rințelor naționale ale partidului, 
aniversării a 20 de ani de Ia Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

Aceeași fierbinte dorință de inte
grare, de participare la viața tării, 
antrenată in grandiosul elan con- 
structiv-revoluționar, operă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre,- 
ședintele țării, se poate vedea de 
fiecare data pe simezele tuturor 
expozițiilor colective de artă 
județene, republicane, bienale etc.

Ca și ceilalți creatori din dome
niul artei și culturii, și plasticienli 
sînt conștienți de misiunea lor de 
onoare, de a păstra și dezvolta tra
dițiile cele mai valoroase ale artei 
noastre, de a sluji cu devotament, 
prin creația lot, poporul ; de a evi
denția cu mindrie trăsăturile defi
nitorii ale spiritualității noastre 
românești și cuceririle revoluțio
nare obținute de societatea noastră 
socialistă, de a fi mesagerii celor 
mai adinei aspirații ale poporului 
nostru, aspirațiile sale de libertate, 
progres și pace.

Fiecare artist este conștient și 
profund convins că numai alături 
de intreg poporul și creînd Dentru 
popor se validează ca forță' crea
toare, ca cetățean patriot, activist 
al partidului, că iși realizează mi
siunea sa de a contribui la educa
rea oamenilor, la formarea lor 
multilaterală, la edificarea noii 
societăți socialiste, și înaintarea 
României „pe drumul comunismului.
Prof, untv. Mircea BALAU 
rector al Institutului 
de arte plastice, Cluj-Napoca

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ioneșlii — 18; (sala Amfitea
tru) : Contrabasul — 18: (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 18
9 Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de 
sonate. Ioana Mușat — vioară, Judith 
Kiss-Ghițea — plan — 17: (Ateneul 
Român) : Concert simfonic. Dirijor : 
Gheorghi Dimitrov (R.p. Bulgaria). 
Soliști : Cristina Anghelcscu, Marin 
Cazacii — 18
• Opera Română (13 18 57) : Lucia 
iii Lammermoor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2): Prințesa circului 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul 
instelat deasupra noastră — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfintul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „C, I. Nottara" (39 31 03. 
tala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18: (sala Studio) : Acești 
ingeri triști — 17.30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Visul unei nopți de iarnă 
— 18.30
• Teatrul satiric-muzical „c. Tăna- 
se“ (sala Victoria. 50 58 65) : Parada 
de jaz — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9; (la U.M. 0298): 
Un tinăr printre alții — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Bu-Ali — 15: (sala Cos- 
monauților. 11 12 04): Petrică si 
Lupul — 10; Trei iezi cucuieți — 15
• ■ Circul București (10 41 95) : A so
sit circul 1 — 15

cinema

• Pădurea de mesteceni: MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; II; 13; 15; I7; i9

DRUMUL 
19
POPULAR

• Anul soarelui liniștit : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11 ; 19: 15: 17; 19
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră călduros și 
amabil și vă doresc, la rindul meu, cele mai bune urări pentru dumneavoastră 
personal și pentru prosperitatea poporului român.

împărtășesc convingerea dumneavoastră și imi exprim dorința pentru 
întărirea în continuare a relațiilor de prietenie și cooperare intre țările și 
popoarele noastre in toate domeniile.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare primit cu ocazia Zilei națio
nale a Sultanatului Oman. Doresc să vă transmit sincere urări de bine 
dumneavoastră și poporului român.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Cronica zilei

GaniviLfpiîlc. $emnlțicâții

JMN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOaALISMULUI

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Islamice Mauritania, 
miercuri după-amiază a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
în cadrul căreia au fost prezentate 
impresii de călătorie din această 
țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii Române de 
Prietenie cu Popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

A fost prezent Kane Cheikh Mo
hamed Fadhel. ambasadorul Repu
blicii Islamice Mauritania la Bucu
rești,

★
La Centrul European UNESCO 

pentru învățămîntul Superior din 
București a avut loc o festivitate

BIHOR:

0 remarcabilă realizare
într-o telegramă adresată tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Comitetul județean 
Bihor al P.C.R. raportează că la 
scurt timp de la punerea în func
țiune a primului grup de la Termo
centrala Oradea-Est și a hidroagre- 
gatului nr. 2 de la Hidrocentrala 
Munteni, in ziua de 25 noiembrie a 
fost cuplat la sistemul energetic na
țional și un alt hidroagregat de 29 
MW. finalizindu-se. astfel, lucrările 
de bază la acest important obiectiv 
din cadrul amenajării hidroenergeti
ce a Crișului Repede.

în telegramă se arată că. paralel 
cu eforturile depuse pentru racorda
rea la circuitul productiv a noilor 
capacități din sectorul energetic.

Sancționarea unor grave abateri sâvirșite de cadre 
de răspundere din Comitetul județean Dolj al P.C.R.

Luni, 23 noiembrie a.c., a avut loc 
Plenara Comitetuțui județean Dolj al 
P.C.R. și Plenara Comitetului mu
nicipal de partid Craiova, care.au 
juat in dezbatere abaterile grave de 
la disciplina de partid a unor cadre 
de răspundere din Biroul Comitetu
lui județean. în frunte cu primul 
secretar, Matei Gheorghe.

Plenara a luat atitudine hotărîtă 
șt a condamnat cu tărie faptele 
săvîrșite de unii membri ai Comite
tului județean de partid și ai Co
mitetului municipal, care, în loc să 
acționeze cu răspundere comunistă 
pentru aplicarea în viață a hotăriri- 
lor adoptate de Comitetul Politic 
Executiv, a orientărilor și indicați
ilor secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind mobilizarea largă a comuniș
tilor, a oamenilor muncii din județ 
pentru recuperarea răminerilor in 
urmă și indeplinirea in bune con
diții a sarcinilor de plan in indus
trie, investiții, la export, precum și 
pentru încheierea grabnică a tuturor 
lucrărilor din agricultură, au dovedit 
o atitudine condamnabilă, cu totul 
lipsită de răspundere. organizînd. 
din inițiativa primului secretar, o 
vinătoare la care au participat secre
tarul cu problemele muncii organiza
torice. Cojocaru Marius, primul vice
președinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean, Știu- 
că Ion, primul secretar al Comitetului 
municipal de partid Craiova. Lungu 
Marin, șeful secției gospodărie de 
partid a Comitetului județean. Ni- 
colicescu Gheorghe. precum și alte 
cadre cu munci de răspundere din 
conducerea unor unități ale județu
lui Dolj. în timpul vînătorii a fost 
împușcat Cojocaru Marius, care, in 
stare gravă, a fost transportat la 
spital.

Grav este faptul că la această vi
nătoare a participat si instructorul 
Comitetului Central al P.C.R.. Alexa 
Haralambie. care, in Ioc să intervină 
și să atragă atenția primului secre

■ ■■■■■■■■■
Acordul global: fiecăruia, veoituri in funcție de rezultatele obținute in producție
(Urmare din pag. I)
nute în producție și retribuția cuve
nită.

Pentru alte categorii de personal 
decit cel direct productiv sint stabi
lite condiții de retribuire specifice 
răspunderilor care le revin in pro
cesul muncii. Astfel, pentru maiștri, 
ingineri, conducerea subunității, 
muncitorii indirect productivi suma 
destinată retribuirii se determină pe 
baza unei cote stabilite la 100 lei 
manoperă directă. corespunzător 
producției fizice contractate de sec
ția din care fac parte. Astfel, acest 
personal este nemijlocit interesat să 
creeze cele mai bune condiții — a- 
provizionare tehnico-materială. în
treținerea și repararea corespunză
toare a utilajelor, asistență tehnică 
ș.a. — pentru ca muncitorii direct 
productivi să-și desfășoare in mod 
corespunzător activitatea, veniturile 
întregului personal fiind strins lega
te de realizările in producție obți
nute de subunitatea respectivă. Prin
cipiu care se menține, consecvent, șl 
Ia determinarea sumei cuvenite per
sonalului de conducere — inclusiv 
directorului — din compartimentele 
funcționale si altor categorii de per
sonal retribuite la nivelul Întreprin
derii.

Profund caracter demo
cratic I” sP'ritul profundului de
mocratism caracteristic societății 

organizată cu prilejul celei de-a 
XV-a aniversări a centrului.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost reliefate cele mai semni
ficative realizări ale centrului obți
nute de la înființarea sa. subliniin- 
du-se continua dezvoltare a activi
tății sale, rolul pozitiv în amplifica
rea colaborării dintre statele euro
pene membre în domeniul învăță- 
mîntului superior.

A fost exprimată, totodată. înalta 
apreciere a UNESCO față de spriji
nul multilateral acordat de guvernul 
Republicii Socialiste România, de in
stituțiile de învățămiht superior ro
mânești.

La festivitate au luat parte per
soane oficiale, rectori și profesori ai 
unor instituții de invățămint superior 
din Capitală, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

a hidroenergeticienilor
s-au întreprins măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru funcționarea op
timă și in condiții de deplină sigu
ranță a agregatelor din termocen- 
tralele pe cărbune in scopul realiză
rii zilnice a producției de energie 
electrică prevăzută, intensificindu-se, 
totodată, acțiunile pentru prevenirea 
risipei și gospodărirea judicioasă a 
energiei electrice.

în telegramă se subliniază că în 
spiritul exigențelor puse in fața or
ganizației județene de partid cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu in 
județul Bihor, comuniștii, toți oame
nii muncii vor acționa cu toate for
țele pentru îndeplinirea exemplară a 
planului, pentru a intimpina Confe
rința Națională a partidului cu noi 
și importante fapte de muncă.

tar că o astfel de acțiune este in to
tală contradicție cu normele si răs
punderea de care trebuie să dea do
vadă cadrele de conducere din Bi
roul Comitetului județean și să in
formeze Operativ Comitetul Central 
al partidului, a participat și el la vi
nătoare. ignorîndu-și total răspunde
rile pe care le avea ca activist al 
Comitetului Central al partidului.

O mare răspundere poartă. în 
principal, primul secretar al Comi
tetului județean de partid. Matei 
Gheorghe. care, după intoarcerea sa 
de la ședința Comitetului Politic 
Executiv. în loc să treacă de îndată 
la organizarea activității pentru in
deplinirea măsurilor stabilite la șe
dință. a organizat această vinătoare. 
la care a antrenat un număr de cadre 
din Biroul Comitetului județean de 
partid și din conducerea unor insti
tuții importante din județ, sustră- 
gindu-le astfel de la munca de înde
plinire a importantelor sarcini pe 
care le aveau in activitatea lor de 
partid și de stat.

Plenara Comitetului județean a 
criticat aspru activitatea lipsită de 
răspundere a acestor cadre și ținînd 
seama de gravitatea faptelor săvir- 
șite a hotărit destituirea din func
țiile încredințate a lui Matei Gheor
ghe. Știucă Ion, Cojocaru Marius, 
Lungu Marin. Nicolicescu Gheorghe 
și a cerut să fie excluși din rîndu- 
rile partidului.

De asemenea, la propunerea ple
narei. au fost destituite din funcțiile 
ce le dețineau și alte cadre din uni
tățile județului care au participat la 
vinătoare.

Cu prilejul plenarei au fost scoase 
în evidență lipsurile grave existente 
în activitatea Comitetului județean 
de partid, a Biroului său pentru apli
carea in viață a hotărîrilor de partid 
și a legilor țării privind înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

noastre, formațiile de lucru care sint 
retribuite in acord global se consti
tuie prin consultarea oamenilor 
muncii, în raport cu nevoile produc
ției. asigurindu-se structura optimă 
pe meserii și nivelul de calificare 
corespunzător gradului de complexi
tate al lucrărilor contractate și. fi
rește, ținindu-se seama de cerințele 
respectării sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii și de încadrare 
în numărul maxim pe categot^i de 
personal prevăzut in plan. Colectivul 
de oameni ai muncii din cadrul for
mației de lucru este direct intere
sat să adopte permanent măsuri de 
ridicare și mai accentuată a produc
tivității muncii pentru a realiza pro
dusele sau lucrările contractate cu 
un număr mai mic de personal decit 
cel normat. Firește, suma totală cu
venită in cadrul acordului global se 
repartizează in acest caz la un nu
măr mai mic de oameni, revenind 
fiecăruia cîștiguri sporite. După cum, 
menținerea unui personal mai nu
meros decit cel necesar presupune 
diminuarea sumei cuvenite fiecăruia 
în parte.

De asemenea, legea prevede că 
șefii formațiilor de lucru sint aleși 
pe baze democratice de către colec
tivele de oameni ai muncii, din rin
dul lor, dintre cei mai buni munci
tori, maiștri, subingincri sau ingi
neri. Totodată, legea stabilește că 
prevederile contractului de acord

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe 10 luni

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe cele zece luni care au trecut din acest an de către colective frun
tașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, trans
porturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum și 
din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in raport 
cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfirșitul lunii octombrie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava, cu 672,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de rețele 
electrice Iași, cu 582,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Timișoara, cu 379,3 
puncte.

IN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Stoina, 
județul Gorj, cu 297,5 puncte.

IN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „Metali
ca" Oradea, cu 607,6 puncte.

Locul II : întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad, cu 533,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Am
balajul metalic" Timișoara, cu 441,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
CHIMIEI ANORGANICE — 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești — București, cu 788 puncte.

Locul II : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 235,6 puncte.

IN INDUSTRIA DE FIRE 
ȘI FIBRE SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE

Locul I : întreprinderea de fire și 
fibre poliamidice Roman, județul 
Neamț, cu 446,4 puncte.

Locul II : întreprinderea filatura 
de fire melană Botoșani, cu 402 
puncte.

Locul III : Combinatul de fire 
sintetice Vaslui, cu 290,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 363,1 puncte.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" București, cu 154,6 
puncte.

IN INDUSTRIA TEXTILA (UNA)

Locul I : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești, cu 713,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 676.2 puncte.

Locul III : întreprinderea „Pos- 
tăvăria Română" București, cu 611,5 
puncte.

In industria
CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica de confecții 
Șcornicești, județul Olt, cu 1148,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Focșani, cu 567,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții „Mondiala" Satu Mare, cu 
499,5 puncte.

IN industria pielăriei, 
CAUCIUCULUI 

ȘI încălțămintei

Locul I : întreprinderea de piele 
șl încălțăminte „Progresul" Bucu
rești, cu 256,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII

Locul I : întreprinderea de pre
parate și conserve din Carne Bucu
rești, cu 715,5 puncte.

Locul II : întreprinderea „Antre- 
frig" București, cu 463.6 puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Bacău, cu 150 
puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI. AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de vinlfi- 
cațle și produse spirtoase Constan
ța, cu 1 025,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de vi
nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești. cu 1 008,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete Iași, cu 989,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra

global se dezbat in adunările oame
nilor muncii din formația de lucru, 
precum și în adunările generale ale 
oamenilor muncii din fabrici și în
treprinderi, cu care prilej se adoptă 
toate măsurile ce se impun in ve
derea îndeplinirii in cele mai bune 
condiții a tuturor sarcinilor contrac
tate. Și tot în mod democratic, in 
spirit de echitate, suma cuvenită 
pentru produsele și lucrările realiza
te este repartizată de către conducă
torul formației, cu acordul membri
lor acesteia, pe fiecare persoană, în 
raport cu contribuția fiecăruia la 
realizarea produselor și a lucrărilor, 
retribuția tarifară și timpul efectiv 
lucrat

O mare răspundere revine consili
ilor oamenilor muncii din întreprin
deri și centrale, organelor și organi
zațiilor de partid pentru a asigura 
pretutindeni aplicarea fermă a tutu
ror prevederilor referitoare la munca 
în acord global, creînd toate condi
țiile necesare pentru buna desfășu
rare a activității productive, sancțio- 
nind prompt orice tendințe de încăl
care a legii. Secretarul comitetului de 
partid. în dubla sa calitate de acti
vist de partid și de președinte al 
consiliului oameniloț muncii, are 
datoria de a pune cu operativitate, 
in mod deschis, cu exigență, in dis
cuția organelor colective de condu
cere, a organizațiilor de partid toate 
problemele reale ale activității pro
ductive, de a mobiliza specialiștii și 

fică Bucureștii Noi, cu 787,7 puncte.
Locul II : întreprinderea poligra

fică Bacău, cu 389,9 puncte..
Locul III : întreprinderea poli

grafică ,,Filaret" București, cu 
376,5 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie" Sectorul agricol 
Ilfov, cu 1 424,4 puncte.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Rîmnicu Vilcea, cu 639 
puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Teremia Mare, județul 
Timiș, cu 611,8 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Ar
geș, cu 537 puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Vilcea, 
cu 479.2 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții-montaj 
Bacău, cu 452,9 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Brăila, cu 549,8 puncte.

Locul II : întreprinderea i de 
transporturi auto Harghita, cu
407.9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Maramureș, cu
352.9 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de apro
vizionare, desfacere și transport 
pentru industria chimică Bucu
rești — Ministerul Industriei Chi
mice și Petrochimice — cu 988,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto București, Mi
nisterul Industriei de Utilaj Greu 
— cu 638,4 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
— OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Neamț, cu 490,7 puncte.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Hunedoara, cu 388,8 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Alba, cu 366,5 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 660,3 puncte.

Locul II : Centrala sării șl ne
metaliferelor București, cu 462,8 
puncte.

INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
484,1 puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
echipamente de automatizări Bucu
rești, cu 414,5 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje șl 
piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 748,1 puncte.

Locul II : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru prelucra
rea țițeiului și petrochimie Plo
iești, cu 508,7 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI

Locul I : Centrala de exploatare 
a lemnului București, cu 102,5 
puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala industrializării 
tutunului București, cu 830,5 puncte.

Locul II : Centrala industriei 
uleiului București, cu 794,1 puncte.

TRANSPORTURI

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 507,8 
puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
reparații auto București, cu 394.2 
puncte.

cadrele de conducere pentru stabi
lirea măsurilor de soluționare a 
acestora și de a urmări consecvent 
aplicarea lor neabătută in practică 
pină la obținerea efectelor economice 
scontate.

Ne-am oprit în rindurile de față 
asupra cîtorva aspecte ale regle
mentărilor legale, asupra unor prin
cipii stătuate in domeniul organiză
rii și retribuirii muncii în acord glo
bal. Desigur. în practică, rezultatele 
au fost pe măsura preocupărilor do
vedite pentru aplicarea corectă, co
respunzătoare a noilor reglementări. 
Astfel, pe lingă experiențe bune, sol
date cu rezultate pozitive pe planul 
creșterii producției și eficientei, con
turate în cadrul unor unități în care 
aplicarea acordului global s-a făcut 
cu grijă. .în spiritul echității socia
liste. s-au desprins și anumite nea
junsuri referitoare la insuficienta 
fundamentare a unor indicatori de 
plan. Ia necorelarea unor sarcini de 
producție si de eficiență economică, 
la slaba organizare a activității unor 
formații de muncă, la neasigurarea 
unor condiții optime de producție. 
Ia practica modificării retroactive a 
planului și a nivelării „din condei" 
a unor realizări obținute de anumite 
colective de oameni ai muncii. La 
aceste probleme ne vom referi în- 
tr-un articol următor.

Corneliu CÂRLAN

OPȚIUNI Șl PRIORITĂȚI
Peisajul edilitar de azi al Unga

riei socialiste este pregnant mar
cat de fantezia și modernitatea 
noilor ansambluri de locuințe ale 
mlcroașezârilor urbane realizate 
prin soluții arhitectonice și ingi
nerești ingenioase. La Budapesta, 
Szâkesfehervâr, la Miskolc și Pecs, 
la Gyor și Veszprem, ca de altfel 
in întreaga Ungarie, s-a construit 
și se construiește mult. Datele sta
tistice arată, bunăoară, că. în anii 
care au trecut de la eliberare, 
fondul locativ al țării a cres
cut cu peste 1 milion de aparta
mente. In acești ani de puternic 
avînt constructiv, pe harta tării au 
apărut noi centre muncitorești ur
bane, cum sint Ajka, Dunauyvâros, 
Mor, Vărpalota și altele. Ritmu
rile modernizării și înnoirilor edi
litare se regăsesc însă, la adevă
ratele lor dimensiuni, in capitala 
țării.

Străbatem pe jos centrul comercial 
al orașului, circumscris in zona ce
lebrei străzi Vaci și a Pieței Li
bertății — zonă de mare atracție 
pentru orice budapestan și turist 
străin — in care cintăreți ambu
lanți și chiar grupuri muzicale iși 
prezintă repertoriile in fața trecă
torilor. Aici. în apropiere de Du
năre, zonă în care in anii din 
urmă s-au aliniat la rețeaua hote
lieră budapestană noile „vedete" 
cu patru stele : Atrium-Hyat și 
Forum, zonă cu clădiri dese și 
masive, am avut prilejul să cu
noaștem și alte realizări arhitecto
nice, ilustrînd vocația de construc
tor a poporului ungar. Iată, aici, 
pe strada Vaci s-a deschis nu de
mult hotelul „Taverna", o clădire 
cu 12 niveluri, care iși armonizea
ză silueta cu masivele clădiri ale 
sfîrșitului secolului trecut. Tot aici 
a fost ridicat și dat în folosință 
Centrul internațional de comerț 
(adăpostind bănci și firme străine,- 
birouri de turism șl companii de 
transport aerian etc.). Pasaje pie- 
tonale cu gust, un restaurant ra
pid, cofetării, bombonerii, berărie- 
bar, saună și alte servicii create 
aici stau la dispoziția oaspeților. 
Sint numai cîteva realizări de „ul
timă oră", ale arhitecților și con
structorilor unguri, care au reușit 
să „planteze" in inima Budapestei, 
între masivele clădiri din zonă, 
mici „capodopere" de larg interes, 
care promovează sticla, masele 
plastice și aluminiul drept mate
rii prime dominante în construc
ții. și care incintă privtrea orică
rui trecător.

Sîntem la sfatul popular al ca
pitalei. „în primul rind — ne spu
ne Jeney Gyorgy, șeful serviciului 
de gospodărire a fondului locativ 
— sintem preocupați de satisface
rea cerințelor de locuințe pentru 
populație, de realizarea altor o- 
biective sociale de care capitala 
noastră are nevoie. Nu dorim creș
terea populației capitalei, ci dim
potrivă, dorim să scadă. Cu toate 
acestea, nevoia de locuințe crește

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 noiembrie (ora 20) — 29 
noiembrie (ora 20). In (ară : Deși va 
intra intr-un proces de răcire, vremea 
se va menține caldă pentru această 
perioadă a anului. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros în vestul, centrul și 
nordul țării. Se vor semnala precipi
tații locale sub formă de ploaie, care, 
izolat., spre sfirșitul intervalului, se 
vor transforma in lapovlță și ninsoa
re. in regiunile vestice, centrale și 
nordice, tn restul teritoriului. ploile 
vor ti mai restrinse ca arie. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări din sectorul sudic in pri
ma zi. in sud-vestul și nord-estul tă
rii. Temperaturile minime, tn general, 
vor fi cuprinse intre minus 2 și 8 
grade, pe alocuri mal. scăzute spre 
sfirșitul intervalului, iar maximele in
tre 4 șl 14 grade, mal coborite în ul
tima parte a intervalului, dar și mal 
ridicate la început. In București : deși 
va intra intr-un proces de răcire 
ușoară, vremea se va menține caldă 
pentru această perioadă a anului. Ce
rul va fi variabil. Va ploua slab la 
începutul Intervalului. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 2 șl 6 grade, 
mai coborite la sfirșitul intervalului, 
iar maximele Intre 8 șl 12 grade, mai 
coborite In ultima parte a intervalu
lui. dar și mal ridicate la început. 

in continuare. în anii 1981—1985, 
bunăoară, am construit 79 000 apar
tamente. iar in acest al șaptelea 
cincinal urmează să construim 
52 000—60 000 apartamente. Dar ce
rerile de locuințe sînt mult mai 
mari, astfel că abia prin anii 2000 
vom reuși să rezolvăm această im
portantă problemă socială a capi
talei".

Preocupări similare de dezvolta
re a fondului locativ prin con
strucții noi și modernizarea celor 
vechi am intiînit pretutindeni în 
dialogurile avute cu cadre de 
răspundere și specialiști budapes
tani. Dr. Grossmann Jozset. secre
tar al Comitetului de partid al sec
torului 13 al capitalei, ne înfăți
șează pe larg tabloul la zi al pre
ocupărilor edililor și constructori
lor din sector. „în domeniul social 
sintem preocupați de indeplinirea

însemnări 
din R P. Ungară

programului de locuințe noi. cit și 
a celui de restaurare și moderni
zare a clădirilor vechi pentru creș
terea funcționalității și confortului 
lor". Reținem mai întii faptul că, 
in actualul cincinal, sectorul se va 
îmbogăți cu 5 000 apartamente noi, 
iar alte 4 500 locuințe vechi vor fi 
supuse unor lucrări de sporire a 
condițiilor de confort. Vor fi fina
lizate. de asemenea, marile ansam
bluri de locuințe Vizafogo. Sze- 
gedi-ut, Gyongydsi-ut, pre
cum și Tatai-iit, in care se 
ridică in prezent ultimele aparta
mente din cele 4 000 cîte va cu
prinde acest nou ansamblu de lo
cuințe. Tot aici a fost construită o 
bogată rețea de magazine, școli, 
grădinițe, creșe. policlinici, cine
matografe, parcuri și zone verzi, 
amenajări sportive".

Aflat în centrul Budapestei, acest 
sector găzduiește 140 de unități 
economice productive, realizind o 
zecime din producția industrială a 
capitalei. Din cei 145 000 locuitori 
ai sectorului, aproape 70 000 de 
oameni ai muncii sînt cuprinși în 
industrie. „Ne socotim un sector 
bine industrializat, bine echilibrat 
și cu reale perspective de dezvol
tare — ne spun gazdele. Multe 
probleme ne pun însă aglomerația 
rutieră, lipsa de zone de parcare, 
poluarea aerului, zgomotul"...

Așadar, alte probleme care stau 
In fața edililor, a proiectanților și 
arhitecților budapestani. în ce fel 
se materializează asemenea gînduri 
și preocupări ?

Un tur al Budapestei, făcut în 
compania arhitectului Găspăr Tibor 
de la Direcția de sistematizare și 
dezvoltare a capitalei, a fost un 
bun prilej de a cunoaște cîteva din 
aceste preocupări. „Ținind seama 
de cerințele ecologice, in anii ce 

La cinematograful „Studio" din Capitală, azi, 26 noiembrie 1987, are loc

Gala filmului albanez
organizată cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a Zilei naționale 

a Republicii Populare Socialiste Albania

Va fi prezentat filmul „UMBRE ALE TRECUTULUI", inspirat din romanul 
„Voci indepărtate" de Diana Culi. Cu : Xherdeț Ferri, Matilda Makoți, 
Eva Alikaj, Ndnțin Xhepa, Defnir Hyskja, Reshat Arbana. Regia : Esat 

Myslin

echipa portugheză F.C. Porto, deți
nătoarea „Cupei campionilor euro
peni", a intiînit formația olandeză 
Ajax Amsterdam, ciștigătoarea „Cu
pei cupelor". Partida, la care au 
asistat peste 25 000 de spectatori, s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) in 
favoarea fotbaliștilor portughezi. 
Unicul gol a fost marcat, in minu
tul 5, de Barros. Jocul retur se va 
desfășura la 13 ianuarie, la Porto. 
• Rezultate înregistrate miercuri in 
campionatul diviziei B la fotbal : se
ria I : F.C. Constanța — Prahova 
C.S.U. Ploiești 1—0 ; Politehnica 
Iași — Șiretul Pașcani 1—0 ; Petro
lul Brăila — Ceahlăul Piatra Neamț 
3—1 ; Inter Vaslui — Gloria Buzău 
1—0 ; Metalul Plopeni — C.S. Boto
șani 2—1 ; F.C.M. Delta Dinamo Tul- 
cea — F.E.P.A. '74 Birlad 3—0 ; O- 
limpia Rm. Sărat — Unirea Focșani 
1—0 ; Unirea Slobozia — F.C.M, Pro
gresul Brăila 1—1 ; seria a Il-a : 
Sportul 30 Decembrie — Chimia Rm. 
Vîlcea — 2—1 ; C.S.M. Pandurii Tg. 
Jiu — C.S. Tirgoviște 2—0 ; Spor
tul muncitoresc Caracal — Tractorul 
Brașov 2—0 ; Ințer Sibiu — Mecani
că Fină București 3—0 ; I.C.I.M. Bra
șov — Jiul Petroșani 1—2 ; Meta
lul București — Sportul muncitoresc 
Slatina 2—0 ; Progresul Vulcan Bucu
rești — Electroputere Craiova 0—1. ; 
A.S. Drobeta Tr. Severin — Autobu
zul București 5—1 ; Electromureș Tg. 
Mureș — Gaz metan Mediaș 4—0 ; 
seria a III-a : Gloria Bistrița — Me
talul Bocșa 6—0 ; Olimpia Satu 
Mare — Chimica Tirnăveni 7—0 ; 
Dacia Mecanica Orăștie — Strungul 
Arad 1—1 : Armătura Zalău — C.S.M. 
Reșița 3—2 ; F.C. Maramureș Baia 
Mare — A.S. Paroșeni Vulcan 3—0 ; 
Gloria Reșița — Minerul Baia Sprie 
5—0 ; U.T. Arad — F.C. Bihor Ora
dea 1—0 ; A.S.A. Progresul Timi
șoara — Victoria Cărei 2—0 ; Sticla 
Arieșul Turda — C.I.L. Slghet 4—0.

EDILITARE
vin orașul se va dezvolta în di
recția sud-est, de o parte și de 
alta a Dunării. Această zonă geo
grafică cu spații împădurite, cu aer 
curat și locuri ferite de vint. ca și 
Dunărea care asigură condiții na
turale de transport, această zonă, 
deci. întrunește cele mai bune con
diții de dezvoltare urbanistică a 
Budapestei". Arhitectul Găspăr ne 
precizează că în această zonă se 
vor construi locuințe pentru mai 
mult de 80 000 locuitori. Paralel cu 
edificarea unor noi ansambluri de 
locuințe, constructorii lucrează lă 
restaurarea unor edificii monumen
tale vechi și modernizarea lor in
terioară.

în aceeași ordine de preocupări 
este și aceea a descongestionării 
orașului de traficul auto intens, 
prin extinderea metroului și a mai 
multor artere de circulație perife
rice rapidă. La acest capitol, Garay 
Lâszlone. șeful serviciului de pla
nificare și dezvoltare a capitalei, 
spunea : „Zilnic, in Budapesta cir
culă cu mijloacele de transport 
peste 4,5 milioane călători, echiva- 
lind cu aproape jumătate din popu
lația țării.' Dorim să mărim numă
rul celor ce preferă metroul si să 
reducem circulația autovehiculelor, 
staționarea acestora pe străzi, 
Dorim să redăm străzile pietoni
lor. Sigur, nu este deloc ușor acest 
lucru".

— Cum acționați pentru rezolva
rea unor asemenea probleme ?

— Noi dorim să instituim și să 
aplicăm o logică a circulației in 
capitală pe baza unor temeiuri 
raționale atît pentru călători, cit și 
pentru îmbunătățirea in general a 
transportului în comun din oraș. 
Este vorba, în primul rind. de dez
voltarea rețelei de transport in 
subteran. Pină in anii 2000. lungi
mea liniilor de metrou se va ex
tinde cu 10 km, ajungind la 37 de 
km.

Pe o hartă, gazdele ne arată 
traseul „trenului rapid", care se va 
adăuga celorlalte artere de circu
lație ale orașului. Paralel, s-a în
ceput construcția centurii rutiere 
exterioare a capitalei, care va co
lecta toate arterele rutiere ce se 
îndreaptă spre marele oraș. S-a 
început, de asemenea, construcția 
celui de-al 7-lea pod peste Dună
re. important mijloc de legătură 
intre Pesta și Buda. de fluidizare 
a circulației. Numai aceste noi ma
gistrale rutiere vor colecta . și de
via circa 30 la sută din actualul 
trafic greu al orașului.

Iată, așadar, cîteva probleme pe 
care le ridică azi dezvoltarea și 
modernizarea capitalei ungare si 
cărora specialiștii sînt preocupați să 
le găsească rezolvări cit mai bune 
și rapidly ’fcst'â'’ rfb' 'îh’țefes1 ' deci că, 
la exigentele urbanistice ale pre
zentului. se adaugă’ căTe de per
spectivă. sarcini complexe pentru 
edilii budapestani.

Aurel URZICĂ

HANDBAL. în localitatea poloneză 
Piotrkow Trybunâlski s-a desfășurat 
meciul internațional amical de 
handbal dintre selecționatele de ju
nioare ale României și Poloniei. 
Handbalistele românce au obținut 
victoria cu scorul de 21—17 (10—8).

HALTERE. La Canton, in cadrul 
celei de-a șasea ediții a Jocurilor 
sportive naționale ale Chinei, halte
rofilul He Yingqiang (categoria 
56 kg) a.stabilit un nou record mon
dial la stilul smuls, cu performanța 
de 133,500 kg. Vechiul record-(133 kg) 
aparținea lui Oksen Mirzoian 
(U.R.S.S).

ȘAH • După 9 runde, în campio
natul republican feminin de șah, ce 
se desfășoară la clubul I.T.B. (str. 
Lipscani 21), în clasament se menține 
lideră Gertrude Baumstark cu 6,5 
puncte, urmată de Eugenia Ghindă, 
Margareta Mureșan, Ligia Jicman și 
Gabriela Stanciu, cu cite 6 puncte 
etc. Rezultate din runda de aseară : 
Ghindă — Duminică 1—0 ; Stanca — 
Mureșan 0—1 ; Baumstark — Jicman 
remiză ; Kun Minescu — Ganț 0—1; 
Stroe — Stanciu remiză ; Popescu — 
Chiricuță remiză ; Bădulescu — Boi- 
cu 1—0 ; Kosma — Caravan remiză. 
• Turneul de baraj pentru cam
pionatul mondial masculin de șah. 
desfășurat la Havana, a revenit 
marelui maestru iugoslav Pedrag Ni- 
kolici cu 6,5 puncte din 8 posibile, 
urmat de peruanul Granda și cuba
nezul Nogueira. Nikolici s-a calificat 
astfel (ca rezervă) pentru turneu! 
candidaților la titlul mondial. 9 în 
turneul de șah de la Sevilla, in frun
tea clasamentului „se află Taimanov, 
Sokolov, Murray, Dizdar și Hodge- 
son cu cîte 4,5 puncte. Rezultate din 
runda a 5-a : Sokolov — Campos 
1—0 ; Taimanov — Hoj 1—0 ; Diz
dar — Pablo 1—0 ; Doncevici — 
Adorjan remiză.

HOCHEI. Pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc au continuat miercuri 
întrecerile competiției internaționale 
de hochei pe gheață pentru juniori 
„Turneul Prietenia", echipa României 
obținind o spectaculoasă victorie, cu 
scorul de 4—2 (2—2, 1—0. 1—0), în 
fața formației R. D. Germane. Alte 
rezultate : Cehoslovacia — R.P.D. 
Coreeană 15—0 (6—0, 2—0, 7—0) ;
Bulgaria — Polonia 3—3 (1—1, 2—1, 
0—1) ; U.R.S.S. — România tineret 
4—4 (1—2, 2—2, 1—0). Clasate pe pri
mele două locuri în grupele prelimi
nare. reprezentativele Cehoslovaciei, 
României, U.R.S.S. și Poloniei s-au 
calificat pentru turneul locurilor 1—4, 
celelalte selecționate urmind să evo
lueze în turneul de consolare. Astăzi 
este zi de odihnă, competiția reluîn- 
du-se vineri cu meciurile Ceho
slovacia — România și U.R.S.S. — 
Polonia.

FOTBAL. • Miercuri seara, la Ve
rona s-au intiînit in cadrul optimi
lor de finală ale competiției de fot
bal „Cupa U.E.F.A." formațiile Hel
las Verona și Sportul studențesc. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 3—1 
(2—0) in favoarea gazdelor, care au 
înscris prin Fontolan (min. 25), Pa- 
cione (min. 29) și Elkjaer-Larsen 
(min. 81 din lovitură de la 11 m). 
Golul echipei române a fost marcat 
de COraș. in minutul 63. Returul va 
avea loc la București, in ziua 
de 9 decembrie. • Pe stadionul 
„Strungul" din Arad, ieri s-a disputat 
meciul-retur dintre echipele Româ
niei și San Marino, contind pentru 
preliminariile campionatului european 
de fotbal rezervat cadeților (jucători 
pină la 16 ani). Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 5—1 
(2—0). învingătoare și în prima par
tidă (cu 6—2). selecționata română 
s-a calificat pentru turneul final. • La 
Amsterdam s-a disputat primul meci 
pentru „Supercupa Europei", in care

care.au


Schimb de mesaje între 
secretarul general al P.C.B. 

si secretarul general al P. C. din Uruguay
MONTEVIDEO 25 (Agerpres). — 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, i-au fost transmise 
din partea tovarășului Rodney 
Arismendi. secretar general al Parti
dului Comunist din Uruguay, cordiale 
urări de sănătate, de noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară pen
tru edificarea socialismului și comu
nismului în România, pentru pace 
In întreaga lume, împreună cu do
rința de a continua și în viitor dez

Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

NU - bazelor militare străine

\ 
\

TOKIO 25 (Agerpres). — Prin 
adoptarea unei rezoluții care chea- 

1 mă la desființarea tuturor bazelor 
‘ militare ale S.U.A. de pe teritoriul 
4 nipon, in localitatea Yokota, situată 
; in apropiere de Tokio, a luat sfir- 
) șit Congresul Japonez al Păcii 1987. 
i In apropierea bazei de la Yo- 
* kota, cei peste 1 500 de delegați re- 
\ prezentind comitetele pentru pace 

ale unor partide, sindicate, grupări

\ 
\ 
\ 
i CAIRO 25 (Agerpres). — In Egipt 
/ se desfășoară in aceste zile o cam- 
t panie inițiată de Comitetul egip- 
4 tean al păcii in favoarea creării 
’ unei zone denuclearizate in Orien- 
I tul Mijlociu. Prin materiale de pre- 
1 să, cărți, broșuri, lozinci și simpo- 
' zioane inițiatorii campaniei doresc 
i să informeze cercuri cit mai largi 

\

i
■

în favoarea creării unei zone denuclearizate 
în Orientul Mijlociu

Seminar în problemele păcii
25 (Agerpres). — La 
încheiat lucrările u- 
sovieto-american in

MOSCOVA 
Moscova s-au 
nui seminar 
problemele păcii și întăririi încre
derii, relatează agenția T.A.S.S. La 
reuniune au participat reprezen
tantele unor organizații de femei 
din U.R.S.S. și o delegație a orga-

Sesiunea Adunării Generale a 0. N. U.
« Dezbaferj asupra problemei palestiniene

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— în plenara Adunării. Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra 
problemei palestiniene. Majoritatea 
covîrșitoare a vorbitorilor, intre care 
reprezentanții Mauritaniei, R.A. Ye
men, Arabiei Saudite, U.R.S.S., Ce
hoslovaciei și Vietnamului, au rele
vat în discursurile lor că, de-a lun
gul anilor, dezbaterile și rezoluțiile 
O.N.U. au permis definirea clară a 
principiilor de bază pentru rezol
varea problemei palestiniene, și anu
me materializarea dreptului poporu
lui palestinan la autodeterminare și 
Ia un stat propriu independent, re
tragerea trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate și convo
carea unei conferințe internaționale 
pentru o pace justă și durabilă în 
Orientul Mijlociu, cu participarea 
tuturor părților implicate, inclusiv a 
O.E.P. și Israelului, precum și a 
membrilor permanent ai Consiliului 
de Securitate.

S-a apreciat că un asemenea fo

voltarea relațiilor prietenești dintre 
cele două partide.

Din partea .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate 
tovarășului Rodney Arismendi un 
salut tovărășesc, împreună cu urări 
de sănătate și de succes în activi
tatea sa.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către secretarul ge
neral al P.C. din Uruguay a tova
rășului Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

au

T

3
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religioase și asociații științifice 
organizat o manifestație in favoa
rea creării unei zone denuclearizate 
in Asia. Cu acest prilej, guvernului 
japonez i-a fost lansată chemarea 
să urmeze exemplul Noii Zeelande 
și să interzică intrarea navelor cu 
arme nucleare la bord in porturile 
nipone. Participanta s-au pronun
țat, de asemenea, pentru declararea 
Japoniei drept zonă denuclearizată.

ale populației asupra pericolelor 
care rezultă din existența armelor 
nucleare pentru această regiune. 
Pentru a spori eficacitatea acțiunii, 
comitetul a hotărit să includă in 
rindurile membrilor săi tineri din 
partea tuturor partidelor politice 
din Egipt.

nizației antimilitariste americane 
„Punți spre pace“. in cadrul dialo
gului prilejuit de seminar s-a re
levat că măsurile concrete 
meniul dezarmării ar putea 
de calea spre rezolvarea 
probleme care confruntă in prezent 
omenirea.

în do- 
deschi- 
multor

rum, chemat sâ rezolve definitiv pro
blemele de bază ale conflictului 
arabo-israelian, necesită o pregătire 
corespunzătoare, reînnoindu-se pro
punerea privind crearea, în cadrul 
Consiliului de Securitate, a unui co
mitet pregătitor. In ultimul an — s-a 
relevat în cursul dezbaterilor — 
sprijinul internațional în favoarea 
unei asemenea conferințe s-a extins 
considerabil, existînd un potențial 
politic capabil să dea impulsul nece
sar. prin mecanismele O.N.U., pro
cesului unei reglementări în Orientul 
Mijlociu.

Vorbind In cadrul dezbaterilor din 
Comitetul politic special al Adunării 
Generale a O.N.U., reprezentantul 
Emiratelor Arabe Unite a exprimat 
preocuparea guvernului țării sale 
față de situația din teritoriile arabe 
ocupate, care continuă să se deterio
reze. și a cerut autorităților de ocu
pație să respecte legalitatea interna
țională — relatează agenția K.U.N.A.

In pregătirea apropiatei IntIlniri la nivel iNALT
SOVIETO-AMERICANE

Largă satisfacție față de convenirea 
acordului asupra eliminării rachetelor cu 
rază medie de acțiune și operativ-tactice
— Aprecieri, declarații, luări de poziție —

GENEVA 25 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă organizată la 
Geneva la încheierea convorbirilor 
cu secretarul de stat al S.U.A., mi- 

> nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze, a subliniat că 
a fost realizat primul acord impor
tant in domeniul dezarmării reale 
între U.R.S.S. și S.U.A. din ultimii 
opt ani. Acordul, a precizat el, are 
în același timp un caracter interna
țional, avînd în vedere că vor fi eli
minate mijloace nucleare de pe teri
toriul a nouă state. Ministrul sovie
tic, relevă agenția T.A.S.S., a evi
dențiat că acesta este primul acord 
ce confirmă realitatea și posibilita
tea unei lumi nenucleare, mai sigu
re. Aici, la Geneva, fiecare parte a 
parcurs porțiunea ei de drum și con
cesiile reciproce s-au soldat cu re
zultate foarte bune. Nu au fost le
zate interesele de apărare ale Uniu
nii Sovietice și nici ale S.U.A., pen
tru ca în final să cîștige pacea.

La rîndul său, secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, a calificat 
proiectul de acord cu privire la eli
minarea rachetelor nucleare cu rază

★
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a expri
mat profunda satisfacție față de în
cheierea convorbirilor dintre miniș
trii de externe ai U.R.S.S. și S.U.A., 
a declarat un purtător de cuvînt al 
organizației. Secretarul general al 
O.N.U. și-a exprimat speranța în re
petate rînduri că U.R.S.S. și S.U.A. 
vor folosi posibilitatea pe care o va 
oferi semnarea documentului res
pectiv pentru a intensifica negocie
rile în alte domenii ale dezarmării, 
a spus vorbitorul.

BONN 25 (Agerpres). — Cancela
rul R. F. Germania, Helmut Kohl, a 
afirmat că semnarea acordului so
vieto-american deschide calea spre 
o dezarmare reală și £-a pronunțat 
în favoarea realizării unor măsuri 
similare și in ceea ce privește ra
chetele cu rază scurtă de ac
țiune. ca și în domeniile armelor 
convenționale și chimice. La rîndul 
său, ministrul de externe vest- 
german Hans-Dietrich Genscher și-a 
exprimat satisfacția in legătură cu 
acordul dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind lichidarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune, relevînd că eli
minarea acestei categorii de arme 
trebuie să fie urmată de noi pași 
în direcția dezarmării,. ,în speciaiîn 
ce * pricește eliminarea-^ armelor '-Chi
mice și reducerea armamentelor 
convenționale. .... .

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scînteli nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr București, Calea Grivlței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligradic CASA SCINTEII 40 360

OSLO 25 (Agerpres). — Primul 
ministru al Norvegiei, Groo Harlem 
Brundtland, a declarat, în legătură 
cu rezultatele convorbirilor dintre

Noi consultări ale secretarului general al O.N.U. privind 
încetarea conflictului iraniano-irakian

NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager
pres) — Adjunctul ministrului afa
cerilor externe al Iranului. Moha
mad Larjani. va sosi la New York' 
la începutul săptămînii viitoare, 
pentru continuarea consultărilor cu 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, în legătură cu 
aplicarea rezoluției 598 a Consiliu
lui de Securitate, privind încetarea 
conflictului dintre Iran și Irak — a 
anunțat reprezentantul permanent al 
Iranului la O.N.U., citat dc agenția 
Taniug.

După cum s-a anunțat. Irakul va 

medie de acțiune și a celor opera
tiv-tactice drept „un prim pas im
portant", „un început bun". Pentru 
prima dată se va ajunge, printr-o 
înțelegere, la o reducere majoră a 
armelor nucleare — a spus el. Se
cretarul de stat și-a exprimat spe
ranța că guvernul american va ob
ține ratificarea acordului de către 
Senatul S.U.A.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
a declarat că este foarte satisfăcut 
de informațiile potrivit cărora toa
te problemele controversate în legă
tură cu acordul sovieto-american a- 
supra eliminării rachetelor cu rază 
medie de acțiune și operativ-tactice 
au fost soluționate — relatează Bu
letinul de știri al Casei Albe. Acor
dul va fi finalizat cînd mă voi în- 
tîlni cu secretarul general Mihail 
Gorbaciov la Washington — a spus 
președintele Reagan. El și-a expri
mat. de asemenea, speranța că acest 
acord — pe care l-a apreciat drept 
istoric — va fi ratificat de către 
Senat.

★
Eduard Șevardnadze. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și secre
tarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, că semnarea acordului pri
vind lichidarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune va 
constitui un eveniment istoric.

PARIS 25 (Agerpres). — Guvernul 
francez își exprimă satisfacția față 
de reglementarea tuturor probleme
lor referitoare la pregătirea proiec
tului tratatului vizînd lichidarea ra
chetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, a declarat un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Exter
ne francez. relatează agenția
T. A.S.S. Guvernul francez, a adău
gat el, speră, de asemenea, că în 
cadrul intîlnirii sovieto-americane 
Ia nivel înalt de la Washington se 
va face un pas hotărîtor in ce pri
vește reducerea arsenalelor strategi
ce nucleare ale S.U.A. și U.R.S.S., 
care devine în prezent o problemă 
primordială.

TOKIO 25 (Agerpres). — Salutînd 
apropiata semnare a acordului so
vieto-american, guvernul japonez 
consideră că acesta va con
solida dialogul dintre S.U.A. și
U. R.S.S. vizînd lărgirea procesului 
de dezarmare, inclusiv reducerea ar
mamentelor strategice ale celor două ' 
mari țări.

LONDRA 25 (Agerpres). — Șeful 
! diplomației engleze, Geoffrey Howe, 
1 a salutat convenirea de către U.R.S.S. 

și S.U.A. a proiectului tratatului re
feritor la lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune.

fi reprezentat la consultările inițiate 
de secretarul general al O.N.U. de 
ministrul de externe, Tariq Aziz.

BRUXELLES 25 (Agerpres) — 
Miniștrii de externe din C.E.E., 
reuniți la Bruxelles, s-au pronunțat 
pentru încetarea imediată a conflic
tului dintre Iran și Irak, apreciind 
că starea de tensiune din zona 
Golfului a ajuns la un stadiu „cri
tic", ceea ce impune acceptarea re
zoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate prin care să se pună capăt 
operațiunilor miliUre.

In sprijinul creării 
unui climat de pace 
in America Centrală
MANAGUA 25 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută la Managua, 
președintele Uruguayului, Julio Ma
ria Sanguinetti, care întreprinde un 
turneu in regiune, a apreciat că 
reuniunea la nivel inalt de la Aca
pulco — ce urmează să se deschidă 
peste citeva zile — va reprezenta un 
pas înainte pe calea instaurării pă
cii în America Centrală — transmite 
agenția Prensa Latina. „Grupul nos
tru — a. spus șeful statului Urugu
ayan, referindu-se la statele care 
fac parte din „Grupul celor opt" 
(Grupul de la Contadora și Gru
pul de sprijin) — trebuie să acțio
neze ferm în direcția creării unui 
climat favorabil păcii în regiune și 
afirmării nestingherite a voinței po
litice de cooperare a statelor centro- 
americane".

LIMA 25 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Lima, ministrul 
peruan al relațiilor externe, Allan 
Wagner, s-a pronunțat pentru apli
carea fermă în practică a prevede
rilor Acordului de pace în America 
Centrală, în scopul instaurării fără 
întîrziere a unui climat real și du
rabil de pace, securitate și coopera
re în regiune — transmite agenția 
Prensa Latina. El a subliniat că toa
te statele centroamericane trebuie să 
procedeze la acțiuni concrete de apli
care a prevederilor acordului.

Grevă generală 
în Italia

ROMA 25 (Agerpres). — La apelul 
marilor centrale sindicale italiene — 
Confederația Generală Italiană a 
Muncii, Confederația Italiană a Sin
dicatelor Oamenilor Muncii și Uniu
nea Italiană a Muncii — aproxima
tiv 20 milioane de oameni ai mun
cii au intrat miercuri în grevă. Gre
viștii reclamă reforme în domeniul 
financiar și economic destinate îm
bunătățirii situației lor. Pe parcursul 
acțiunii, în întreaga țară se vor des
fășura mitinguri și manifestații.

LUANDA

Plenara C.C. al M.P.LA.
— Partidul Muncii

LUANDA 25 (Agerpres). — La 
Luanda s-au deschis lucrările ple
narei C.C. al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii. Pe agenda plenarei figurează 
analiza situației politico-militare din 
țară după atacurile comise de 
rasiștii sud-africani împotriva Ango
lei. Va fi discutat, de asemenea, 
modul în care se îndeplinește pro
gramul de redresare a situației eco
nomice și financiare a Angolei.

Contencidsuf 
comercial 

C.E.E.-S.U.A.
BRUXELLES 25 (Agerpres). — Co

misia executivă a C.E.E. a avertizat 
Statele Unite că Piața comună se va 
vedea obligată să ia, la rîndul său, 
măsuri de retorsiune in cazul în 
Care S.U.A. vor restringe exporturile 
comunitare. Este vorba — reaminteș
te agenția EFE — despre decizia 
anunțată de S.U.A. de a acționa îm
potriva unor produse de export ale 
țărilor C.E.E. in cazul in care anu
mite măsuri adoptate de autoritățile 
cofnunitare ar afecta produsele ame
ricane destinate „celor 12". Membrii 
Comisiei executive a C.E.E. însărci
nați cu agricultura și cu relațiile ex
terne, Frans Andriessen și, respec
tiv, Willy de Clercq, au condamnat, 
în declarații făcute la Bruxelles, ati
tudinea S.U.A. față de Piața co
mună.

Deschiderea lucrărilor Congresului
Partidului Comunist Japonez

TOKIO 25 (Agerpres). — La Atârni 
s-au deschis lucrările .celui de-al 
18-lea Congres al Partidului Comu
nist Japonez, la care participă 
aproximativ 1 000 de deiegați. Con
gresul va dezbate raportul de acti
vitate al C.C. al P.C.J.. va », hotărî 
asupra unor modificări in statutul 
partidului și va alege noile organe 
de conducere.

La forumul comuniștilor japonezi 
participă reprezentanți ai unui nu

VARȘOVIA, Plenara
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au deschis, miercuri, lu
crările celei de-a Vl-a plenare a C.C. 
al P.M.U.P. După cum informează 
agenția P.A.P., participants dezbat 
raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. — „Adîncirea înnoirii so
cialiste — condîț'e a accelerării dez
voltării Poloniei". Documentul supus 
dezbaterilor — precizează P.A.P. — 
subliniază că partidul este forța mo
trice a înțelegerii naționale, a dez
voltării democrației și autoconduce- 
rii. Se reliefează, totodată, că în Po
lonia socialismul va fi mai deplin în

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 25 (Agerpres). — Lupte 

puternice au reizbucnit miercuri 
între combatanții palestinieni și mi
lițiile Amal in zona taberei de refu- 
giați palestinieni Chatila din sudul 
Beirutului. încălcîndu-se un acord 
de încetare a focului convenit în 
ziua precedentă în timpul unor con
tacte dintre reprezentanți ai celor 
două părți. După cum informează 
agenția A.D.N., în schimburile de 
focuri au fost utilizate rachete și 
arme automate.

Pe de altă parte, în sudul Libanu
lui. artileria israeliană a bombardat 
localități din regiune. S-au înregis
trat pagube materiale în satele 
Chakra și Tîri. O forță israeliană de 
represalii a intrat în localitatea 
Kfar-Chuba efectuînd percheziții și 
interogatorii. Elemente aparținînd 
așa-zisei Armate a Sudului Libanu
lui, creată și finanțată de Israel, au 
supus unui tir de artilerie pozițiile 
contingentului norvegian din cadrul 
UNIFIL, staționat în apropierea lo
calității Rashay-Fahhar.

BONN 25 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută cu ocazia prezenței la 
Bonn, într-o vizită oficială, a pre
ședintelui Republicii Liban, Amin 
Gemayel, președintele R.F. Germa
nia, Richard von Weizsacker, a rea

AGENDA DIPLOMATICA
■ mwimwmi» i «war „ . , MMI• La New Delhi s-au încheiat roul Schluter, a Sosit intr-o scurta

convorbirile dintre primul ministru 
indian-, -Rajiv’ Gandhi, și premierul 
sovietic Nikolai Rîjkov, aflat in vi
zită în această țară. Au fost evi
dențiate perspectivele lărgirii și a- 
dîncirii colaborării bilaterale, ale 
diversificării legăturilor dintre cele 
două țări în domeniile economic, 
comercial și în alte sfere de acti
vitate. S-a subliniat că U.R.S.S. și 
India acordă o atenție . deosebită 
problemelor privind înlăturarea pe
ricolului nucleor, oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării. 
• Regele Hussein ai Iordaniei a 
sosit în vizită la Damasc. Suveranul 
hașemit va avea convorbiri cu pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assod, 
consacrate cu precădere situației 
din Orientul Mijlociu, din zona 
Golfului, ca și raporturilor bi
laterale. ® Primul ministru danez, 

măr de 26 de partide comuniste și 
muncitorești din diferite țări ale lu
mii. Este prezentă o delegație a 
Partidului Comunist Român.

Cuvîntul de deschidere a fost ros-, 
tit de tovarășul Kenii MiyamotoT 
președintele C.C. al Partidului Co
munist Japonez. Vorbitorul a eviden
țiat. de asemenea, succesele obținu
te de P.C.J. in viața politică internă 
în cei doi ani care au trecut de la 
precedentul congres.

CC. al P.M.U.P.
măsura în care va tine seama de 
condițiile poloneze și va exprima cit 
mai profund voința și aspirațiile po
porului. Filonul principal al proce
selor de democratizare — arată ra
portul — îl constituie dezvoltarea 
autoconducerii socialiste.

La propunerea Biroului Politic, 
prezentată de Wojciech Jaruzelski, 
prim secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Comitetul Central a hotărit ca ac
tuala plenară să se desfășoare în 
două ședințe. Cea de-a doua parte a 
plenarei C.C. al P.M.U.P. va avea 
loc în prima jumătate a lunii de
cembrie — precizează P.A.P.

firmat sprijinul țării sale pentru asi
gurarea suveranității și independen
ței Libanului. în legătură cu situa
ția din Orientul Mijlociu, șeful sta
tului vest-german s-a pronunțat in 
favoarea convocării unei conferințe 
internaționale de pace, sub egida 
O.N.U.

TUNIS 25 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Zine El Abidine Ben 
Aii, și președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat, au ho
tărit, în cadrul unei întîlniri la Tu
nis, să continue consultările bilatera
le in probleme de interes pentru 
popoarele tunisian și palestinian, cit 
și pentru celelalte națiuni arabe, 
informează agenția Q.N.A. Intr-o de
clarație făcută la încheierea convor
birilor. liderul palestinian a arătat că 
au fost discutate, de asemenea, ac
tualele evoluții pe plan arab și in
ternațional.

Autoritățile Israeliene de ocupație 
au introdus restricții de circulație în 
zona taberei de refugiați palestinieni 
de la Balata, aflată pe malul vestic 
al Iordanului. Anterior acestei deci*  
zii. între demonstranți palestinieni și 
trupele israeliene au avut loc 
ciocniri. (Agerpres)

vizită la Paris, unde va avea con
vorbiri privind problemele cu care 
se confruntă Piața comună mai a- 
les în domeniile financiar și a- 
gricol. Convorbirile sale se desfă
șoară în perspectiva reuniunii la 
nivel înalt a C.E.E., ce va avea loc 
la Copenhaga în zilele de 4 și 5 
decembrie. • Primul ministru al 
Turciei, Turgut Ozal, a primit la 
Ankara delegația Ministerului Afa
cerilor. Externe al R.P.S. Albania, 
condusă de adjunctul ministrului, 
Sokrat Plaka. După cum informea
ză agenția A.T.A., cu acest prilej 
primul ministru al Turciei a arătat 
că țara sa menține relații de prie
tenie foarte bune cu Albania, și a 
subliniat necesitatea extinderii pe 
mai departe a colaborării bilate
rale, mai ales în domeniile econo
mic și comercial. (Agerpres)

------- —— (din actualitatea politică')

ACȚIUNILE AGRESIVE ALE R.S.A. - 0 FLAGRANTA ÎNCĂLCARE 
A SUVERANITĂȚII ANGOLEI

In ultimele săptămîni, situația din 
sudul continentului african înregis
trează o nouă și bruscă agravare. Sfi- 
dind protestele opiniei publice mon
diale, ca și numeroasele rezoluții ale 
O.N.U.. care condamnă violarea inte
grității teritoriale a stațelor din „pri
ma linie" de către R.S.A., trupe ale 
regimului rasist de la Pretoria au 
declanșat un masiv atac împotriva 
Republicii Populare Angola. După 
cum transmit agențiile internaționa
le de presă, unități militare sud- 
africane însumind peste 3 000 de oa
meni, însoțiți de blindate și artile
rie, au pătruns pe o distanță de circa 
350 km in interiorul tînărului stat 
african, devastînd numeroase locali
tăți din provinciile Cunene și Cuan- 
do-Cubango. S-au înregistrat un im
portant număr de victime omenești 
și mari pagube materiale. Jannie 
Geldenhuyse, comandantul forțelor 
militare" ale Africii de Sud. a recu
noscut deschis că scopul acestei ac
țiuni samavolnice este sprijinirea 
elementelor antiguvernamentale din 
regiunile meridionale ale Angolei, 
respectiv a bandelor UNITA, care 
și-âu ciștigat o tristă faimă prin 
asasinarea, fără discriminare, a unui 
mare număr de bărbați, femei, co
pii, prin atacarea și incendierea unor 
obiective economico-sociale. Forțele 
guvernamentale angoleze au dat, 
după cum este știut, replica cuve
nită acestor bande, îngustîndu-le tot 
mai mult posibilitatea de acțiune — 
tocmai situația grea în care se află 
e'ementele teroriste constituind mo
tivul intervenției militare a rasiștilor 
de la Pretoria in încercarea de a-și 
salva, cu orice chip, „protejații".

Intensificarea acțiunilor agresive 
ale R.S.A. împotriva R.P. Angola a 
trezit și trezește o vie îngrijorare și 
cele mai vehemente proteste din 
partea opiniei publice mondiale, care 
înfierează atacul declanșat de R.S.A. 
ca o gravă încălcare a integrității te
ritoriale a unui stat independent și 
suveran, ca o serioasă amenințare la 
adresa păcii în zonă. Indignarea este 
cu atît mai puternică dacă se ține 

seama că declanșarea agresiunii a 
fost însoțită de un fapt fără prece
dent : „inspectarea" trupelor sud- 
africane care au pătruns adînc pe 
teritoriul angolez de către însuși pre
ședintele R.S.A.. Pieter Botha, și de 
ministrul apărării, Magnus Malan. 
Pe bună dreptate această acțiune este 
apreciată ca fiind o violare flagran
tă a celor mai elementare norme ale 
relațiilor dintre state, a dreptului in
ternațional.

Așa cum era de așteptat, noile 
Incursiuni armate ale R.S.A. au pri
mit incă de la început o ripostă fermă 
din partea Angolei. între forțele ar
mate angoleze și agresori au loc lup
te crincene. Pină în prezent au fost 
scoși din luptă citeva sute de mili
tari sud-africani, fiind totodată cap
turate cantități însemnate de arme 
de tot felul. în zona fluviului Lomba, 
armata guvernamentală angoleză a 
lansat atacuri susținute asupra bata
lionului mercenar „Buffalo", cunos
cut pentru cruzimea sălbatică a ac
țiunilor sale represive. Pe de altă 
parte, guvernul Republicii Populare 
Angola a cerut convocarea de ur
gență a Consiliului de Securitate. în 
scrisoarea adresată înaltului for in
ternațional, președintele republicii. 
Jose Eduardo dos Santos, arăta că 
datorită actelor agresive ale regimu
lui de la Pretoria în sudul Africii 
s-a creat o situație explozivă, po
porul angolez fiind nevoit să facă 
față uneia dintre cele mai grave pro
vocări armate din partea rasiștilor 
sud-africani.

De altfel, se știe că nu este pen
tru prima oară cînd Angola se află 
confruntată cu o asemenea situație. 
Cu prilejul dezbaterilor care au în
ceput "la 20 noiembrie în Consiliul de 
Securitate, adjunctul ministrului de 
externe al Angolei. Venacio de Mura, 
a arătat că incă din momentul pro
clamării independenței, in 1975. țara 
sa a devenit ..victima unui război 
nedeclarat, dar permanent", dus de 
trupele Africii de Sud, de mercena
rii ei și de „renegații angolezi" spri
jiniți de Pretoria. Aceasta a provo

cat poporului angolez mari jertfe și 
suferințe. Pagubele pricinuite țării se 
ridică la circa 12 miliarde de dolari. 
Aproape 60 000 de persoane și-au 
pierdut viață, în timp ce 600 000 au 
fost nevoite să-și părăsească locurile 
de baștină. începind din primăvara 
anului 1987, situația din sudul Ango
lei s-a deteriorat și mai mult. R.S.A., 
care nu și-a retras niciodată trupe
le staționate în această. zonă, și-a 
intensificat incursiunile la nord de 
fluviul Cunene. „în ultimele șase luni 
— a precizat el — au avut loc 75 
de violări ale spațiului aerian an
golez și 33 acte de violare a terito
riului". Principalele regiuni vizate au 
fost provinciile Cunene, Cuando-Cu- 
bango și Moxico.

Sint realități ce îndreptățesc una
nima și vehementa condamnare a po
liticii agresive a R.S.A., politică ce 
îmbracă acum forme tot mai grave 
și mai primejdioase. Consiliul de 
Securitate a adoptat în unanimitate 
o rezoluție în care condamnă cu 
hotărîre regimul rasist de Ia Pretoria 
pentru continuarea și intensificarea 
actelor de agresiune împotriva 
Angolei și cere R.S.A. să-și retragă 
necondiționat toate trupele de pe 
teritoriul angolez. în același timp, 
devine tot mai puternic protes
tul cercurilor celor mai largi ale 
opiniei publice internaționale. Și 
acum, ca și în alte ocazii, ță
rile din „prima linie" au luat po
ziție din primul moment. Comuni
catul dat publicității la 16 noiembrie 
cu prilejul încheierii reuniunii la ni
vel inalt de la Luanda subliniază so
lidaritatea acestor țări cu lupta po
porului angolez^ împotriva atacurilor 
armate ale regimului rasist de la 
Pretoria, cerînd rasiștilor sud-afri
cani să înceteze orice act de agre
siune împotriva Angolei și să-și re
tragă necondiționat trupele din a- 
eeastă țară. Ele și-au reafirmat ho- 
tărîrea de a apăra integritatea țări
lor lor în fața agresiunii armate a 
R.S.A.

O vie indignare au provocat ac
țiunile rasiștilor sud-africani și in 

alte țări ale lumii. India condamnă 
cu fermitate violarea de către R.S.A. 
a integrității teritoriale a Angolei,. a 
declarat la New Delhi un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Externe, 
care a precizat că țara sa cere re
tragerea imediată a tuturor trupelor 
rasiste de pe teritoriul Angolei, în
cetarea provocărilor la adresa aces
tui stat suveran, ca și a încercărilor 
de destabilizare a situației în țările 
africane din „prima linie". într-o 
notă oficială a Ministerului Aface
rilor Externe dată publicității la Ma
drid se arată că „guvernul spaniol 
reafirmă sprijinul său față de An
gola și celelalte țări din prima linie 
a frontului, victime ale politicii de 
destabilizare pe care o promovează 
R.S.A. in regiune". Poziții similare 
s-au înregistrat în numeroase alte ca
pitale.

Prieten sincer al popoarelor afri
cane. al tuturor popoarelor care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român condamnă 
cu toată, fermitatea acțiunile agresi
ve ale regimului sud-african împo
triva Republicii Populare Angola, ex
presie brutală a politicii de sfidare 
sistematică a normelor și principii
lor de drept internațional, a hotări- 
rilor adoptate de Națiunile Unite cu 
privire la Africa australă. Țara noas
tră cere cu tărie să fie retrase neîn- 
tirziat și necondiționat unitățile sud- 
africane de pe teritoriul R.P. An
gola. să înceteze orice act de violare 
a suveranității și independenței a- 
cestei țări, să se pună capăt provo
cărilor armate, manifestărilor de in
gerință ale . regimului de la Preto
ria in treburile statelor africane ve
cine. Este dreptul inalienabil al tu
turor acestor state de a-și proi o 
viață liberă, asa cum își doresc, fără 
amestec din afară, și nici un fel de 
acte de forță, nici un fel de pre
siuni sau incursiuni armate nu pot 
da înapoi mersul istoriei, nu pot 
clinti voința lor fermă de a merge 
înainte pe drumul dezvoltării de sine 
stătătoare.

Nicolae N. 1UPU

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI. La Moscova s-au 
| încheiat convorbirile dintre Andrei 

Gromiko, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 

I președintele Portugaliei, Mario
Soares, aflat într-o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică. Un Ioc cen
tral pe agenda convorbirilor, rela- 

Itează agenția T.A.S.S., l-au ocupat 
relațiile bilaterale, exprimindu-se’ 
dorința ambelor părți de a le dez- 

I volta pe diferite*planuri.  Totoda
tă, s-a subliniat voința celor două 

• țări de a extinde dialogul politic 
1 asupra problemelor actuale ale vie

ții internaționale.

TÎRG INTERNAȚIONAL. La

ILima. la cea de-a XVII-a ediție a 
Tirgului internațional al Pacificu
lui, la care participă 18 țări, Româ- 

Inia este prezentă cu un pavilion 
național. Sint expuse produse ale 
industriei constructoare de mașini, 
electrotehnice, chimice și petrochi- 

Imice. Exponatele românești se 
bucură de atenția și aprecierile 
specialiștilor și oamenilor de afa- 

Iceri.

LA DAR ES SALAAM s-au des
fășurat convorbiri între Julius 

INyerere. președintele Partidului 
Revoluționar din Tanzania. și 
Boșko Krunici. președintele Prezi- 

Idiului C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, aflat în vizită 
în capitala tanzaniană. In cursul 

I convorbirilor — relevă agenția
Taniug — o atenție deosebită a 
fost acordată problematicii țărilor 
în curs de dezvoltare, exprimîn- 

Idu-se îngrijorarea față de înrăută
țirea situației lor economice. în
deosebi din cauza creșterii consi- 

■ derabile a datoriilor externe, a a- 
dîncirii decalajului dintre statele 

I dezvoltate și cele în curs de dez
voltare.

ÎNTÎLNIRE CONSULTATIVA.

ILa Tokio a început prima întîlnire 
consultativă japono-sovietică — a- 
nunță agenția T.A.S.S. La intruni- 

Ire. organizată din inițiativa ziaru
lui japonez „Yomiuri" în colabora
re cu Academia de Științe a 
U.R.S.S.. participă personalități po

litice. parlamentari. reprezentanți 
ai cercurilor economice si științifi
ce din cele două țări. Vor fi exa
minate. cu acest prilej, probleme 
majore ale vieții internaționale ac
tuale. căile de însănătoșire a si
tuației din regiunea Asiei si Paci
ficului. modalitățile de extindere 
a relațiilor nipono-sovietice în di
verse domenii — precizează 
T.A.S.S.

DECLARAȚIE. într-o declarație 
făcută la Londra, primul ministru 
al Marii Britanii, Margaret 'That
cher, a arătat că în țară se mențin 
serioase obstacole în calea crește
rii rolului femeii în viața politică 
și socială. Arătînd că în prezent 
din cele 634 de mandate ale Ca
merei Comunelor numai 41 sint 
deținute de femei, premierul a 
apreciat că acest nivel de repre
zentare este „dezamăgitor", fiind 
necesară sporirea numărului fe
meilor care să ia parte activă la 
activitatea parlamentară și in con
ducerea diferitelor organisme pu
blice.

PROCLAMARE. Orașele Mazari- 
Sharif și Shibirghan — centrele 
administrative ale provinciilor 
Balh și Djauzdjan din nordul Af
ganistanului — au fost declarate 
„orașe ale păcii". In cadrul adu
nărilor de proclamare, delegații 
și-au exprimat sprijinul pentru po
litica de reconciliere promovată de 
guvernul de la Kabul.

ÎNTÎLNIRE. Ministrul american 
al apărării, Frank Carlucci, a anun
țat că se va întîlni în cursul săp
tămînii viitoare, la Bruxelles, cu 
omologul său spaniol. Narcis 
Serra, pentru a examina în detaliu 
modalitățile practice ale retragerii 
avioanelor de vînătoare F-16 ale 
S.U.A. de pe teritoriul Spaniei — 
transmite agenția EFE.

ALEGERI. Juriul național pen
tru alegeri din Peru, organul su
prem electoral, a anunțat rezulta
tele alegerilor municipale comple
mentare desfășurate la 8 noiem
brie in țară. Partidul Aprist — de 

guvernămînt — a obținut victoria 
în 24 de districte din 10 provincii, 
iar alianța forțelor democratice | 
„Stingă Unită" a realizat cel mai 
mare număr de voturi în șapte dis- I 
tricte din cinci provincii.

POZIȚIE. Secretarul federal pen- ,
tru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Raif Dizdarevici. a de- I
clarat că promovarea conlucrării 
bazate pe bună vecinătate, conso- j
lidarea relațiilor in Balcani si în 
regiunea Mediteranei. dezvoltarea I
multilaterală a colaborării in ca
drul mișcării de. nealiniere consti- 
tuie prioritățile politicii externe a . 
tării sale — relatează agenția Tan
iug. I

VOT DE ÎNCREDERE. Miercuri. I
Camera Deputaților a Parlamentu- I
lui Italiei a acordat votul de 1
încredere guvernului pentapartit .
condus de Giovanni Goria (demo
crat creștin). în sprijinul guvernu- I 
lui au votat 368 deputați, iar îm
potrivă 233 de deputați. Un deputat I 
s-a abținut de la vot. După cum 
s-a mai anunțat, cabinetul condus 
de Gioyanni Goria a obținut deja j 
votul de încredere al Senatului.

INTERZICERE. în toate stațiile 
de metrou din Londra a fost in
terzis fumatul. Această decizie a | 
fost luată in urma recentei izbuc
niri a unui incendiu in metroul din I 
capitala britanică, soldat cu moar
tea a peste 30 de persoane. 1

NAVETA SPAȚIALA. Conduce
rea N.A.S.A. a anunțat că exami- I 
nează un proiect de modificare a 
navetei spațiale americane, astfel 
îneît aceasta să poată rămîne pe I 
orbită aproximativ 16 zile. în tre- ’ 
cut. cel mai lung zbor în Cosmos . 
al unei navete spațiale americane 
a durat zece zile, dar majoritatea • 
celor 25 de misiuni spațiale ale na
vetelor au fost de mai puțin de o 
săptămină. Proiectul in curs de e- 
laborare prevede modificarea unor 
părți ale vehiculului spațial, un i 
nou calendar al zborurilor si eva
luarea posibilităților de exploatare * 
comercială a navetelor. i

POPULAȚIE. La 1 septembrie a- ’ 
cest an. Statele Unite aveau . 
244 202 000 locuitori, potrivit unor 
date statistice difuzate la Washing- ' 
ton. Totalul reprezintă o creștere ■ 
de 2 207 000 locuitori, față de a- I 
ceeași dată din 1986.


