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In spiritul tradiționalelor relații 
de prietenie româno-chineze, al dorinței 
comune de extindere a conlucrării 
multilaterale, reciproc avantajoase, 

ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R.P. CHINEZĂ

Primire sărbătorească, manifestări de înaltă stimă 
și considerație la Beijing

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, vineri, 14 oc
tombrie, la Beijing într-o vizită 
oficială de prietenie, la invita
ția tovarășului Zhao Ziyang, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, și a tovarășului Yang

DINEU OFICIAL 1N ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI A TOVARĂȘII ELENA CEAUȘESCU

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, vi
neri, un dineu oficial de către to
varășul Yang Shangkun, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze.

La Palatul Adunării Naționale 
Populare, unde s-a desfășurat di
neul, înalții oaspeți români au 
fost întîmpinați, cu deosebită

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Yang Shangkun

Stimate tovarășe 
Yang Shangkun,

Tovarăși și prieteni,
Doresc să exprim vii mulțumiri 

pentru urările de bun venit și 
ospitalitatea de care ne bucurăm 
în marea și frumoasa dumnea
voastră țară — și să vă adresez, 
la rîndul meu, în numele Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, precum și al 
meu și al tovarășei mele, dum
neavoastră, tovarășe Shangkun, 
conducerii de partid și de stat și 
întregului popor chinez prieten 
un cald salut revoluționar și cele 
mai bune urări.

Vizita pe care o facem în Repu
blica Populară Chineză se înscrie 
în cursul ascendent al bunelor re
lații de prietenie și colaborare 
româno-chineze, statornicite încă 
din anii luptei partidelor și po
poarelor noastre împotriva asu

Shangkun, președintele Repu
blicii Populare Chineze.

Nouă și elocventă mărturie a 
trainicelor legături de prietenie 
și colaborare care s-au sta
tornicit și se dezvoltă între 
partidele, țările și popoarele noas
tre, vizita — care continuă în
tâlnirile ce au avut loc. în ulti
mii ani, între conducătorii celor 
două țări și partide, la Bucu
rești și Beijing — se înscrie ca 
un eveniment de cea mai mare 

căldură, de tovarășul Yang 
Shangkun. președintele Republicii 
Populare Chineze, Hu Qili. mem
bru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Chinez, Tian Jiyun, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat. Xi Zhongxun, vi
cepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale 
Populare. Zou Jiahua, consilier de 
stat, ministrul industriei construc
țiilor de mașini și electronicii, 

pririi, pentru victoria revoluției 
socialiste. în anii construcției so
cialiste, între partidele și țările 
noastre s-au dezvoltat, prin e- 
forturi comune, raporturi largi de 
colaborare — pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și în alte 
domenii de interes comun, precum 
și pe arena mondială. Am situat 
ferm La baza acestor relații prin
cipiile nobile ale socialismului, ale 
deplinei egalități, respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburi’e 
interne și avantajului reciproc — 
și se poate spune că tocmai a- 
ceasta a făcut ca prietenia și co
laborarea româno-chineză să re
ziste și să se dezvolte, chiar 
și în unele împrejurări mai 
grele, să înfrunte, asemeni unui 
stejar puternic, orice furtuni și 
să se înalțe tot mai falnic spre 
soare, să dea roade tot mai bogate 
în folosul ambelor țări și popoare.

(Continuare în pag. a III-a) 

însemnătate în cronica relațiilor 
bilaterale, de natură să confere 
dimensiuni tot mai largi și un 
conținut tot mai bogat conlucră
rii multilaterale dintre România 
și R. P. Chineză, în folosul re
ciproc, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Ceremonia primirii oficiale a 
avut loc în Piața Tiananmen, loc 
cu profunde rezonanțe în istoria 
și conștiința poporului chinez, 
împodobită sărbătorește cu dra

Qian Qichen, ministrul afacerilor 
externe, Qian Zheng Ying, vice
președinte al Comitetului Național 
al Conferinței Consultative Politi
ce Populare a R.P. Chineze, de 
alți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a R.P. Chineze.

La dineu au participat tovarășii 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, loan Totu, minis
trul afacerilor externe, celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
pe conducătorul partidului și sta
tului nostru în vizita în R.P. Chi
neză.

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Tovarăși și prieteni,
Ne face o mare plăcere că, as

tăzi, mult stimatul, cunoscutul 
și apropiatul prieten al poporu
lui chinez, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, a venit din nou 
într-o vizită în țara noastră. Aș 
vrea ca. în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, al guvernului și poporu
lui chinez, precum și al meu 
personal, să adresez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și celor
lalți înalți oaspeți români, cel mai 
călduros salut de bun venit și cele 
mai bune urări.

înzestrat cu glorioase tradiții re

pelele de stat ale celor două 
țări.

Ora 17 — ora locală.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați, în Piața Tianan
men. cu deosebită cordialitate de 
tovarășul Yang Shangkun, pre
ședintele Republicii Populare 
Chineze, care le-a adresat un 
călduros bun venit.
(Continuare in pag. a III-a)

Au luat parte Angelo Miculescu, 
ambasadorul României la Beijing, 
și Wang Jingying, ambasadorul 
R.P. Chineze Ia București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Yang Shangkun au 
rostit toasturi, care au fost urmă
rite cu viu interes și subliniate în 
repetate rînduri cu aplauze.

voluționare, poporul român este 
un popor harnic și curajos, care 
iubește pacea și prețuiește inde
pendența. în decurs de cîteva de
cenii, poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, luptînd cu 
dîrzenie pentru prosperitatea ță
rii. a obținut succese remarcabile 
în opera de construire a socialis
mului. în momentul de față, po
porul român depune toate efor
turile pentru îndeplinirea celui 
de-al 8-lea plan cincinal, pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor 
elaborate de cel de-al XlII-lea 
Congres și Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român. 
Poporul chinez dorește din toată 
inima poporului român să obțină 
noi și cit mai mari realizări pe 
calea înaintării sale.

în ultimul timp, în viața inter
națională se manifestă o tendin-

(Continuare în pag. a III-a)

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu 
cu tovarășul Yang Shangkun, 

președintele Republicii Populare Chineze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au avut, 
vineri după-amiază, în sala Hebei 
a Palatului Adunării Naționale 
Populare din Beijing, o întîlnire 
și au purtat convorbiri cu pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze, tovarășul Yang Shangkun.

Au participat tovarășii Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru al 
guvernului, loan Totu,. ministrul 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte tovarășii Tian Ji
yun, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
mier al Consiliului de Stat, Xi 
Zhongxun, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale Populare, Zou Jiahua, 
consilier de stat, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini și 
electronicii, Qian Zheng Ying, vi

cepreședinte al Comitetului Națio
nal al Conferinței Consultative 
Politice Populare a R.P. Chineze, 
Qian Qichen, ministrul afacerilor 
externe, membri ai conducerii 
unor ministere și organisme cen
trale.

Tovarășul Yang Shangkun a sa
lutat, și în acest cadru, cu mul
tă căldură, vizita oficială de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectuează în 
Republica Populară Chineză, sub
liniind importanța deosebită a 
dialogului la nivel înalt pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
bilaterale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, în numele său și al to
varășei Elena Ceaușescu, pentru 
invitația de a vizita Republica 
Populară Chineză, pentru pri
mirea caldă și ospitalieră de care 
s-au bucurat încă de la sosire. în 
același timp, a fost manifestată 

încrederea că înțelegerile la care 
se va ajunge cu acest prilej vor 
marca o nouă etapă în întărirea 
pe mai departe a conlucrării din
tre România și R.P. Chineză.

în timpul întîlnirii. a fost rele
vat cursul pozitiv al relațiilor 
româno-chineze, întemeiate trai
nic pe stimă și respect reciproc, 
pe principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne. S-a 
exprimat convingerea că, prin 
eforturi comune, legăturile prie
tenești și colaborarea româno-chi
neză vor cunoaște o dezvoltare 
continuă în toate domeniile — 
politic, economic, tehnico-științi
fic, cultural și în alte sectoare — 
în interesul celor două țări și po
poare, al cauzei socialismului, pă
cii și progresului în lume.

Intîlnirea s-a desfășurat .• într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.
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ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

PREVEDERILE RECENTULUI DECRET AL CONSILIULUI DE STAT 
- RESPECTATE CU RIGUROZITATE IN FIECARE UNITATE 

ECONOMICĂ, IN TOATE SECTOARELE DE ACTIVITATE!
In centralele electrice — ordine și disciplină, 

producții de energie la nivelul planificat

Grăbiți recoltarea porumbului!
Strîngerea recoltei continuă să concentreze, in aceste 

zile, principalele forțe din agricultură. Volumul lucră
rilor care a rămas de efectuat este foarte mare. Astfel, 
potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, 
pînă în seara zilei de 13 octombrie, porumbul a fost 
cules de pe 62 la sută din suprafața cultivată, soia — 
82 la sută, iar sfecla de zahăr — 55 la sută. La po
rumb, procentual, suprafețe mai mari de recoltat se 
află în județele Satu Mare, Buzău și Tulcea, situate 
în prima zonă agricolă, județe în care lucrarea nu a 
fost efectuată decît în proporție de 40—46 la sută. în 
zona a II-a, restanțe mai mari la strîngerea recoltei

de porumb se înregistrează în județele Brașov, Sibiu, 
Bistrita-Năsăud, Harghita și Covasna, unde culturile 
au ajuns mai tîrziu la maturitate, Timpul fiind înain
tat — ne aflăm la mijlocul lunii octombrie — este 
necesar ca în fiecare unitate agricolă, printr-o amplă 
participare la muncă a tuturor cooperatorilor, al ce
lorlalți locuitori ai satelor și utilizarea cu randament 
maxim a mijloacelor mecanice să fie urgentat ritmul 
de lucru la strîngerea, transportul și depozitarea re
coltei. Publicăm, în continuare, constatări făcute in 
unități agricole din județul Galați, în care realizările 
la recoltarea porumbului se situează sub media zo
nei I agricole din care face parte.

Există reale posibilități si pentru intensificarea 
transportului produselor din cimp
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• energiei' e 
a activități

După măsurile stabilite la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat a elaborat un Decret privind 
asigurarea producției de energie, folosirea ra
țională a energiei electrice, termice și a ga
zelor naturale și regimul de lucru al unităților 
economice și sociale pe perioada de iarnă 
1988-1989, publicat în presa de ieri. Acest im
portant act normativ are in vedere crearea con
dițiilor pentru desfășurarea unei activități eco- 
nomico-sociale normale, prin sporirea produc

ției de energie electrică și instituirea unui re
gim judicios de utilizare economicoasă a re
surselor energetice. In acest sens, sint stabili
te obligații șl răspunderi precise atît pentru 
producătorii de resurse energetice, cit și pen
tru unitățile economice și sociale care le uti
lizează, In spiritul decretului, Ministerul Ener
giei Electrice și consiliile populare județene și 
al municipiului București sint obligate să ia 
măsuri ferme pentru funcționarea centralelor 
electrice pe cărbune, hidrocarburi și a hidro

centralelor Ia întreaga capacitate și livrarea 
energiei la nivelurile stabilite prin plan, in ve
derea desfășurării normale a activității in unită
țile economice, în toate ramurile și sectoarele 
din economie. Ministerul Energiei Electrice este 
obligat să asigure in toate centralele electrice 
organizarea corespunzătoare a producției și a 
muncii, întărirea ordinii și disciplinei, folosirea 
deplină a mijloacelor din dotare, astfel incit 
sistemul energetic național să funcționeze in 
bune condiții.

La întreprinderea electrocentrale 
Drobeta-Turnu Severin activitatea 
din aceste zile se desfășoară după 
un program riguros — elaborat în 
spiritul recentului decret al Consi
liului de Stat — a cărui înfăptuire 
se urmărește punct cu punct. în tot 
ceea ce se face se are în vedere 
asigurarea de pe acum a condițiilor 
necesare pentru ca. in perioada ur
mătoare. cele trei grupuri de cite 
50 MW fiecare să funcționeze la pa
rametrii tehnici prevăzută Se acțio
nează cu aceeași răspundere sporită 
pe două fronturi : asigurarea stocu
lui de cărbune si efectuarea repa
rațiilor si reviziilor tehnice planifi
cate la o serie de instalații. Din da
tele „la zi“ reținem că de pe acum 
se află în stoc 300 000 tone cărbune, 
adică atît cit" es£e necesar "pentru 
funcționarea .termocentralei — la 
capacitatea productivă existentă la 
ora actuală — pină în luna martie 
din anul viitor.

Cele două colective stabilite de 
către comitetul județean de partid 
pentru a sprijini această acțiune re
zolvă în continuare operativ proble
mele care apar, astfel incit pînă la 
sfîrșitul acestei luni la stocul de 
cărbune existent să se mai adauge 
încă 60 000 de tone.

Ce-i preocupă acum în mod deo
sebit pe factorii care răspund de 
exploatarea in deplină siguranță și 
la întreaga capacitate a grupurilor 
aflate în producție ?

— Trecînd imediat la aplicarea 
prevederilor decretului Consiliului 
de Stat, am alcătuit formații de lu
cru din cei mai buni specialiști și 
muncitori cu înălță calificare — ne 
spune Minea Adrian, inginerul-șef 
al intreprinderii. Ne-am concentrat 
eforturile acolo unde trebuie să so
luționăm o serie de probleme prac
tice într-un timp cit mai scurt. în 
primul rind. grăbim modificările 
tehnice la banda 9C pentru trans
portat cărbune. lucrare care condi
ționează direct si funcționarea ben
zii 9 B. Aceasta pentru a crește gra
dul de siguranță în alimentarea ca- 
zanelor cu cărbune. în același timp, 
verificăm atent toate etanșările și

LA I.R.E.M.O.A.S. BUCUREȘTI

Muncă bine organizată, spirit gospodăresc
fiecare schimb de lucru

întreprinderea de radiatoare, 
echipament metalic, obiecte si ar
mături sanitare (I.R.E.M.O.A.S.) 
prin specificul fabricației este unul 
dintre marii consumatori de ener
gie electrică și gaze naturale din 
industria Capitalei. Iată principalul 
motiv care ne-a îndemnat să ve
dem cum se acționează aici pentru 
îndeplinirea indicațiilor formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la 
recenta ședință a Comitetului Po
litic ’Executiv al C.C. al P.C.R., 
pentru respectarea prevederilor 
decretului Consiliului de Stat pri
vind asigurarea producției’ de e- 
nergie, folosirea rațională a ener
giei electrice, termice și a gazelor 
naturale și regimul de lucru al u- 
nităților economice și sociale pe 
perioada de iarnă 1988—1989. In 
mod special am urmărit ce măsuri 
s-au luat pentru organizarea co
respunzătoare a schimburilor, a 
fluxurilor tehnologice. în vederea 
reducerii consumului de energie e- 
lectrică și încadrării stricte în nor
mele de consum aprobate. Primele 
amănunte ni le oferă tovarășul 
Marin Iordan, secretarul comitetu
lui de partid din cadrul întreprin
derii.

— în legătură cu folosirea rațio
nală Pe toate schimburile a ener
giei electrice, sarcină de o impor
tantă deosebită pentru colectivele 
din întreaga economie, comite
tul de partid, consiliul oame
nilor muncii, conducerea între
prinderii noastre. împreună cu 

^specialiștii din cadrul serviciului

izolațiile pentru a nu avea nici un 
fel de pierderi.

La cele spuse de inginerul-șef al 
întreprinderii se cuvin însă cîteva 
completări. Montorii fac ultimele 
pregătiri pentru intrarea în func
țiune. in zilele următoare, a caza
nului nr. 4 de 420 tone abur pe oră. 
Din păcate, sînt mult întîrziate lu
crările de montai la turbina nr. 4 
de 50 MW. Si aceasta pentru că în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești are o mare rămînere in urmă 
în livrarea turbinei. Cu toate că 
termenul reprogramat expiră la sfîr
șitul acestei luni, după cum se pre
zintă lucrurile la ora actuală nu 
există certitudinea că acesta va pu
tea fi respectat. Cum se vede, sem
nalul care a fost' tras în două rîn- 
duri în paginile ziarului nostru n-a 

Cum se acționează în centralele 
electrice pe cărbune

® La termocentrala din Drobeta-Turnu Severin : MĂSURI 
FERME, EFICIENTE 9 La întreprinderea electrocentrale Zalău : 
FIECARE INSTALAȚIE - BINE ÎNTREȚINUTĂ © La Centrala 
electrică și de termoficare nr. 2 din Craiova : LIVRĂRILE 

DE CĂRBUNE SĂ FIE SPORITE I

fost recentionat cum se cuvine de 
furnizorul restanțier. (Virgiliu Tă
tarul. ★

— în acest an. colectivul între
prinderii noastre. s-a preocupat in
tens de întreținerea și exploatarea 
corespunzătoare a instalațiilor si a- 
gregatelor, fapt care ne-a permis să 
realizăm peste olan în perioada care 
a trecut din acest an 19 500 MWh e- 
nergie electrică pe ‘bază de cărbu
ne — ne-a spus ing. Mihai Manea, 
directorul întreprinderii electrocen- 

mecano-energetic, au stabilit un 
program de măsuri organizatorice, 
tehnice Si tehnologice menit să 
asigure realizarea ritmică, .integrală 
a planului la toti indicatorii cu 
consumuri energetice reduse. As 
sublinia faptul că. după trei tri
mestre. am realizat o productie- 
marfă suplimentară în valoare de 
8 milioane lei. am livrat peste plan 
la export produse de 3 milioane 
lei. in condițiile reducerii consumu
lui de energie electrică. De altfel, 
si după prima decadă a lunii oc
tombrie înregistrăm o economie de 
54 MWh energie electrică. Aceste 
rezultate sînt efectul grupării sec
țiilor pe module energetice, ceea 
ce permite o mai judicioasă orga
nizare a schimburilor de producție 
în funcție de virfurile de sarcină. 
Totodată, putem în orice moment 
să urmărim consumurile energetice 
pînă la nivelul atelierelor.

— Ce vizează. în principal, pro
gramul întocmit împreună cu spe
cialiștii întreprinderii ?

— Mai întîi s-a format un colectiv 
compus din energeticieni de la me
cano-energetic. inginerii din secțiile 
de fabricație, maiștri, tehnologi 
care urmăresc zilnic. în fiecare 
schimb. încadrarea in consumurile 
normate. în plus, s-a analizat si 
s-a stabilit reducerea la maximum 
a consumurilor energetice în sec
toarele fără activitate de noapte, 
s-a trecut la revizuirea întrerupă
toarelor de mers în gol montate la 
mașinile-unelte și a lămpilor pen
tru iluminatul local. Dar. firește, 
atenția noastră a fost îndreptată 

trale Zalău. în spiritul prevederilor 
decretului Consiliului de Stat, or
ganizația de partid și consiliul oa
menilor muncii al întreprinderii au 
reanalizat starea tehnică a instala
țiilor și agregatelor si au stabilit o 
serie de măsuri în vederea asigură
rii tuturor condițiilor necesare unei 
funcționări normale a centralei pe 
timp de iarnă! La această oră sînt 
finalizate, practic, marea majoritate 
a lucrărilor de reparații, aplicîndu-se 
în devans o serie de măsuri din pro
gramul de perfecționare a organiză
rii si modernizare a procesului de 
producție. în vederea menținerii 
puterii calorifice a cărbunelui 
depozitat, pînă la 20 octombrie va 
fi încheiată acțiunea de peliculizare 
a stivelor de cărbune. De asemenea, 
pînă la 30 octombrie vor fi finali

zate toate măsurile si acțiunile în
treprinse pentru trecerea la exploa
tarea pe timp de iarnă. Tot pînă la 
sfîrșitul lunii vor fi asigurate stocu
rile minime de piese de schimb și 
reactivi prevăzute în programul a- 
doptat. Avind în vedere profilul ter
mocentralei — care alimentează cu 
abur tehnologic și apă supraîncălzi
tă zona industrială a municipiului si 
zona urbană — se vor asigura în 
permanentă regimuri care să permi
tă asigurarea unei producții maxime 
de energie electrică pe fiecare tur- 
boagregat. Totodată, a fost întărită 

spre activitatea secțiilor mari con
sumatoare de energie electrică : 
turnătoria de fontă și secția alice.

Cum se acționează în aceste sec
toare pentru înfăptuirea programe
lor stabilite ? Ce se are în vedere 
cu prioritate ?

...Secția turnătorie. Șeful atelie
rului turnătorie băi. maistrul Doru 
Ionescu, ne prezintă o listă a prio
rităților. Notăm cîteva. Cuptoarele 
cu arc electric si cu inducție vor 
lucra numai în afara vîrfurilor de 
sarcină de dimineață si seară. 
Acestea vor fi încărcate la capaci
tate maximă, astfel încît durata de 
elaborare a șarjelor să fie cît mai 
scurtă, reducîndu-se consumurile 
specifice pe șarjă. Pregătirea șar- 
jării va fi minuțios făcută si orga
nizată în scopul preluării opera
tive a metalului topit în formele 
de turnare. în fiecare schimb, pe 
lingă specialiștii care acordă asis
tentă tehnică se va repartiza si 
cite un tehnolog care răspunde di
rect de calitatea metalului topit, de 
reducerea procentului de rebut, 
evitîndu-se pe această cale retopi
rile care. în esență. înseamnă con
sum nejustificat de energie elec
trică.

într-adevăr. la I.R.E.M.O.A.S. 
există o strategie bine gîndită. o 
experiență bună în domeniul folo
sirii rationale a resurselor energe
tice. o preocupare constantă pen
tru încadrarea în normele de con
sum. O dovadă în acest sens o con
stituie și felul cum se acționează 
pentru înfăptuirea programului 
special de înnoire și moderni

asistenta tehnică si controlul la lu
crările de reparații, revizii și ex
ploatare a agregatelor pe toate 
schimburile. (Eugen Teglaș).

★
„Energie electrică mai multă. în 

ritmul nevoilor economiei naționa
le !“. iată cuvîntul de ordine sub 
semnul căruia iși desfășoară activi
tatea oamenii muncii de lâ C.E.T. 2 
Craiova, unul dintre cele mai „tine
re" obiective energetice ale tării. 
Ilustrativ pentru înalta tehnicitate a 
utilajelor energetice fabricate la noi 
în tară și pentru competenta pro
fesională a energeticienilor doljeni 
este faptul că grupul nr. 1. de 150 
MW. a funcționat foarte bine în 
perioada de cind a fost pus in 
funcțiune, be cuvin menționate in 
această direcție strădaniile, constan
te ale specialiștilor de aici, ale în
tregului personal muncitor pentru 
supravegherea, întreținerea și repa
rarea competentă a instalațiilor, 
ceea ce s-a concretizat în livrarea 
peste prevederi în perioada care a 
trecut din acest an a circa 300 000 
MWh energie electrică.

— Pentru a da tării cît mai multă 
energie electrică, așa cum prevede 
recentul decret al Consiliului de 
Stat — ne spune Ion Marcu, iin- 
ginerul-șef al acestei centrale — re
parațiile la agregatele auxiliare : 
mori, benzi de cărbune, pompe au
xiliare s-au efectuat intr-un timp 
foarte scurt. Dar n-am efectuat re
parația grupului, deși termenul li
mită prevăzut era 1 octombrie a.c.

Demn de reținut este faptul că 
sporul de energie electrică realizat 
pină acum a fost obținut cu con
sumuri reduse de energie și com
bustibil și, în continuare, se depun 
eforturi în acest, sens. Din discuțiile 
pe care le-am avut cu factorii de 
răspundere din unitate a reieșit că 
stocul de cărbune pentru iarnă este 
mai mic cu aproape 150 000 de tone, 
ceea ce implică răspunderi sporite 
din partea întreprinderilor miniere 
din Motru și Rovinari pentru a livra 
cărbunele în cantitățile și la puterea 
calorifică prevăzute în program. 
(Nicolae Băbălău).

zare a fabricației. De la înce
putul anului și pînă în prezent 
în întreprindere au fost asimilate 
21 de noi tipuri de armături sani
tare. 44 de echipamente binale, s-au 
implementat 9 tehnologii noi. Ce 
legătură poate exista între înnoirea 
produselor si reducerea consumu
lui de energie electrică ? Toate 
noile produse au fost gîndite. pro
iectate si se execută cu consumuri 
de materii prime, energie electrică 
și combustibili mult reduse.

Acest lucru demonstrează că pro
blema reducerii consumului de 
energie electrică constituie pen
tru specialiștii si oamenii muncii 
din întreprindere o problemă de 
cea mai mare importanță. De alt
fel. ca urmare a măsurilor luate 
pentru asimilarea 'în fabricație a 
unor produse mici consumatoare 
de energie în detrimentul produse
lor energofage consumurile înre
gistrează chiar din aceste zile o 
tendință : de scădere. Iar re
zultatele obținute pînă în prezent 
oferă garanția că si în continuare 
colectivul de aici va reuși să șe 
încadreze în cotele energetice alo-- 
cate. în consumurile specifice 
aprobate și in puterile medii orare, 
asigurînd și pe această cale cori- 
ditii optime pentru realizarea inte
grală atit a planului pe trimestrul 
IV și pe întregul an. cît si a anga
jamentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

Gheorqhe IONITA

Pînă în ziua de 13 octombrie, în 
județul Galați porumbul a fost re
coltat de pe 39 200 hectare din cele 
peste 65 000 hectare cultivate. în con
siliul agroindustrial Tîrgu Bujor. în 
care am urmărit cum se desfășoară 
lucrările, porumbul a fost cules de 
pe circa 85 ia sută din cele aproape 
3 500 hectare cultivate. Așadar, 
este vorba de un consiliu fruntaș pe 
județ, iar multe fapte de muncă pe 
care le-am constatat pe teren aveau 
să confirme aceasta.

La cooperativa agricolă Crăiești se 
lucra intens la încărcarea porumbu
lui. Marlena Ciuhureanu. președinta 
unității, ne spune : „Am recoltat po
rumbul de pe 410 hectare din cele 
448 hectare cultivate. în următoarele 
două zile terminăm culesul. Conco
mitent, ne preocupăm de transpor
tul porumbului din cimp. Mai 
avem de cărat încă circa 300 tone, 
în acest scop, asigurăm folosirea 
intensă a mijloacelor pe care le 
avem". Aflăm că unitatea dispune 
de cinci mijloace de transport. Pînă 
la ora prînzului. trei dintre ele făcu
seră două curse Ia baza de recepție. 
Scopul urmărit era de a se transpor
ta la bază. în aoea zi. cel puțin 
80—100 tone porumb.

Și la cooperativa agricolă Vîrlezl 
se muncește intens. La unul din 
punctele de lucru, pînă la ora 13, 
fuseseră încărcate 8 capacități de 
transport. Conducătorul auto Dumi
tru Cristea, care se afla la a doua 
cursă din acea zi. ne spune : Ieri 
am făcut trei transporturi, iar azi 
vreau să realizez ■ cel puțin tot atî- 
tea. Acum mă aflu puțin în întîrzie- 
re, deoarece la baza din Tîrgu Bu
jor s-a schimbat o bandă și am pier
dut ceva timp la descărcat". Ne in
teresăm dacă activitatea a fost con
trolată de către cineva pe parcursul 
dimineții. Da, președintele coopera
tivei agricole tocmai trecuse pe 
acolo. La .fața: locului se .află econo
mista unității, Gabriela Mocănașu, 
care ține evidența transporturilor, 
în rest, se mizează pe spiritul de

Au semănat... idei și au răsărit mari venituri
Președintele cooperativei agricole 

de producție din comuna Gherghița. 
județul Prahova, ne vorbește des
pre zootehnie, care aduce beneficii 
unității, despre cultura mare, din 
care și în acest an s-au obținut be
neficii importante, dar ezită puțin să 
aducă vorba despre sectorul anexă, 
de fapt cel industrial, despre care 
oamenii spun că este o realizare 
pornită din inițiativa președintelui, 
a acestui om veșnic preocupat de 
progresul unității. Chiar din anul 
1960, anul înființării cooperativei, 
președintele unității. Gheorghe An- 
ghel. s-.a gîndit cit de util ar fi 
pentru cooperatori să „semene" și 
altceva alături de grîu și de porumb, 
să semene idei valoroase, aducătoa
re de mari venituri. Așa s-a născut 
sectorul micii industrii, aducînd de 
la început beneficii pentru tînijra 
cooperativă, pentru consolidarea ei 
economică, mai ales dînd de lucru 
oamenilor în tot timpul anului, 
oprind în bună măsură exodul spre 
Ploiești, București și Urziceni, orașe 
aflate în apropiere. La Gherghița 
însă, mulți din cei plecați la 
oraș s-au Întors acasă, pentru 
că, an de an. acest sector al micii 
industrii s-a dezvoltat, a cerut 
forță de muncă tinâră și permanen
tă, iar acești meseriași s-au aflat tot 
timpul prezenți la datorie in cam
paniile de vîrf ale muncilor agri
cole. Ei sînt oameni de nădejde, ță
rani autentici care minuiesc sapa și 
secera, deopotrivă, ca ,pe noile lor 
îndeletniciri industriale. Iată ce ne 
spune contabilul-șef al unității. 
Constantin Ciolacu, despre utilitatea 
și eficiența acestor activități anexă : 
„în acest an, valoarea producției din 
sectorul industrial va depăși 16 mi
lioane lei. De 24 de ani. secto
rul industrial ne-a adus beneficii 
care au însemnat foarte mult pentru 
bilanțul economic-al unității, pentru 
veniturile cooperatorilor. Nu au cîș- 
tigăt numai cei care au lucrat efec
tiv în sectoarele industriale, ci ab
solut toți membrii cooperatori, pen
tru că milioanele de lei obținute 
din aceste activități s-au adăugat la 
creșterea valorii normei de muncă 
in cooperativă. Secția de împletituri 
din răchită și papură, bunăoară, este 
înființată din 1964 și aici lucrează in 
mod permanent 45 de oameni care 
realizează o producție anuală de pes
te 3,5 milioane lei. Produsele noas
tre, in proporție de 90 la sută, sînt 
exportate in Olanda, Grecia, Italia și 
in alte țări. Facem, din diferite sub
produse, mobilier, coșuri pentru di
verse utilități, diferite comenzi spe
ciale. Același aport financiar îl are 
secția de confecționat rogojini, folo
site in legumicultură — la răsad
nițe — sau în construcții. Un nu
măr apreciabil de oameni pleacă 
în timpul sezonului de recol
tat în Delta Dunării sau in 
Balta Brăilei, unde taie papură 
pentru aceste rogojini, iar în 
perioada.de iarnă, cind in cooperati
vă nu sînt alte activități, cooperato
rii au intens de lucru. Cu timpul, 
s-a născut ideea unei secții pentru 
industrializarea surplusului de recol
tă din grădină. Tot ceea ce cădea de 

răspundere al oamenilor. Ei dove
desc că se află la înălțimea acestei 
încrederi, dacă avem in vedere cele 
constatate, precum și stadiul culesu
lui : cooperativa mai avea de recol
tat porumbul de pe numai 41 hec
tare.

Continuăm raidul și ajungem la 
Jorăști. De la președintele coopera
tivei, Nicolae Savin, aflăm că, in 
acea zi, se aflau la recoltat porumb 
în jur de 175 cooperatori. De aseme
nea, in cîmp — unde mai existau 
circa 400 tone porumb — la trans
port erau 6 mijloace. Confruntăm 
informațiile primite cu realitatea 
din teren. Surpriză. La locul de 
depozitare, porumbul era nepăzit șl 
nici o mișcare. Cu oarecare greutate 
dăm de urma paznicului. Nu ne 
poate lămuri de ce nu se transportă 
porumbul. Continuăm investigațiile 
pe terenurile aceleiași cooperative. 
Apare și Constantin Popa, șeful fer
mei nr. 4. Afirmă că are depozitate 
în cîmp 140 tone de porumb. Gră
mezi mai mici se văd și pe cîmp, în 
solele culese, dar, conform afirmații
lor sale, se transportă cu căruțele la 
marginea lanurilor, căruțe care nu 
se prea zăresc. împreună ajungem 
la un alt punct, unde, de aseme
nea, nu se încărca nimic. Mecaniza
torul de pe tractorul încărcător, 
Gheorghe Hreșcu, ne spune că în 
acea jumătate de zi încărcase doar 
două capacități. La ora cind ne-am 
întilnit, utilajul stătea fără a exista 
vreo perspectivă ca, în următoarele 
minute, să sosească o altă mașină la 
încărcat. Mai aflăm că un mijloc de 
transport încărcat cu porumb înnop
tase la baza de recepție Tîrgu Bu
jor, intrucit cooperativa nu a trimis 
oameni la descărcat. Ion Popolu. șe
ful de echipă, aflat la fața locului, 

,nu-și asuma , nici, o răspundere pen
tru activitatea slabă din acel punct 
de lucru. Desigur, o excepție. în 
comparație cu situația bună pe an
samblul consiliului agroindustrial, 
dar care nu trebuie admisă. întrea

la sortarea roșiilor, a ardeilor, vine- 
telor, mergea la „fabrica" coopera
tivei, realizindu-se pastă de toma
te, roșii în bulion, apoi extinzîndu-se 
gama sortimentelor cu varză mura
tă. sfeclă roșie pusă la borcan. La 
anul, tot la această secție pe care o 
vom dezvolta, astfel incit să nu-i 
mai zicem făbricuță, vom începe 
prelucrarea muștarului din cultură 
proprie. Din livada de piersici s-au 
produs sucuri și nectar, iar din stru
gurii. de masă, pe care nu-i putem 
valorifica, se realizează un concen
trat din care obținem peste un mi
lion de litri de băuturi răcoritoare 
de cea mai bună calitate.

„Și tot astfel — își continuă con
tabilul ideea — dezvoltînd acest
sector 
la an 
atelier

al industriei mici, de 
la an am înființat un 
de cable de teracotă, o

Din experiența 
cooperatorilor 
din Gherghița 

județul Prahova

secție de olărit. Olăritul a fost o 
preocupare tradițională în comuna 
noastră, dar a dispărut fără urmă în 
mod inexplicabil cu toate că aceste 
produse au o mare căutare nu nu
mai in zona noastră. Pentru a re
învia tradiția, președintele nostru a 
căutat un olar și l-a găsit tocmai prin 
părțile Buzăului, convingîndu-1 să se 
așeze cu casa în comună, și astfel a 
devenit un om deosebit de util uni
tății. Meșterul Drăgan Mircea a în
ființat aici un atelier care aduce co
operativei un venit de aproape o 
jumătate de milion de lei. Bună 
treabă, pentru că oalele, cănile, va
sele de lut. ulcioarele care ies din 
mîinile olarilor de la Gherghița au 
acum căutare nu numai în județul 
Prahova. Mai avem o cărămidărie 
bine organizată, care fabrică în jur 
de 600 000 cărămizi pe an, materiale 
valoroase pentru nevoile cooperati
vei și ale oamenilor. Cu cărămizile 
produse am construit grajdurile 
moderne din zootehnie. Mai avem 
un atelier de rotărie, un altul de 
fierărie pentru nevoile cooperativei, 
pentru că avem 75 de atelaje. De 
asemenea, atelierul mecanic are în 
componența sa meseriași pricepuți 

. care întrețin, în perfectă stare de 
funcționare, cele 26 de tractoare ru
tiere, 12 autocamioane și 18 moto- 
pompe. Noi nu am avut în nici un 
an probleme cu transportul recoltei".

Am mai putea aminti aici că re
cent a fost dată in folosință o moară 
modernă, o brutărie unde se face 
zilnic pline pentru nevoile oameni
lor din comună, un atelier de plă- 
■pumărie, precum și alte ateliere 
pentru prestări de servicii, aflate 
la dispoziția cooperatorilor. Balas
tiera, pe care cooperativa a înfiin
țat-o pe riul Prahova, aduce veni

ga cantitate de porumb recoltată 
trebuie transportată urgent la locul 
de depozitare.

Cum se desfășoară activitatea la 
baza de recepție din Tîrgu Bujor ? 
Șeful acesteia. Vasile Stan, era cam 
supărat, întrucît pînă în acel mo
ment nu veniseră prea multe mij
loace de transport. Aflăm că, pînă la 
acea oră, cooperativele agricole din 
Virlezi și Tîrgu Bujor transportaseră 
fiecare circa 50 de tone. Cantități 
mai mici sosiseră de la C.A.P. Jo
răști, de la întreprinderea agricolă 
de stat Dealu Bujorului, precum și 
din alte cooperative. Un șofer de la 
cooperativa Virlezi, prezent în curtea 
bazei, se plînge de faptul că. după 
descărcare, așteaptă vreo jumătate 
de oră să încheie formalitățile pen
tru a se putea înapoia în cimp. Pri
marul orașului Tîrgu Bujor. Alexan
dru Țelicov, se afla, de asemenea, la 
fața locului, însoțit de președintele 
cooperativei agricole din localitate, 
Mihalache Bălan, amîndoi, preocupați 
de accelerarea transportului și de li
vrarea grabnică a porumbului recol
tat de pe terenurile cooperativei Tir- 
gu Bujor. O preocupare firească, 
dacă avem în vedere că, în compa
rație cu alte unități din cadrul con
siliului — Vîrlezi, Crăiești și Fîrță- 
nești — care recoltau porumbul de 
pe ultimele suprafețe, la cooperativa 
agricolă din Tirgu Bujor culesul era 
rămas in urmă.

Recoltarea și transportul porumbu
lui sînt avansate și in unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Suceveni, Berești, Corod, Cuca și 
altele. Lucrările trebuie intensifica
te, mai cu seamă în unitățile agrico
le din consiliile agroindustriale Tu- 
lucești, Schela si Pechea, situate, la 
această lucrare, sub media județului^ 
Trebuie acționat, energic pentru că. 
recolta de porumb să fie pusă la 
adăpăst cît iiiai grabnic.

Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteii"

turi de peste 2 milioane lei, iar în 
anumiți ani, cind solicitările sintmai 
mari, sumele cresc.

Ceea ce fac oamenii de aici, din 
Gherghița, ceea ce fac de fapt și 
alți cooperatori din țara pe această 
linie este o replică convingătoare 
dată unora care alimentează ideea 
că activitățile industriale din coo
perativele agricole reprezintă o 
bataie de cap în plus, și toc
mai de aceea le ocolesc. Este în
tr-adevăr o bătaie de cap. dar 
în același timp și o mare sursă 
de ■ venituri pentru cooperativă. 
Aici la Gherghița. se obțin 
anual peste 16 milioane de lei din 
activitățile industriale și oamenii 
caută soluții ca in anul viitor veni
turile să crească și mai mult. Coo
perativa, după cum ne spuneau in
terlocutorii noștri, nu duce lipsă de 
bani pentru diferite plăți pe tot 
parcursul anului. Cooperatorii din 
Gherghița au tot timpul Lini în 
cont la bancă, ceea ce nu reușesc să 
realizeze alte unități care nu au 
astfel de resurse. Ei au posibilitatea 
să investească pentru activități pro
ductive din agricultură, fără să mai 
aștepte pînă să vină vremea să 
vindă recolta. în decursul anilor, 
sectorul industrial a pus la dispo
ziția cooperativei importante mij
loace materiale pentru dezvoltarea 
eoonomică a cooperativei. Din dis
ponibilitățile financiare existente, 
s-au construit grajduri moderne și o 
stație centralizată de muls în secto
rul de vaci. Au fost cumpărate ani
male de rasă, punîndu-se astfel ba
zele unei zootehnii moderne cu largi 
posibilități de dezvoltare din prăsilă 
proprie. în felul acesta, zootehnia a 
devenit rentabilă, asigurînd oameni
lor ciștiguri mari. De altfel în zoo
tehnie urmează să se dezvolte in 
anul viitor sectoare industriale de 
preparare a furajelor pentru diferite 
categorii de animale, ceea ce va 
ocupa și mai mult forța de muncă' 
din cooperativă.

Toate acestea sînt argumente pen
tru rostul și rolul activităților in
dustriale din cooperativele agricole 
de producție. Așa cum indica 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta Consfătuire de lucru pe pro
bleme de agricultură, trebuie să 
existe o mai mare preocunare pen
tru dezvoltarea sectoarelor industria
le în cooperativele agricole de pro
ducție, astfel ca toată activitatea 
industrială din comună să se desfă
șoare, de; regulă, în cadrul coopera
tivelor agricole de producție. Expe
riența , cooperatorilor de la C.A.P. 
Gherghița trebuie extinsă la toate 
unitățile din județul Prahova, nu 
numai pentru faptul că aduce mari 
venituri cooperativei, dar, în egală 
măsură fiindcă este o cale impor
tantă de a asigura o activitate pro
ductivă permanentă cooperatorilor, 
și implicit pentru faptul că există 
reale posibilități de a spori venitu
rile țăranilor cooperatori.

Petre CRISTEA

perioada.de


SClNTEIA — simbătâ 15 octombrie 1988 PAGINA 3

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R.P. CHINEZĂ

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
Sînt încredințat că și actuala vi
zită — care ne dă prilejul să cu
noaștem nemijlocit noi realizări 
și preocupări ale marelui popor 
chinez, larg apreciat pentru hărni
cia și entuziasmul său — se va 
înscrie ca un nou moment impor
tant în dezvoltarea acestor tra
diționale relații, corespunzător in
tereselor de progres și bunăstare 
ale ambelor popoare, cauzei gene
rale a socialismului și păcii în 
lume.

Partidul și poporul român dau 
o înaltă apreciere marilor realizări 
dobîndite de poporul chinez, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, în anii socialismului, e- 
forturilor susținute pe care le de
pune pentru depășirea oricăror 
obstacole ce se mai ridică în calea 
mersului său înainte spre bunăsta
re și progres, pentru transforma
rea Chinei într-o tară socialistă 
modernă, prosperă și puternică. 
Apreciem, de asemenea, rolul im
portant al Republicii Populare 
Chineze în viața internațională, în 
lupta pentru pace și colaborare. 
Dorim să adresăm prietenilor 
noștri chinezi, marelui și ta
lentatului dumneavoastră popor 
cele mai bune urări de succes în 
dezvoltarea țării pe calea socia
lismului, în ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale, precum si 
în lupta pentru pace, prietenie și 
colaborare internațională.

Stimați tovarăși,
în anii construcției socialiste — 

cu deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, care a deschis 
o epocă de mari înnoiri în toate 
domeniile — România a obținut 
realizări remarcabile In dezvol
tarea sa economico-socială, în edi
ficarea noii orînduiri. Am pornit 
de la faptul că socialismul se rea
lizează în condiții diferite de la 
o țară la alta, că nu există mo
dele și șabloane care să fie copia
te în mod mecanic — și am apli
cat ferm legitățile generale și 
principiile socialismului Ia condi
țiile concrete din România. .în. 
acest spirit, am acordat o atenție 
deosebită dezvoltării și moderni
zării forțelor de producție, înfă- 
ririi continue a proprietății so
cialiste — ca temelie trainică a

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
YANG SHANGKUN

(Urmare din pag. I)

ță spre destindere, caracterizată 
prin substituirea confruntării cu 
dialogul, ca urmare a luptei con
secvente duse de popoarele lu
mii împotriva hegemonismului, 
pentru salvgardarea păcii mon
diale. Evenimentele demonstrează 
că, în prezent, este necesar să se 
instaureze nu numai noua ordine 
economică internațională, dar și 
noua ordine politică internaționa
lă. Noua ordine politică interna
țională impune renunțarea la po
litica de forță și de bloc și așe
zarea relațiilor internaționale pe 
baza celor cinci principii ale co
existenței pașnice. Dăm o înaltă 
apreciere politicii externe inde
pendente, de sine stătătoare, de 
pace și colaborare pe care o pro
movează neabătut România și 
eforturilor neobosite depuse de 
România pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale. România luptă îm
potriva monopolizării de către su- 
perputeri a treburilor internațio
nale. adoptă poziții clare și prin
cipiale în probleme internaționa
le majore, a depus eforturi pro
prii pentru rezolvarea probleme
lor din unele zone de focar. A- 
ducînd contribuții pozitive la men-' 
tinerea păcii mondiale și la a- 
părarea cauzei progresului omeni
rii. România s-a bucurat de largi 

bunăstării poporului — creării unui 
cuprinzător sistem al organisme
lor democrației muncitorești-re- 
voluționare, care asigură partici
parea largă a tuturor categoriilor 

■sociale, a întregii națiuni la con
ducerea societății, înfăptuirea în 
practică a principiului fundamen
tal al construirii socialismului cu 
poporul și pentru popor. în pre
zent, strîns unit în jurul parti
dului, poporul român este puternic 
angajat în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului 
privind trecerea României, . în 
acest cincinal, la un stadiu nou 
de dezvoltare — cel de țară so
cialistă mediu dezvoltată — rea
lizarea unei calități noi, superioa
re, a muncii și vieții întregii na
țiuni.

Stimați tovarăși,
Situația internațională continuă 

să fie foarte complexă și contra
dictorie. S-au făcut, într-adevăr, o 
serie de pași în direcția dezarmă
rii, a soluționării pe cale pașnică 
a unor conflicte. Cu toate acestea, 
nu s-a produs. încă, o schimbare 
hotărîtă în direcția renunțării la 
înarmări, la amestecul în treburile 
altor state, la folosirea forței și 
amenințarea cu forța.

în aceste condiții, România con
sideră că sînt necesare o nouă 
gîndire și o nouă ordine politică 
internațională, care să pornească 
de la necesitatea de a se face to
tul pentru înlăturarea pericolului 
unui nou război mondial — care 
s-ar transforma inevitabil într-un 
război nuclear nimicitor ce ar pu
tea distruge însăși existența vieții 
pe planeta noastră — pentru tre
cerea hotărîtă la dezarmarea nu
cleară și clasică, pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor la pace, la viață, la 
dezvoltare liberă, independentă și 
suverană, fără nici un amestec din 
afară !

România acționează pentru întă
rirea încrederii și conlucrării în
tre statele continentului european, 
pentru realizarea unei Europe 
irtrite în diversitatea orînduirilor 
șociale, a păcii și colaborării. Ac
ționăm pentru încheierea cu suc
ces a Conferinței de la Viena, pen
tru transformarea Balcanilor într-o 

aprecieri elogioase din partea po
poarelor lumii.

Tovarăși și prieteni,
China trece printr-o mare trans

formare. In timpul acestei vizite, 
prietenii noștri vor avea ocazia să 
ia cunoștință de marile succese 
obținute în ultimii ani de poporul 
chinez în construcția socialistă și 
de sarcinile grele ce stau în fața 
lui. Reforma mecanismului politic 
și economic din țara noastră se 
desfășoară în profunzime, politica 
de deschidere spre exterior se a- 
piică în continuare. Cu toate că pe 
drumul înaintării noastre mai sînt 
multe dificultăți de depășit și mai 
există numeroase probleme de 
rezolvat, avem ferma convingere 
că întregul partid și întregul popor 
din țara noastră, prin eforturi 
conjugate, susținute și de lungă 
durată, vor transforma patria lor 
într-o țară socialistă modernă, 
prosperă și puternică. Nu ne vom 
abate de pe drumul pe care pășim 
și nici nu vom schimba direcția 
noastră de înaintare.

Tovarăși și prieteni,
între partidele, țările și popoare

le Chinei și României există rela
ții tradiționale de prietenie și co
laborare. Un proverb chinez spu
ne : „Iarba tenace se cunoaște la 
viscol, iar aurul se încearcă la 
foc !“. Prietenia ’Sinceră dintre 

zonă a păcii, colaborării și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străine.

Ne pronunțăm consecvent pen
tru soluționarea tuturor probleme
lor litigioase — din Orientul Mij
lociu, Africa, America Centrală sau 
Indochina — numai . și numai pe 
cale politică, prin tratative. în 
același timp, considerăm că tre
buie să se intensifice eforturile 
pentru soluționarea ’ problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a dato
riilor externe, deosebit de mari, 
ale țărilor în curs de dezvoltare
— pentru o nouă ordine economi
că mondială, bazată pe relații de 
deplină egalitate și echitate între 
state.

Deși problemele mondiale actua
le sînt complexe și grave, avem 
convingerea că — acționînd unite
— popoarele, forțele progresiste, 
anti.imperialiste de pretutindeni 
pot să determine o politică nouă, 
democratică în viața internațio
nală — o politică de dezarmare, 
de independență, colaborare și 
pace.

în acest spirit, Partidul Comu
nist Român, Republica Socialistă 
România sînt hotărîte să conlu
creze larg, și în viitor, cu Parti
dul Comunist Chinez și Republica 
Populară Chineză pe arena inter
națională. Vom dezvolta, de ase
menea, colaborarea cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele și po
poarele lumii, în lupta pentru afir
marea tot mai puternică a politicii 
de pace și colaborare, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Stimați tovarăși,
Avînd convingerea că actuala 

noastră vizită constituie un nou și 
important moment în dezvoltarea 
colaborării româno-chineze atît pe 
plan bilateral, cît și in viața in
ternațională, propun să toastăm :

— pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre ;

— pentru progresul și înflorirea 
Republicii Populare Chineze, pen
tru bunăstarea și fericirea poporu
lui prieten chinez ;

— în .sănătatea tovarășului Yang 
Shangkun :

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor I (Vii aplauze).

China și România a trecut prin 
încercări grele ale viitorilor isto
riei. Astăzi, bradul prieteniei chi- 
no-române se dezvoltă robust, în- 
rădăcinîndu-se deja adînc în con
știința celor două popoare. Parti
dul Comunist Chinez, guvernul și 
poporul chinez vor acționa în con
tinuare pentru dezvoltarea con
stantă, multilaterală, aprofundată 
și de lungă durată a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Chi
na și România.

Avem ferma convingere că 
actuala vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în China se va 
înscrie ca un important eveniment 
în cronica relațiilor chino-româ- 
ne, va impulsiona în mod sigur 
dezvoltarea constantă a relațiilor 
chino-române în domeniile poli
tic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii.

Acum, propun să toastăm :
— pentru dezvoltarea neîntrerup

tă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele, țările și 
popoarele Chinei și României ;

— pentru prosperitatea și înflo
rirea Republicii Socialiste România 
și viața fericită a poporului ro
mân ;

— în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu ;

— în sănătatea înalților oaspeți 
români ;

— în sănătatea tuturor tovară
șilor și prietenilor prezenți 1 (Vii 
aplauze).

PRIMIRE SĂRBĂTOREASCĂ, 
MANIFESTĂRI DE ÎNALTĂ STIMĂ 

ȘI CONSIDERAȚIE LA BEIJING
(Urinare din pag. I)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yang Shangkun și-au strîns mîi- 
nile cu prietenie.

Pionieri chinezi au oferit înalți
lor oaspeți români frumoase bu
chete de flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate apoi persoanele 
oficiale chineze venite în întîmpi- 
nare : tovarășii Tian Jiyun. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat; Xi Zhongxun, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent ăl Adunării Naționale 
Populare ; Zou Jiahua, consilier 
de stat, ministrul industriei con

Tovarășului MIHAIL GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
îmi este deosebit de plăcut ca, survolind teritoriul Uniunii Repu

blicilor Sovietice Socialiste, să vă adresez un cald salut tovărășesc, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar 
popoarelor sovietice prietene noi și tot mai mari succese în dezvoltarea 
economico-socială a patriei, in edificarea socialismului și comunismului.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că relațiile 
tradiționale de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre 
se vot dezvolta și mai puternic, în spiritul înțelegerilor și hotărîrilor 
convenite împreună în cadrul recentei noastre întîlniri de la Moscova, 
spre binele și în folosul poporului român și popoarelor sovietice, al 
cauzei generale a socialismului, a colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH •
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez un 
cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul mongol 
prieten.

îmi exprim, și cu acest prilej, convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Mongolă, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Re
voluționar Mongol vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul am
belor noastre popoare, al cauzei socialismului, înțelegerii și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

strucțiilor de mașini și electroni
cii ; Qian Zheng Ying, vicepre
ședinte al Comitetului Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare a R.P. Chineze ; Qian 
Qichen, ministrul afacerilor ex
terne ; membri ai conducerii unor 
ministere, ai Marelui Stat 'Majpr 
al Armatei, ai unor organisme și 
instituții centrale.

Tovarășului Yang Shangkun 
i-au fost prezentate persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe condu
cătorul partidului și statului nos
tru în această vizită : tovarășii Ion 
Dincă. membru al Comitetului 
Politic Executiv'al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al gu
vernului; loan Totu, .membru su
pleant al Comitetului Politic 

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze. în timp ce, în semn de 
salut, s-au tras 21 de salve de 
artilerie.

înalții paspeți au primit apoi 
onorurile militare.

După raportul comandantului 
gărzii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Yang 
Shangkun au trecut în revistă u- 
nitățile de infanterie, marină și 
aviație ale Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, aliniate în 
piață.

Ambianța sărbătorească în care 
s-a desfășurat ceremonia primirii 
a fost întregită de un frumos spec
tacol prezentat de un grup de co
pii și tineri din Beijing în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu. Prin 
însuflețite aplauze și aclamații, 
prin cîntec și dans, a fost expri
mată bucuria locuitorilor capita
lei. a poporului chinez de a primi 
vizita solilor poporului român 
prieten.

în încheierea ceremoniei din 
Piața Tiananmen, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Yang Shangkun, au primit defi
larea gărzii de onoare.

REALIZĂRI ÎN INDUSTRIE
BACĂU : Cu eficiență 

sporită
Preocupați in permanență pentru 

a transpune neabătut in viață in
dicațiile și îndemnurile secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan la fiecare sortiment, oamenii 
muncii din industria județului Ba
cău obțin rezultate remarcabile la 
producția fizică. Astfel, prin fo
losirea la indici superiori a ma
șinilor, instalațiilor și utilajelor din 
dotare, in perioada care a trecut 
din acest an ei au realizat in plus 
față de sarcinile de plan 60 000 
MWh energie electrică, 18 200 tone 
acid sulfuric, 2 850 tone fenol, 
12136 tone cocs din petrol. 7 200 
mc cherestea, mobilier din lemn 
în valoare de 52 milioane lei. pro
duse petrochimice, utilaje tehno

logice, cărbune și alte produse uti
le economiei naționale. De notat că 
aceste sporuri de producție au fost 
obținute in cea mai mare parte pe 
seama creșterii productivității mun
cii, cu consumuri de materii pri
me, materiale și energie reduse. 
Pe podiumul întrecerii se situează 
petrochimiștii și energeticienii din 
Borzești, minerii din Comănești, 
precum șl colectivele de muncă de 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Bacău. (Gheorghe Baltă).

VASLUI : Producție fizică 
peste prevederi

Printr-o mai bună organizare a 
activității, utilizarea la înalti para
metri a timpului de lucru si valori
ficarea superioară a materiei prime, 
materialelor și energiei, colectivele 
de muncitori, ingineri si tehnicieni 
din întreprinderile industriale ale 
județului Vaslui obțin lună de lună 

însemnate depășiri la producția fi
zică. Astfel. în perioada ce a trecut 
din acest an. s-au realizat si livrat 
peste prevederi economiei naționa
le mari cantități de produse ale 
industriei electrotehnice si electro
nice. utilaje pentru explorări geolo
gice. forai si exploatare sonde, me
talurgie si construcții, rulmenți, 
fire poliesterice. încălțăminte și 
mobilă, prefabricate si panouri 
mari din beton armat, produse 
termo si hidroizolatoare. obținute 
in cea mai mare parte pe seama 
creșterii productivității muncii. La 
panoul de onoare al întrecerii so
cialiste și-au inscris numele des
toinicele colective ale întreprinde
rilor de elemente pneumatice si 
aparate, de măsură si de rulmenți 
din Birlad. de materiale izolatoa
re .,Premi“. mecanică si Combi
natul de fibre sintetice Vaslui, 
fabricile de utilai complex din 
Huși și de utilaje pentru construc
ții din Negrești. (Petru Necula).

VRANCEA : Importante 
creșteri calitative

Preocupările constante ale colec
tivelor de muncă din unitățile in
dustriale ale județului Vrancea 
pentru creșterea continuă a efi
cientei economice a întregii acti
vități de producție iși găsesc con
cretizarea și în îndeplinirea exem
plară a sarcinilor pentru export. 
Pe ansamblul economiei județului, 
de la începutul anului și pină a- 
cum, au fost livrate suplimentar 
partenerilor externi produse in va
loare de 114 milioane lei. Sporirea 
solicitărilor a avut ca temei nive
lul superior de calitate al produ
selor realizate, înnoirea și moder
nizarea acestora. Sint demne de 
menționat rezultatei® bune obținu
te de colectivele de muncă de la 
întreprinderea de scule și elemen
te hidraulice, întreprinderea de a- 

parataj electric pentru instalații, 
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice, întreprinderea de 
vase emailate din Focșani, între
prinderea de tricotaje Panciu. (Dan 
Drăgulescu).

MUREȘ : Exportul - 
exemplar realizat

Unitate reprezentativă a indus
triei noastre electronice și electro
tehnice, întreprinderea „Electro- 
mureș“ din Tg. Mureș se prezin
tă în aceste zile cu rezultate deo
sebite în întrecerea socialistă. La 
una din realizările de seamă s-a 
referit inginerul Ion Olteanu, di
rectorul întreprinderii, care ne-a 
spus :

— Situind în centrul întregii 
noastre activități îndeplinirea cu 
precădere a planului la export, lu

crătorii de la ,.Electromureș“ ra
portează că. prin crearea unor a- 
teliere și linii tehnologice specia
lizate în producția de export și 
realizarea, pe această bază, a unor 
produse de înaltă calitate, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
colectivul nostru a produs si li
vrat, pe adresa partenerilor ex
terni. în plus față de sarcinile de 
plan, conductori electrici izolați, 
cablaje auto, cordoane eleotrice, e- 
chipamente electrice auto și alte 
produse in valoare de 18 milioane 
lei.

De remarcat că, în acest an, prin 
derularea ritmică a producției de 
export și adaptarea operativă a 
produselor la cerințele parteneri
lor de peste hotare, colectivul de 
la „Electrbmureș" și-a creat con-, 
diții să realizeze un volum de 
producție record la export. (Gheor
ghe Giurgiu).

FILIPEȘTII DE PĂDURE : 
Un succes de prestigiu 

al constructorilor 
de utilaj minier

Harnicul colectiv de oameni al 
muncii de la întreprinderea de uti
laj minier Filipeștii de Pădure, 
care in acest an a asimilat în fa
bricație noi utilaje de mare pro
ductivitate, între care complexul 
mecanizat tip C.M.A.-2S, și a mo
dernizat alte tipuri aflate în pro
ducția de serie și-a îndeplinit pre
vederile de plan la export pe în
tregul an. Avansul cîștigat permite 
întreprinderii să livreze parteneri
lor de peste hotare utilaje în va
loare de peste 16 milioane lei, pre
cum și devansarea termenelor de 
expediere a unor produse prevă
zute pentru anul viitor. (Ioan Ma
rinescu).
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

- program revoluționar le muncă pentru 1pai•tid 5 .pentru 1poi
Pornind de la o întrebare simpla

RĂSPUNDEREA PENTRU PREZENT,
RĂSPUNDEREA PENTRU VIITOR

anchetă privind contribuția muncii politico-educative la formarea simțului perspectivei

Formarea și educarea omului nou este, fără îndo
ială, numitorul comun și încoronarea tuturor eforturi
lor organelor și organizațiilor de partid, a tuturor 
programelor noastie de dezvoltare, indiferent de do
meniul strict care formează, la prima vedere, raza lor 
de acțiune. Fie că este vorba de programe economice, 
fie că este vorba de obiective sociale, de strategii po
litice elaborate pe diferite termene, de acțiuni care 
vizează dezvoltarea armonioasă a zonelor tării, ele re
zonează într-o țintă mai îndepărtată, deși implicată în 
toate celulele organismului nostru social, în plămada 
lor cea mai intimă : formarea omului nou — sarcină 
vastă, de mare complexitate, supremă responsabilitate 
a națiunii noastre socialiste față de prezentul și viito
rul ei, a generației de azi față de generațiile vii
toare.

Tezele din aprilie, strălucit program de acțiune al 
întregului popor, reliefează cu putere necesitatea ca 
in activitatea ideologică și politico-educativă perspec
tiva, viziunea larg generalizatoare, cu un cuvint pri
virea ațintită spre viitor, urmărirea, în toate dome
niile de activitate, a dimensiunii prospective să ocupe 
un loc pe măsura importanței sale. „Să formăm la 
toți oamenii, la tineret — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o concepție științifică despre 
viață, corespunzător uriașelor cuceriri ale științei, ale

cunoașterii umane, care demonstrează justețea con
cepției materialist-dialectice și istorice despre lume, 
materialitatea lumii și dă o perspectivă minunată pen
tru noi și noi cunoașteri, pentru înaintarea omului 
spre un asemenea nivel de cultură și conștiință care 
să-l facă cu adevărat liber, dar și stăpin, cu adevă
rat, pe destinele sale, să-i dea posibilitatea să acțio
neze în mod conștient pentru transformarea lumii, 
pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte, 
în acest sens trebuie înțeleasă activitatea de dezvol
tare a conștiinței revoluționare, de formare a omului 
nou‘t.

Reiese cu limpezime că dimensiunea viitorului este 
profund implicată în orice acțiune pe tărimul educa
ției politice, revoluționare. Rezolvarea sarcinilor pre
zentului, în societatea noastră, nu ar putea fi despăr
țită decît în chip artificios de rezolvarea sarcinilor 
viitorului.

Cum se îmbină sarcinile prezentului cu sarcinile vii
torului ? .Ce loc ocupă perspectiva in activitatea de 
formare și educare a omului nou 7 Cum sînt înfăp
tuite sarcinile de amplă și complexă responsabilitate 
pe care Tezele din aprilie le pun în fața partidului, 
a întregului popor 
întrebările la care 
noastră.

și in acest domeniu 1 Acestea sînt 
își propune să răspundă ancheta

Sub semnul spiritului re
voluționar. La ,ncePutuI acestui 
an, întreprinderea „Străduința" din 
Suceava a fost confruntată cu o si
tuație deosebită : mărirea planului 
la export cu 70 la sută, situație eu 
atît mai grea cu cît comenzile nu 
erau asigurate decît in proporție de 
10 la sută. Ce s-a întimplat de a- 
tunci ? Ne răspunde ing. Alexan
drina Macovei, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii:

— Nu a fost ușor. într-un sens, 
sarcina ne-a surprins oarecum ne
pregătiți — mă refer. în principal, 
la aspectele tehnice si organizatori
ce. în alt sens, nu — și acum mă re
fer la nivelul de conștiință al mi
nunatului nostru 
resc, la starea de spirit care dorm 
nește în întreprinderea noastră.

— Cu ‘ ‘ ’
muncii 
cum ea 
lor.

— Exact. Ele ne-au îngăduit să nu
dezarmăm, ci. dimpotrivă, să ne mo
bilizăm forțele din plin. Comitetul 
de partid, consiliul oamenilor mun
cii, organizațiile de sindicat și U.T.C. 
au pus în centrul activității lor ne
cesitatea stringentă a înnoirii acce
lerate și a diversificării producției 
pentru a putea oferi numai produse 
competitive pe piața externă. (Fac ,. , - •. . , ,
aici o paranteză..,..«rwmalmd. un alt . ^“Z^^iOTA
lucru care vorbește. d>‘SPre werspecr. 
tivă 3 un membru al colectivului 
nostru, Maria Ulanovschi, a obținut 
medalia de bronz la concursul de 
creație în domeniul industriei încăl
țămintei organizat între țările 
C.A.E.R.). Și dacă în prima parte a 
anului am avut probleme în ceea ce 
privește realizarea exportului, acum 
ne înscriem la acest capitol cu sub
stanțiale depășiri.

— Ce concluzii credeți că se de
gajă din această interesantă expe
riență a colectivului in care mun
ciți ? Care credeți că este cheia suc
cesului obținut și cum vă gîndiți s-o 
utilizați și de-aci înainte ?

— Avem o întreprindere modernă 
și, de-a lungul anilor, am constatat, 
așa cum a subliniat în mai - multe 
rinduri și secretarul general al 
partidului, că am înregistrat rămîneri 
în urmă ale nivelului de conștiință. 
Mobilizați de ideile și îndemnurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, am 
intensificat munca de formare și 
educare a omului nou, de creștere a 
spiritului revoluționar la toți cei ce 
muncesc, de sporire permanentă a 
nivelului de conștiință al întregului 
colectiv — cu gîndul, evident, la 
soarta producției în fiecare zi, lună, 
trimestru, dar și la perspectivă.

— Rezultatele obținute intr-un 
moment dificil arată că munca poli
tico-educativă orientată și 
tor și-a dat roadele.

— Credem că așa stau 
Pornind de la adevărul că 
oameni temeinic pregătiți 
profesional, a căror muncă și viață 
sînt așezate sub semnul spiritului 
revoluționar, se pot realiza mărețele 
obiective pe care le avem de înfăp
tuit. comitetul de partid de la între
prinderea noastră a situat și situea
ză în centrul activității sale for
marea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii, 
răspunderii lor în toate 
In acest sens, formele și 
muncii politice, începind 
mîntul politico-ideologic, 
colectivelor de agitatori și conti- 
nuînd cu propaganda audiovizuală, 
au fost subordonate popularizării, 
studierii și însușirii temeinice a do
cumentelor congreselor și conferin
țelor naționale ale partidului, a cu- 
vîntărilor secretarului general al 
partidului, pentru ca fiecare om al . 
muncii să înțeleagă sensul si semni
ficația acestora, să desprindă răs
punderile și sarcinile ce Ie revin 
pentru transpunerea lor în practi
că. Munca politico-educativă s-a 
dovedit a fi astfel un puternic in
strument de influențare a conștiin
ței personalului muncitor, de for
mare a convingerii că muncind mai 
bine, reahzind produse competitive 
putem să depășim greutățile cu care 
ne-ani confruntat la un moment dat 
și să ne onorăm cum se cuvine sar
cinile încredințate. Un rol 
l-a avut și activitatea de 
tehnico-științifică, oamenii 
cindu-se cu toată ființa în . 
ționarea tehnologiilor de fabricație 
șl realizarea unor dispozitive de 
mare productivitate, activitate care 
depășește granițele stricte ale zilei 
de față. Munca politico-educativă a 
contribuit astfel la stimularea încre
derii în forțele proprii, la cultivarea 
hotărîrii de a nu da înapoi în fața 
greutăților și de a pune umărul cu 
dăruire și abnegație la înlăturarea 
lor.

Așa cum se subliniază în Tezele 
din aprilie, procesul revoluționar 
continuă șl va continua. Așadar, în
deplinind sarcinile prezente, nu tre
buie să scăpăm din vedere perspec
tiva. De aceea, legăm tot mai strîns 
munca de propagandă cu activitatea 
de producție și mutăm centrul de 
greutate al acțiunilor politico-edu-

de muncă, urmă, 
către fiecare lu-

colectiv muncito-

alte cuvinte, la rezultatele 
politico-ideologice — așa 

a fost dusă de-a lungul ani-

cative la locurile 
rind însușirea de 
crător a principiilor autoconduceril 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, înțelegerea necesi
tății de a participa activ la condu
cerea întregii activități. îmbinăm 
astfel activitatea politico-organiza- 
torică de partid pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan cu munca politică 
de perspectivă pentru formarea o- 
mului nou. om cu o pregătire mul
tilaterală și cu o mare putere de în
țelegere a fenomenelor din natură 
și societate, capabil să acționeze în 
concordanță cu legile obiective ale 
dezvoltării economico-sociale șl să 
le utilizeze în folosul său.

Calitatea muncii de as
tăzi, la temelia rezultatelor 
de mîine Stăm de vorbă cu Ilie 
Cheșa, președintele C.A.P. Mureșeni 
din județul Mureș, unitate bine cu
noscută pentru realizările ei.

— Fără indoială, tovarășe pre
ședinte, stă în firea lucrurilor ca 
orice colectiv de muncă să fie, la 
un moment dat. preocupat de modul 
în care iși îndeplinește „la zi" sar- ’ 
cinile de producție, realizarea indi
catorilor de plan fiind, la urma-ur- 
mei, barometrul întregii munci po- 
litico-organizatorice. Faptele atestă 
însă convingător, credem noi. că a

spre vii-
lucrurile, 
numai cu 
politic și

creșterea 
domeniile, 
mijloacele 
cu învăță- 
activitatea

deosebit 
creație 
impli- 

perfec-

...tfără'.â asigura o perspectivă,întregii 
I activități — este o eroare. Care’âSte 

opinia dumneavoastră ?
— Lucrul este pe deplin valabil șl 

în agricultură (sau, poate, aici în 
primul rînd) — unde îmi desfășor 
activitatea de multi ani. Este drept: 
răspunderea cu care acționezi în 
prezent stă, fără îndoială, și la te
melia rezultatelor viitoare. Să iau, 
bunăoară, ca exemplu preocuparea 

■ pentru însănătoșirea pămîntului.
După opinia mea, aceasta este — ca 
șî acțiunea de modelare a conștiinței 
cooperatorilor — o problemă ce 
trebuie să preocupe permanent con
ducerea unei cooperative agricole, a 
oricărui colectiv. Aici, orice acțiune 
— fie tehnică, economică sau poli
tică — realizată în prezent trebuie 
să vizeze perspectiva. Altfel...

— Ne dați un exemplu ?
— Deși noi, situați in zona a doua 

de cultură, am realizat încă în 1984 
o producție medie de 4 624 kg griu 
la hectar, acest lucru nu ne-a mul
țumit și am acționat în consecință. 
Cum ? întocmind un program de în
sănătoșire a pămîntului de largă 
perspectivă, care a vizat și vizează 
prin ani acțiuni ca : alinarea adincă 
a solului, realizarea de arături cu 
scormonitori, obținerea unui agro- 
fond bun prin aplicarea de amenda
mente și îngrășăminte naturale (o 
dată la patru ani pe fiecară teren 
agricol) și, nu în ultimul rînd. scoa
terea terenului de sub exces de 
umiditate. Rezultatul ? Producția 
de griu a crescut de la 4 624 kg 
la hectar in 1984 la 6 024 kg la hec
tar în 1988. Dar aceasta s-a repercu
tat și asupra producției de sfeclă 
de zahăr — la care noi am realizat 
una din cele mai mari producții 
medii la hectar din țară. Cu toate 
acestea, gîndind in perspectiva ani
lor ’90, am pus, încă de pe acum, la 
cale un plan de irigare, cu forțe 
proprii, a cel puțin 100 de hectare 
de teren arabil.

— Ce ați întreprins pentru con
știentizarea pe deplin a cooperatori
lor 7

— Printr-o intensă muncă politi
co-educativă, oamenii, toți, țăranii 
cooperatori, au ajuns să înțeleagă că 
retribuirea lor depinde direct de re
zultatele în producție. Dovada : va
loarea unei norme a crescut, în nu
mai 4 ani, de la 65 lei la peste 
85 lei în prezent. Pentru aceasta, noi 
nu am acționat doar pe linie admi
nistrativă, ci. în primul rind, prin 
atragerea fiecărui cooperator la ac
țiunea de luare a deciziilor și apoi 
de traducere a lor în viață, stimu- 
lind combativitatea (în adunările 
generale) și combătînd fenomenele 
de automulțumire. Așa gîndesc că 
trebuie să acționăm și în viitorii 
ani.

— Cu alte cuvinte...
— Trebuie să intensificăm munca 

politico-educativă de formare și 
educare a omului nou. Noua revolu
ție agrară nu înseamnă doar pro
ducții mari, ci și un nou mod de a 
munci, a gîndi, a trăi al țărănimii. 
Punind la temelia muncii politice de 
masă Tezele din aprilie, comitetul 
de partid al cooperativei, consiliul, 
toți factorii 
iese să dea 
perspectivă 
alte cuvinte, 
zentului muncim 
spre viitor.

La cea mai înaltă tensiu
ne comunistă. Cea mal nouă în_ 
treprindere. Fabrica de elemente de 
structură pentru centrale nucleare 
electrice, dintr-un vechi oraș indus
trial. Sibiul, este, într-un fel, prin 
ea însăși, un etalon al răspunderii 
pentru viitor. A lucra pentru cen
trale nucleare înseamnă a lucra per
fect. Și, în același timp, a lucra

unor producții cit mai mari în sec
torul vegetal, așa urmărim și oa
menii muncii pentru a pune pe cei 
mai vrednici și mai gospodari acolo 
unde le este locul și sint necesari, 
în activitatea noastră de educație 
politică, de un real folos ne este 
punctul de documentare și infor
mare politico-ideologică. care este 
dotat cu tot ceea ce este, necesar 
pentru ca activitatea desfășurată să 
fie strîns legată cu practica. Grafi
cele, planșele cu indicatorii de plan 
și modul cum sînt realizați sint și 
ele de un real folos la analizele 
care se efectuează la nivel de ferme 
și de I.A.S. Avem, de > 
documentare cu articole și 
publicate in presă privind 
internă și externă, politica 
că a partidului și statului 
conceptul , noii revoluții agrare, se 
depun eforturi susținute pentru in-

' țelegerea și asimilarea mecanismu
lui economico-financiar privind au- 
toconducerea și autofinanțarea. în 
activitatea de educație folosim sta
ția de amplificare, aparatele de pro
iecție, magnetofonul, televizorul, 
aspectomatul și retroproiectbrul. 
Realizăm și filme documentare cu 
imagini inspirate* din munca noas
tră, unde, alături de exemplele po
zitive, sînt aduse în discuție și si
tuații aflate. în contradicție cu 
spiritul gospodăresc, cu pregătirea 
profesională.

Toate aceste mijloace le Invoc 
dintr-un motiv pe care vreau să-1 
precizez : viitorul este bine repre
zentat, perspectiva este limpede în
fățișată. Oamenii muncii știu bine 
că viitorul începe astăzi și pregătesc 
acest viitor pe măsura conștiinței și 
competentei lor.

asemenea, 
materiale 

1 politica 
i economi- 

nostru.

Cum își îndeplinesc deputății
riguros din planul edilitar pe o pe
rioadă mai largă. Este unul din „se
cretele" reușitei : respectul față de 
programele deja adoptate, disciplina 
riguroasă a urmăririi lor.

— De altfel — ne spunea vicepre
ședintele biroului executiv, tovară
șul Nedelcu Mircea Romlcă — me
toda noastră succede unei modalități 
generalizate în județul Constanța. 
Aceea a defalcării săptăminale a 
sarcinilor cuprinse în planuri și 
programe. E un leac puternic împo
triva tergiversărilor. Una e să se aș- 
tepte o analiză globală, ținută cine 
știe cînd, la care cel răspunzător 
participă sau nu, și alta e să se știe 
că, fix la săptămînă. pe baza 
evidențe suple, mobilizatoare 
chiar concizia ei, bate ceasul 
punsurilor.

Ne convinseserăm de acest 
chiar din desfășurarea scurtei ședin
țe în care a început documentarea. 
Ședința de marțea de la ora 16,00. 
Ea reunește în mod automat la se
diul Consiliului popular Cernavodă, 
fără nici o convocare specială, pe 
toți deputății și conducătorii unități
lor cu răspunderi edilitar-gospodă- 
rești. In prealabil, dimineața, are 
loc „inventarierea" orașului, preda- 
rea-primirea punctelor de lucru în
cheiate, deschise ori care urmează a 
fi deschise. „Primarul" săptăminii 
edilitare care expiră, împreună cu 
„primarul" care urmează să se ocupe 
de urbe, în prezența primarului de 
jure (ori a vicepreședintelui biroului 
executiv) străbat străzile, șantierele, 
spațiile verzi, cercetează fiecare o- 
biectiv. Dacă a fost de realizat, văd 
cum s-a realizat, iar dacă urmează 
a fi realizat, studiază cum poate fi, 
cum trebuie realizat. După-amiaza. 
la ora intrată în obișnuință, are loc 
transmiterea răspunderilor in fața 
tuturor celorlalți deputați. Moment 
deloc confortabil pentru restanțieri.

7
Tntr-o scurtă convorbire purtată la 

Consiliul popular al județului Con
stanța solicitasem să hi se indice o 
localitate în care stilul de muncă al 
„primăriei" .cunoaște perfecționări 
concludente în sensul aplicării în 
viață a Tezelor din aprilie. Ni s-a 
răspuns sigur și prompt: Cernavo
dă. Dacă faptele aveau să confirme 
ori nu neșovăielnica opțiune, urma să 
ne convingem pe viu la fața locului...

...La fața locului, adică la Consiliul 
popular orășenesc Cernavodă, am ni
merit într-o ședință. Pină aici, nimic 
nou. Am luat loc lingă secretara con
siliului, Angela Drăghici. „Știți, e 
marți", ne-a „explicat" ea, în șoaptă, 
după prezentările de rigoare. „A da, 
marți", i-am răspuns, cu toate că 
n-aveam idee ce poate să însemne 
această zi. Pînă să ne dumirim, am 
numărat participanții : 44. Prea
rnulți pentru o ședință de birou 
executiv. Prea puțini pentru o sesiu
ne a consiliului. Nici alcătuirea pre
zidiului nu oferea prea multe indi
cii. Era format din trei persoane : 
primarul. Nicdlae Butoi. Încadrat de 
doi deputați. Vorbea deputatul din 
partea dreaptă, cu un fel de tabel în 
mină :

— ...Așadar, predau gospodărirea 
orașului avînd ca singure restanțe 
reparațiile la fațade și trotuare de 
pe strada Castanilor.

S-a ridicat apoi primarul :
— Pentru următoarele șapte zile, 

de gospodărire și înfrumusețare a 
orașului Cernavodă va răspunde to
varășul deputat Constantin Nicolae. 
îi dau cuvîntul pentru a-sl expune 
planul de acțiune.

îndatoririle ?
Exercițiul faptic al mandatului, 

orizontul lărgit asupra problemelor, 
cerințelor și posibilităților întregului 
oraș sporesc competența, gradul de 
înțelegere și capacitatea de rezol
vare proprii fiecărui deputat. Chiar 
dacă sînt inerente unele deosebiri, 
ținind de calitățile personale, biroul 
executiv le are in vedere, rotația 
răspunderii neoperînd automat, in
tr-o permutare circulară ; desemna
rea „primarului săptăminii" se face 
în funcție de problematica, gradul 
de dificultate, de specificul perioa
dei.

unei 
prin 
răs-

fapt

educationali se strădu- 
o largă și permanentă 
muncii noastre — cu 
pe terenul ferm al pre- 

cu ochii ațintit!

a în- 
spu- 
zece 

mun- 
de- 
care

Omul nou, creșterea șl edu
carea Iui, sarcină de supremă 
răspundere a organelor și or
ganizațiilor de partid, a orga
nismelor democrației muncito- 
rești-revoîuționare, este o pro
blemă prioritară aflată perma
nent pe ordinea de zi a întregii 
noastre activități. Sarcină de o 
deosebită complexitate, ea nu 
poate fi considerată pe deplin 
rezolvată niciodată — după cum 
procesul revoluționar, așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu poate fi 
socotit încheiat. De aceea, for
marea și educarea omului nou 
nu poate fi decît o acțiune a 
cărei dimensiune prospectivă 
trebuie luată obligatoriu in 
considerare. Așa cum. pe bună 
dreptate, spunea unul dintre 
interlocutorii noștri — reluăm 
cuvintele sale — pe 
terni al prezentului, 
cu ochii ațintiți spre

Georcje-Radu 
CHIROV1CI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli

terenul 
muncim 

viitor.

Exercițiul faptic al mandatului...
Deputatul Constantin Nicolae este 

maistru la Fabrica de șuruburi Sa- 
ligny. Limpezimea, concizia, sigu
ranța cu care expunea obiectivele si 
direcțiile edilitare păreau însă ale 
unui primar get-beget, nicicum ale 
unui om care, in mod curent, se 
ocupă de... galvanizări. „Nu e de 
mirare — avea să precizeze, intr-o 
discuție 
juns la 
început 
metodă, 
vărat priceperea, inițiativa, 
de răspundere".

„Noua metodă" este, după cite 
he-am dat seama, unică în țară. Re
zultatele pe care le-a dat. în vara 
acestui ân, la Cernavodă, o recoman
dă insă pentru o generalizare cît 
mai operativă. Ea conferă rigoare și 
substanțialitate uneia dintre cele 
mai importante probleme de stil de 
muncă ai unui consiliu popular: ac
tivizarea deputaților.

Concret, se procedează la o rotația 
sistematică, din șapte In șapte zile, 
la „cîrma" răspunderilor gospodă
rești. Altfel spus, toți cei 23 de 
deputați au fost sau vor fi timp de 
o săptămînă „primari". „Carta" edi
litară a răspunderii lor constă in
tr-un grafic al problemelor ce tre
buie rezolvate, defalcate pe cir
cumscripții electorale, termene exac
te și execut anți direcți. Graficul este 
pregătit de biroul executiv al consi
liului popular din vreme și e intitu
lat simplu: „Notă cuprinzînd sarcini 
scadente din programul acțiunilor 
de gospodărire șl înfrumusețare a 
orașului".

Așadar, „sarcini scadente", ceea ce 
înseamnă că nota-grafic nu e încro
pită la libera

ulterioară, primarul. Am a- 
a opta rotâtie. Oamenii au 
să se obișnuiască cu noua 
să-și demonstreze cu ade- 

spiritul

...Și analiza lui severă
Am înțeles disconfortul nepunc- 

tualității, urmărind focul concentric 
al întrebărilor îndreptate asupra in- 
ginerului-șef al exploatării de gos
podărie comunală. Ion Neculăică. 
Fusese invitat să explice motivele 
nerealizăril lucrărilor de pe strada 
Castanilor. Exigenței, firești pentru 
mandatul lor. deputății îi adăugau 
plusul de interes, de severitate chiar, 
insuflate de postura lor de foști sau 
viitori „primari" de-o săptămînă. 
Faptul de a se fl confruntat, de a 
se ști orlcînd pasibili de confruntare 
directă cu rezolvările concrete as- 
cuțea pretențiile, punctele de vede
re. discernămintul in acceptarea ex
plicațiilor oferite :

— ...întîrzierea se datorează fap
tului că ne-au lipsit unele materiale: 
aracet, vinarom...

— ...Dar nu erau lucrări prinse In 
planul semestrial ? — a 
trebare din

— Ba da.
— Atunci 

zători 7 De . ...
din timp cu cele necesare ?

Șeful foțmației.jie lucru căreia .11 
Incumbă . întreținerea trotuarelor. 
Valentin , Dumițrescu. Încerca să 
compenseze neefectuarea lucrărilor 
de pe strada amintită cu realizări de 
pe alte străzi. A fost întrerupt de 
două voci deodată :

— Ce vorbești, tovarășe ! Păi asta 
constituie activitatea voastră cu
rentă !

— Pe alea trebuia să Ie executați 
oricum !

sală.
venit o In-

de ce n-ațl 
ce nu v-ati

fost prevă- 
aprovizionat

pentru un viitor infinit, căci nici o 
piesă, nici ultimul reper dintr-o ast
fel de centrală nu trebuie executat 
iresponsabil. Cuvîntul „perfect" iși 
arată aici pe deplin înțelesul.

Interlocutorul nostru este ingine
rul loan Pădurean, secretarul comi- 
tetului'de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii.

— Răspunderea, ce înseamnă, con
cret. răspunderea la noi 7 — reia 
el întrebarea noastră. Un regim de 
asigurare absolută a calității, sistem 
nou aplicat in tară și care se mai 
regăsește doar in industria aviatică 
și aerospațială.

— Ce presupune acest regim sever 
de lucru 7

— La noi. în condițiile noastre, el 
presupune o atitudine nouă față da 
muncă, din partea unui om nou, cu 
o conștiință nouă. Noțiunea de om 
nou dobîndește sens numai printr-o 
atitudine nouă, responsabilă față de 
faptele tale, în primul rind faptele 
de muncă. Și nu e deloc intimplător 
că în fabrica noastră peste 90 la 
sută din oamenii muncii sînt mem
bri de partid, chiar dacă media de 
virstă e doar de 35 de ani.

Tezele din aprilie, toate documen
tele partidului nostru subliniază 
responsabilitate^ deosebită be re
vine comuniștilor în societatea noas
tră. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat in mai multe rinduri că noi, 
comuniștii, nu avem alt privilegiu 
deciț acela de a servj și mai țiine, 
cu și mai multă dăruire, eu o\mai 
mare răspundere cauza construirii 
socialismului și comunismului, 
floririi patriei. în acest sens 
neam că împrejurarea că din 
membri ai colectivului nostru 
citoresc . nouă sînt comuniști, 
monstrează inalta răspundere
prezidează munca noastră, garanția 
că viitorul va confirma pe deplin 
că noi în prezent ne facem bine da
toria.

— Deci, răspundere ; iar răspun
derea se cere dublată 
tentă.

— Avem tineri care 
utilaje a căror valoare 
depășește citeva milioane 
Adăugați la aceasta că lucrăm cu 
materiale foarte scumpe. Or, lipsa 
de răspundere, toleranța unor ne- 
conformități față de proiect sau in
competenta s-ar solda cu prejudicii 
mari aduse inclusiv economiei na
ționale. Așa ceva este inadmisibil. 
Fină in prezent, reperelor executate 
în tînăra fabrică de elemente de 
structură pentru centrale nucleare 
electrice din Sibiu le-au fost acor
date. de către partenerul canadian, 
calificativele de „bine". „foarte 
bine" și „excelent". Aceasta echiva
lează cu un calificativ rostit la timpul 
prezent pentru timpul viitor.

Competență, dezvoltare. 
Nicolae Ursache, secretarul comitetu
lui de partid de la I.A.S. Ograda, 
județul Ialomița, răspunde întrebă
rilor noastre începînd cu o metaforă:

— Să vorbim despre asolamente. 
Un gospodar nechibzuit cultivă an 
de an pe același ogor aceleași plan
te. Negîndindu-se ia ziua de mîine, 
pentru că azi ii este mai ușor așa. el 
va secătui pămîntul șl rezultatele il 
vor da de rușine. Cam așa văd eu 
lucrurile și în munca politico-edu
cativă făcută fără gindul la viitor. 
Ne-am străduit și ne străduim să 
îmbinăm judicios îndeplinirea sarci
nilor „la zi" cu munca politică de 
perspectivă.

— Ca să apelăm șl noi la o meta
foră : ca în știință, să îmbinați cer
cetarea aplicativă cu cercetarea fun
damentală.

— Da. Să mă refer la un exem
plu : în întreaga activitate politico- 
educativă am urmărit ca pilda frun
tașilor să fie evidențiată în mod 
convingător, pornindu-se de la mo
dul în care 
munca, de la 
lor, prezențe 
ei întreprind, 
față în față 
nute de formații și ferme care și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan cu cele unde mai sint încă de
ficiențe, unde, datorită lipsei de răs
pundere și responsabilitate, produc
țiile obținute sînt sub nivelul poten
țialului productiv al solului, efecti
velor de animale, al dotării tehnico- 
materiale de care dispun. Totul a 
pornit și pornește de la felul în care 
muncitorii și specialiștii noștri înțe
leg să-și realizeze sarcinile de plan 
prin respectarea programelor, pro
grame care s-au întocmit cu riguro
zitate, la nivelul fiecărei formațiuni 
de lucru și pe grajduri și specii de 
animale, 
proverb 
locul", 
discuție _ __  _ ___ __ __
ționăm pentru ca • diferențele exis
tente între fermele fruntașe și cele 
rămase în urmă să fie grabnic lichi
date. Ridicarea performanțelor, prin 
aducerea unităților rămase în urmă 
la nivelul celor cu bune rezultate, 
se află, permanent, în atenția comi
tetului de partid, a organizațiilor 
din cadrul fermelor și sectoarelor. 
Așa cum urmărim acum să facem 
rotația culturilor, să respectăm aso- 
lamentele stabilite pentru obținerea

de compe-
lucrează pe 
de inventar 

de lei.

aceștia își organizează 
ordinea și disciplina 
active în tot ceea ce 

întotdeauna am pus 
rezultatele bune obți-

Am avut în vedere vechiul 
românesc „Omul sfințește 
Noi punem permanent în 
modul cum trebuie să ac-

inspirație, ci decurge

Foto: S. CristianCernavodă : Imagine din cartierul „Energeticienilor"

Rezultatele se văd 
In înfățișarea orașului

Bineînțeles că nici primarul pro- 
priu-zls, nici colaboratorii săi ime- 
diați nu rămîn să stea degeaba. 
Dimpotrivă. Activitatea lor se dina
mizează in alte sectoare. Problemele 
unui consiliu popular sint, practic, 
fără de sfîrșit. Primarul, vicepre
ședintele, secretarul 
popular se concentrează 
asupra celorlalte multiple 
de îndeplinire a planului 
în profil teritorial — la Cernavodă, 
datorită șantierului Centralei 
clearoelectrice, de ordinul miliarde
lor I — ca și asupra problemelor de 
ordin social, cultural, administrativ, 
de contractări și achiziții etc., etc. 
Dar chiar in domeniul edilitar 
transferul periodic al dispeceratului 
gospodăresc se soldează cu o întărire 
a răspunderii. în vreme ce „prima
rul săptăminii" se ocupă în mod 
direct de urmărirea lucrărilor, care 
astfel se poate face mai perseverent, 
mai minuțios, activiștii din fruntea 
consiliului popular asigură coordo
narea mai bună a activităților, legă
tura cu unitățile furnizoare sau pres
tatoare, lărgirea preocupărilor, ini
țiativelor gospodărești.

Rezultatele se văd în aspectul ora
șului, dar și în optica deputaților. a 
întregului activ, transmisă, treptat, 
și asupra celorlalți cetățeni.

— De fapt, cam așa s-a și născut 
metoda. Inițial — își amintește se
cretara consiliului, tovarășa Angela 
Drăghici — erau ca niște întîlniri 
săptăminale cu deputății. Tot mar
țea, tot după-amiaza. Ei veneau și 
formulau doleanțe gospodărești. Noi. 
cei din biroul executiv, nu mai pri
dideam să luăm notițe. Mai în glu
mă, mai puțin în glumă, primarul 
nostru observă : „Ia te uită ! în loc 
să-i mobilizăm noi pe ei. ne mobili
zează ei pe noi !“ într-adevăr. era 
nefirească această influență exerci
tată unilateral. Și atunci s-a trecut 
la metoda ea fiecare să raporteze la 
aceste ședințe ce-a întreprins peste 
săptămînă ca deputat. Lucrurile s-au 
îndreptat și nu prea. Mai ca să scape 
de critică, mai de rușinea celorlalți, 
unii recurgeau si la raportări fictive. 
Nu mai auzeai decît : „Realizat... 
realizat... realizat". Dar în aspectul 
orașului, realizările nu prea se ve
deau. Cind vorbești la modul gene
ral, și lucrurile se rezolvă la modul 
general. Așa s-a ajuns la metoda ac
tuală : să răspundă, prin rotație, de 
înfăptuirea activităților de gospodă
rire și înfrumusețare prevăzute pen
tru perioada respectivă. Indiferent 
de circumscripția electorală în care 
se desfășoară. Acum se ajută reci
proc, se stimulează reciproc, se con
trolează reciproc.

Condu cîndu-ne spre bac — accesul 
de la gară In oraș e legat de tra
versarea canalului — primarul iși 
amintea :

— După 
prea mult 
acțiune in 
chemat 100 
10. Acum ? 
toamna 1987 
fost plantați 
buști. Credeți că a venit cineva din 
afară să ni-i sădească ?

Privit de sus, de pe, coasta gării, 
orașul apare în două culori : verde 
și cafeniu arid. Este ca un grafic viu 
al acțiunilor gospodărești întreprin
se și care mai urmează a fi între
prinse. Datorită solului pulverulent, 
fiecare arbore ce prinde rădăcină e 
o mică victorie. Ritmul în care pata 
de verdeață se extinde, cuprinde 
zona numeroaselor construcții noi 
denotă că orașul se obișnuiește cu 
victoriile de acest fel.

consiliului 
mai bine 
îndatoriri: 
economic 

i> 
nu

ce am fost ales, sl nu a 
de atunci, am organizat o 
termenul Legii nr. 1. Am 

de oameni si au venit 
Iată, spre exemplu, în 
și primăvara 1988 au 
100 000 de arbori și ar-

Serqlu ANDON

EXAMEN DE PRESTIGIU AL MUZICII ROMANEȘTI
Zeci de concerte simfoni

ce. camerale, recitaluri vo- 
cai-instrumentale, specta
cole de operă, de balet, de 
operetă... — un „maraton" 
cu mari satisfacții spiritua
le a fost ediția a Xl-a a 
Festivalului internațional 
„George Enescu" I Ziarele, 
revistele, agendele mani
festărilor, emisiunile radio
fonice au comentat la tim
pul potrivit fiecare mo
ment al bogatului program 
oferit de organizatori — 
Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Uniunea 
compozitorilor și muzico
logilor, Radioteleviziunea 
română — notind desigur 
și unele neîmpliniri, dar, 
în general, apreciind efor
tul deosebit al tuturor ce
lor ce au semnat realiza
rea acestei ediții. Pentru că 
este vorba de mii de muzi
cieni — soliști vocali sau 
instrumentiști (de la Ion 
Volcu. Valentin Gheorghiu 
la cele mai tinere talente), 
dirijori, membri ai ansam
blurilor simfonice, camera
le. ai colectivelor de balet... 
— care, intr-adevăr, au 
considerat (acționînd ca 
atare) participarea la a- 
ceastă prestigioasă mani
festare o onoare. Astfel, 
să ne gîndim la prezența 
de excepție a orchestrelor 
simfonice : Filarmonica
„George Enescu" (dirijată 
de Mihai Brediceanu sau 
Francoise Legrand — Fran
ța, Cristian Mandeal sau 
Horia Andreescu). care a 
dăruit publicului la cote de 
înalt profesionalism sim
foniile I și II de George 
Enescu, Simfonia a V-a de 
Ceaikovski —r opusuri de 
rezistență, construcții im
presionante care au impus 

^înaltă tehnică, acuratețe.

știința rezolvării unor 
complicate probleme de 
dramaturgie, luminarea 
ideilor; orchestra simfoni
că a Radioteleviziunii ro
mâne care, sub bagheta lui 
Iosif Conta, Vjekoslav Su- 
tej (R.S.F. Iugoslavia) sau 
Cem Mansur (Turcia), a 
colorat impecabil Rapsodia 
I și Suita a IlI-a „Să
teasca" de Enescu, Suita a 
Il-a din baletul „Daphnis 
și Chloe" de Ravel sau 
Simfonia a IV-a de Schu
mann, de asemenea edificii 
impozante care solicitau 
experiență, virtuozitate. Șl 
laolaltă cu ele — orchestra 
simfonică și corul Filarmo
nicii din Cluj-Napoca (la 
pupitru. Emil Simon), care 
a incheiat cu „brio" festi
valul, etalînd omogenita
te, tehnica impecabilă a 
fiecărei partide, acea con
sistență a sonorității care 
ne-a dus cu gîndul la ma
rile ansambluri simfonice 
ale lumii, prin echilibrul 
cu care a clădit cea de-a 
Ilî-a simfonie 
Dar nu numai 
Ie“ au fost Ia 
fost ovaționat 
drigal", dirijat 
Constantin ; 
în concertul său

enesciană. 
„simfonice- 
înălțime. A 
corul „Ma
de Marin 

(care a lansat 
aniver

sar citeva prime-audiții), 
au fost aplaudate : Orches
tra de cameră „Quodlibet 
musicum", dirijată de Au
relian Octav Popa, „Tes- 
cana", condusă de Ovidiu 
Bălan. Trio „Syrinx" din 
Bacău, formația „Ars nova" 
(dirijată de Cornel Țăra- 
nu). Orchestra de cameră 
din Tg. Mureș (o evoluție 
spectaculoasă în compania 
pianistului sovietic Alek
sandr Rudin). „Musica 
Rediviva" (la pupitru. Lu
dovic Baci), care a „întine-

rit" „Codex Caioni" și „O- 
franda muzicală"... Așa 
cum recitalurile propuse 
de violoncelista Alexandra 
Guțu, de pianistele Ilinca 
Dumitrescu, Aurora Jenei 
au fost de asemenea 
bine primite de public... 
Pentru că în prlm-planul 
repertoriului acestor inter
pret! (membri ai unor an
sambluri sau soliști) s-a a- 
flat muzica românească, 
creația muzicală româneas
că fiind deci dimensiune 
fundamentală a întregii 
manifestări : de la paginile 
enesciene (de numit chiar 
„Seara Enescu" în care 
cvartetul „Philharmonia" a 
interpretat partea I din 
cvartetul în do major — 
postum) la creațiile celor 
mai tineri compozitori 
(Șerban Nichifor, Maia 
Ciobanu, Sorin Lerescu, 
Liviu Dănceanu), cuprin
zînd lucrări de referință 
ale maeștrilor (Ion Du
mitrescu, Tudor Ciortea, 
Tiberiu Olah, Anatol Vie- 
ru etc.). Și am mai putea 
vorbi — privind participa
rea vîrfurilor artei noastre 
interpretative — de colec
tivul Operei Române din 
București (operele „Ham
let" de Pascal Bentoiu, „O 
noapte furtunoasă" de Paul 
Constantinescu, baletele 
„La piață" de Mihail Jora, 
„Lacul lebedelor" etc.), de 
participarea de excepție a 
ansamblurilor lirice din 
Timișoara (cu inspirata lu
crare „Călătorie în zori" de 
Liana Alexandra, pe un li
bret de George Arion), 
Brașov (o ingenioasă mon
tare a „Bărbierului din Se
villa" aparținînd 
regizor Cristian 
cu), a baletului 
„Fantasio" din

tînărulul 
Mihăiles- 
Teatrulul 
Constanta

în feeria „Cenușăreasa", a 
Teatrului de operetă etc. In 
concluzie, un program va
riat, dens, echilibrat. Bine
înțeles că era imposibil de 
cuprins totul, de asigurat 
prezența tuturor condeie
lor, a tuturor formațiilor 
noastre, dar pentru aceas
tă ediție, pentru momentul 
actual am putea vorbi 
de o participare reprezen
tativă. elocventă, capabilă 
să reliefeze exact valori, 
atitudini, diversitate de sti
luri, fantezie, bogăție idea
tică. dragostea pentru cîn- 
tecul românesc, respectul 
față de tradiție.

Cea de-a Xl-a ediție a 
Festivalului internațional 
„George Enescu" a fost, 
realmente, un „maraton" 
pentru melomani. Zilnic — 
cinci, șase manifestări 
(greu de optat, greu de 
ales), întîlniri cu maeștrii 
artei românești, cu distinși 
oaspeți de peste, hotare. 
Astfel, au fost momente de 
excepție : recitalul chita
ristului venezuelean Alirio 
Diaz, programul organiștu- 
lui Andreas 
Germania), 
Iul Levon 
(U.R.S.S.) 
pentru vioară șl orchestră 
de Haciaturian. stilul liber, 
deconectant al pianistului 
englez Michael Roll, evolu
ția celebrului tenor sovie
tic Zurab Sotkilavă, a an
samblului Teatrului acade
mic de stat de operă și 
balet din Chișinău. a cvar
tetului „Gabrieli" (Anglia), 
a cvintetului de alămuri. 
„Praga". Intr-un cuvînt, 
maeștri aî artei interpreta
tive românești și universa
le propunînd, generos, me
lomanilor valori ale artei 
muzicale românești $1 uni-

Meisner (R.F. 
„performanța" 
Ambarțumian 
în Concertul

versale I Pentru că, practic, 
s-a răsfoit istoria muzicii 
pină la pagini „la zi", s-au 
luminat cu profesionalism 
etape importante, școli na
ționale, s-au lansat prime- 
audiții — pledoarii eioc-, 
vente pentru aria adevăra
tă, pentru arta inspirată, 
pentru valoare. Și dacă să
lile au fost arhipline, dacă 
au fost mereu în atenția 
melomanilor Agendele ma
nifestărilor împlinite de 
către Colegiul criticilor 
muzicali — A.T.M. si 
Diseurile-cronică — re
marcabilă realizare a Casei 
de discuri „Electrecord", 
demonstrație de pasiune și 
competență profesională — 
aceasta înseamnă, o dată 
mai mult, că cea de-a Xl-a 
ediție a Festivalului inter
național „George Enescu" 
s-a bucurat de succes, de 
mare popularitate, de sufra
giile publicului. O sărbătoa
re muzicală de prestigiu — 
posibilă în condițiile și cli
matul de efervescență 
creatoare datorat marii a- 
tenții și deschiderilor gene
roase ce guvernează actul 
artistic în epoca inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
partidului — o sărbătoare 
a muzicii dedicată geniului 
muzicii românești, lui 
George Enescu, cel care a 
spus că „Pămîntul natal, 
cu tot ce e pe el, îl pur
tăm toată viața în noi și e 
prezent în cîntec, în poe
mă. în piatra sculptată, în 
pînza pictată ca și în faptă. 
Fără el am fi sarbezi !“, 
cel care a demonstrat că 
„Artistul trebuie să fie 
predeupat nu doar de arta 
sa. ci și de destinul omeni
rii".

Smaranda OȚEANU
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Un pavilion al tehnicii de virf 
calculatoarele electronice românești9

duse ale tehnicii de calcul expu
se la T.I.B. ,’88 prezintă caracte
ristici tehnice deosebite, care le 
situează din punct de vedere al 
fiabilității și posibilităților de uti
lizare pe același plan cu produ
sele executate de firme cu tra
diție în tehnica de calcul mondia
lă. Ca urmare a acestor caracte
ristici, unele dintre produsele ex
puse au fost solicitate chiar din 
primele zile de către reprezen
tanții unor firme din străinătate.

SIGHIȘOARA

întreprinderile de pe. platforma 
tehnicii de calcul și electronică din 
cadrul Centralei industriale de e- 
lectronîcă și tehnică de calcul 
participă la actuala ediție a T.I.B. 
’88 cu o gamă largă de produse 
și echipamente, care sint destina
te utilizării tehnicii de calcul in 
diferite ramuri ale economiei na
ționale. Sint expuse minloalcula- 
toare din familiile „Independent" — 
I 106. fiind cel ma,i hoq model al 
familiei, și „Coral", cu noile pro
duse „Coral" —. 8 730 cu adresa
bilitate pe 32 biți, echipament de 
mare productivitate, produse uti
lizabile intr-o gamă largă de a- 
plicatii tehnioo-știinttfice si care 
sint comparabile' cu produse simi
lare realizate de firme cu înde
lungată tradiție in fabricația calcu
latoarelor. Este, de asemenea, pre
zentată o gamă diversă de echi
pamente periferice, de utilizare pe 
sistemele de calcul românești sau 
străine compatibile, executate la 
întreprinderile de calculatoare e- 
leatronice șl de echipamente peri
ferice București — plottere. im
primante rapide, videoterminale 
ș.a. Pentru prima dată sint expu
se mai multe tipuri de calculatoa
re personale fabricate atit de în
treprinderea specializată din Bucu
rești. cit si de Institutul de cer
cetări pentru tehnică de calcul si 
informatică.

Așa cum ne spuneau inginerii 
Mihai Rigani și Marius Nicolae, 
din cadrul institutului de cerceta
re specializat și Întreprinderea de 
comerț exterior „Electronum". o

pondere însemnată în standul des
tinat tehnicii de calcul o deține 
prezentarea pe echipamentele ex
puse a unor aplicații 
nii de vîrf. cum sint : 
de procese industriale, 
asistată de calculator.
prelucrare a datelor furnizate de 
sateliții meteorologici, inteligentă 
artificială, sisteme pentru învăță- 
mînt etc.

Un lucru este cert : noile pro-

din dome- 
conducerea 
proiectarea 
sisteme de

Vineri s-au Încheiat, la București, 
lucrările celei de-a XIV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică dintre Repu
blica Socialistă România'șl Republi
ca Turcia.

Exprimindu-și satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor econo
mice cjintre cele două țări potrivit 
înțelegerilor și hotărlrilor convenite 
cu prilejul intilnirilor și convorbiri
lor la nivel inalt, cele două părți in 
comisie au examinat posibilitățile și 
căile menite să conducă la dezvol
tarea, in continuare, a colaborării și 
cooperării economice, industriale și 
tehnice româno-turce în sectoare de 
interes comun, îndeosebi în domenii
le energetic, minier 'și geologic, al 
transporturilor și agriculturii. De 
asemenea, au fost analizate noi mă
suri și acțiuni care să asigure o evo
luție continuu ascendentă a schim
burilor reciproce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți in comisie. Gheor
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, și Abdullah Tenekeci, 
ministru de stat al Republicii Turcia, 
au semnat protocolul sesiunii.

transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii, a bunei vecinătăți, cu
noașterii, înțelegerii ăi cooperării.

, *
In zilele de 7—14 octombrie a.c., 

o delegație a sindicatelor coreene, 
condusă de Kim Yong Nam, vice
președinte al Federației Generale a 
Sindicatelor din Coreea, a făcut o 
vizită pentru schimb de experiență 
in țara noastră la invitația Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

Delegația coreeană a avut con
vorbiri la Consiliul Central al 
U.G.S.R.. a vizitat întreprinderi șl 
obiective social-culturale din Bucu
rești și din județele Brașov. Argeș 
și Prahova și s-a intilnit cu acti
viști sindicali și cadre de condu
cere din întreprinderile și instituții
le vizitate.

La încheierea șederii sale in 
România, delegația sindicală co
reeană a fost primită de tovarășul 
Miu Dobrescu, membru * ~ 
tului Politic Executiv 
P.C.R., președinte al 
Central al U.G.S.R.

★
La Galeria „Eforie" din Capita

lă a avut loc, vineri, vernisajul unei 
expoziții de pictură cu lucrări a- 
parținind artistei plastice argenti- 
niene Maria Elena Begher.

Au participat membri ai condu
cerii Uniunii artiștilor plastici, re
prezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă, 
un numeros public.

Au fost prezenți Enrique F. Luplz, 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră.★

„Podoabe prețioase din Italia" — 
sub acest generic a fost deschisă, 
vineri, la sala „Dalles", din Capita
lă, o expoziție reprezentativă pen- 
trji arta populară 'italiană de la în
ceputul veacului nostru, cuprinzînd 
piese din patrimoniul Muzeului na
țional al artelor și tradițiilor popu
lare din Roma.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au participat Stefano Jedrkiewicz, 
Însărcinat cu afaceri ad-interlm al 
Italiei la București, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră.

social-edilitareînnoiri
...Urcind in cetate 

prin străduțe înguste, 
cotite, mărgihite de 
ziduri înalte și pati
nate de vreme,’ din 
cupola turnului cu 
ceas — Turnul Porții, 
inalt de 64 metri, care 
din 1898 
muzeul de istorie 
oraș'ujui — se deschi
de acum, în „miez" de 
toamnă, o priveliște 
ineîntâtoare, către a- 
de-vărata dimensiune 
a Sighișoarei contem
porane. Dacă turnul 
cu ceas sau muzeul 
de Istorie adăpostesc, 
între zidurile lor, un 
timp milenar, munici
piul Sighișoara este 
azi, asemenea tuturor 
localităților din Româ
nia socialistă, o ade
vărată expoziție a 
împlinirilor din ulti
mii 23 de ani. S-au 
construit aici noi
le cartiere apărute pe 
harta orașului după 
1965. — „Mihai Vi
teazul", „Florilor", 
„Plopilor", „6 Martie". 
Tovarășul Mihai Chi- 
riac, prirfi-vicepre-

găzduiește
al

ședințe al comitetului 
executiv al consiliului 
popular municipal, ne 
explică în fata unei 
machete că in zona 
industrială se află în 
construcție noul și 
modernul cartier „Tir- 
nava", care, in final, 
va număra 10 000 de 
apartamente. „Va fi, 
practic, o nouă Si
ghișoara — ne spune 
el — care va depăși 
populația orașului de 
la începutul anilor 
’80".

Dar sighișorenii 
mindresc nu numai 
modernele blocuri
locuințe înălțate in ul
timii ani, ci și cu alte 
lucrări edilitar-gos- 
podărești de larg in
teres, * 
cărora 
înșiși 
prestînd, 
anul precedent și in 
perioada care a tre
cut din acest an, lu
crări in valoare de 
peste 155 milioane lei. 
Astfel, au fost efec
tuate lucrări de regu
larizare a riului Tîr-

nava Mare pe o lun
gime de 13 km și s-a 
realizat, in amonte de 
oraș, un bazin cu o 
capacitate de acumu
lare temporară de 
peste 25 milioane me
tri cubi. Acestora li 
se adaugă poduri Înal
te și temeinic con
struite. Pe planșetele 
proiectanților ne sint 
•înfățișate zonele de 
dezvoltare edilitar- 
urbană din prezent și 
din anii ce vin. Une
le ansambluri au și 
început să prindă 
contur, în construcție 
aflîndu-se un maga
zin general cu o su
prafață desfășurată de 
peste 4 000 mp, căruia 
i se vor adăuga, între 
altele, un modern ho
tel și o casă de aul- 
tură. Toate acestea 
fac ca „perla Tirna- 
vei" — cum i se mal 
spune Sighișoarei — 
să fie un oraș mereu 
altul, un oraș care 
întinerește cu fieca
re

|v ' X"'

OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
ANGHEL ANGHELOV, directo

rul expoziției R.P. Bulgaria : „Re
publica Populară Bulgaria se nu
mără printre părticipântii tradi
ționali la Tirgul internațional 
București, aceasta inscriindu-se ca 
o contribuție la dezvoltarea cola
borării dintre țările noastre vecine 
și prietene.

Constituie o realitate că relații
le economice bulgaro-române cu
nosc o evoluție pozitivă, amplifi- 
cindu-se an de an. Creșterea con
tinuă a potențialului industrial sl 
tehnico-știintific al ambelor țări 
oferă, in acest sens, posibilități de 
extindere a colaborării Pe multiple 
planuri. Un factor determinant 
pentru adincirea si diversificarea 
colaborării dintre tarile noastre il 
reprezintă intilnirile frecvente, de
venite o practică statornică,' din
tre tovarășii Todor Jivkov Si 
Nicolae Ceaușescu. înțelegerile con
venite cu aceste prilejuri imoulsio- 
nind puternic conlucrarea noastră 
în opera de construcție socialistă. 
Semnificativ pentru aceasta este 
creșterea permanentă a schimburi
lor de mărfuri, in cadrul cărora o 
pondere importantă o ocupă livră
rile reciproce de mașinj și utilaje. 
Bulgaria participă la actuala edi
ție a T.I.B.-88 cu o gamă largă de 
produse ale industriei constructoa
re de mașini, electronice, chimice, 
ușoare. .

Bogată st diversificată este ex
poziția societății comerciale „Bal- 
kancarpodem". La .București „Bal- 
kancarpodem" se prezintă cu elec- 
tropalane cu cărucior in lanț si pe 
șenile, componente pentru maca
rale. La rindul ei. organizația bul
gară de comerț exterior „Istoim- 
pex" se prezintă cu produse noi. 
de calitate superioară — o rețea 
locală pe baza . computerelor per
sonale „Pravet 8" și „Pravet 16", 
mi ■'icentrale ș.a.

Vizitînd pavilioanele românești, 
am putut să mă conving per
sonal că intre țările noastre 
există largi posibilități de coo
perare care pot fi puse mai 
bine în valoare. Desigur, par
ticipările anuale reciproce, la Plov
div și București, au tocmai meni
rea să faciliteze o mai bună cu
noaștere a realizărilor obținute de 
o parte si de alta si a disponibili
tăților de colaborare existente".

EC. PETER JOHANSSON, di
rectorul pavilionului Suediei ; „La 
actuala ediție a T.I.B. '88, standul 
suedez este prezent cu 12 firme care

expun o gamă foarte largă de pro
duse ale industriei energetice, na
vale, miniere, farmaceutică, echi
pament de foraj, pompe, echipa
mente electronice ș.a. La această a 
doua participare a noastră am du
blat practic volumul mărfurilor 
expuse. Acest lucru vine să de
monstreze interesul firmelor noas
tre față de această prestigioasă 
manifestare tehnică internațională, 
interesul și speranța noastră că in 
acest an schimburile de mărfuri 
vor cunoaște un ritm ascendent. 
Schimburile dintre țările noastre 
au o veche tradiție. Produsele ro
mânești, cum ar fi : mobilă și pro
duse din lemn, utilaje chimice, 
utilaje tehnologice, echipamente e- 
lectrice, produse ale industriei u- 
șoare se bucură de o bună aprecie
re în țara noastră. Atit cit am 
avut prilejul, am putut să văd că. 
și la această ediție, industria româ
nească este reprezentată de o gamă 
largă de produse de înalt 
tehnic. Iar 
nă să cred 
cooperare 
prezente și _ _________  __
Un prim pas a fost deja 
este. vorba de perfectarea 
contracte prin care România 
vrează în Suedia o gamă diversă 
de produse din aluminiu".

nivel 
acest lucru mă îndeam- 
in posibilitățile largi de 
dintre firmele noastre 
întreprinderi românești, 

făcut : 
unor 

li-

ra „Tehnoforestexport", ..Indus
trialexportimport". „Vitrocim-Fi- 
rexim". „Mașinexportimport de la 
care importăm echipamente pentru 
industria lemnului, produse finite 
ale acestei industrii, a căror cali
tate este apreciată de beneficiarii 
noștri. Pe piața românească vin
dem, intre altele, componente și 
piese de schimb pentru industria 
chimică, industria lemnului, hir- 
tiei și celulozei.

La actuala ediție a T.I.B., ală
turi de firmele pe care Ie repre
zentăm. am adus și firma „Schu
macher", care se ocupă cu produc
ția de filtre speciale, ale cărei pro
duse dorim să le promovăm în 
România. De altfel, in cadrul dis
cuțiilor pe care le vom avea cu 
partenerii români asupra unor pro
iecte de viitor, vom stabili concret 
domeniile de colaborare. Ne-am 
propus ca la T.I.B. ’88 să incheiem 
contractele pentru anul 1989. mai 
ales cele referitoare la importurile 
din România. Consider că asemenea 
manifestări oferă prilejuri pentru 
stringerea relațiilor de afaceri, pen- 

- tru mai buna cunoaștere a parte
nerilor, iar T.I.B. ’88 se numără 
printre acelea care ne-au adus nu
mai satisfacții". (Agerpres).

se 
cu 
de

MANGALIA : Un nou 
mineralier

al Comite- 
al C.C. al 
Consiliului

la înfăptuirea 
și-au adus ei 

contribuția, 
numai in

an.
Gheorqhe
GIURGIU

în timpul șederii in țara noastră, 
conducătorul delegației turce a avut, 
de asemenea, întrevederi cu Ștefan 
Andrei, viceprim-ministru al guver
nului, precum și cu conducătorii 
unor ministere economice și a vizitat 
obiective industriale si social-cultu- 
rale din Capitală și din județul 
Brașov.

Colectivul de oameni ai muncii 
de la Fabrica de construcții și 
reparații nave Mangalia, format din 
specialiști și muncitori cu o bo
gată experiență, iși onorează cu 
succes sarcinile asumate in între
cerea socialistă. Lansarea mi
neralierului „Beclean" de 25 000 
tdw, un nou tip de navă ce ur
mează să intre in dotarea flotei 
noastre maritime comerciale, cer
tifică incă o dată priceperea și 
răspunderea cu care navaliștii din 
Mangalia acționează pentru înde
plinirea programului naval inițiat 
de secretarul general al partidu
lui. Perfecționarea activității pe 
fluxurile tehnologice de fabricație, 
folosirea mai eficientă a spațiilor 
și capacităților productive, ridica
rea permanentă a nivelului tehnic 
si calitativ al producției, montarea 
in doc a mineralierului „Beclean" 
reprezintă tot atitea preocupări 
care fac cinste acestui harnic co
lectiv muncitoresc. (Lucian Cris- 
tea).

specialiști. tehnicieni si lucrători 
din cercetare si inginerie tehnolo
gică. din unitățile de producție, 
precum și cadre de conducere ale 
activității de postă și telecomuni
cații din toate județele tării. Pro
gramul simpozionului a cuprins 
prezentarea de referate Si comuni
cări științifice, vizionări de filme 
documentare, o expoziție a reali
zărilor tehnice din unele direcții 
județene de poștă si telecomuni
cații. constituindu-se intir-un util 
mijloc de cunoaștere si generali
zare a experienței înaintate în a- 
cest domeniu. (Ioan Marinescu).

HEINRICH SCHORSCH — di
rector ai firmei „Handels-Contor 
Schorsch GmbH" — R. F. Germa
nia : ,„Șint extrem de Satișfăcut 
de afacerile cu România, care au 
sporit de la un an la altul, livră
rile intreprinderilor românești 
fiind foarte prompte, ceea ce ne-a 
determinat să ne majorăm impor
turile cu 50 la sută in acest an 
față de 1987. Am venit din nou la 
Tirgul internațional de la Bucu
rești. la care participăm in mod 
tradițional, cu convingerea că și 
la această ediție vom încheia con
tracte reciproc avantajoase, că vom 
reuși in continuare să promovăm 
mărfurile românești pe piața inter
națională. O serie de firme pe care 
le reprezentăm și la T.I.B. ’88 — 
„Pacific GmbH". ..K plus A Knij- 
dler GmbH". „M.W.N." (Maschinen 
Werke Niefern) și „Motan GmbH" 
specializate in fabricația de comoo- 
nente pentru mașini-unette. pentru 
energetica nucleară și chimie, echi
pamente oeiltru agricultură, indus
tria lemnului si a hirtiei etc. — în
trețin de multi ani relații fruc
tuoase de colaborare cu partenerii 
români. Printre aceștia aș enume-

ING. EMILIO RUBIO ARRE
DONDO, șeful departamentului co
mercial al firmei constructoare de 
echipament electric Bilbao, Spania; 
„Sintero pentru prima dată in 
România și participăm la acest tirg 
cu numeroase produse și echipa
mente energetice, generatoaie hi
draulice, transformatoare de pute
re, motoare electrice ș.a. Cunosc 
faptul că industria românească are 
o bogată tradiție in construcția de 
echipamente energetice. Și produ
sele noastre, considerăm, se ridică 
la un nivel calitativ superior. Drept, 
urmare, eu cred că pe această bază 
putem coopera în multe domenii 
ale fabricației de utilaje energetice. 
Iar prezența noastră ai.ci, la Bucu
rești, constituie uți foarte bun pri
lej de a stringe relațiile de coope
rare. Deja sîntem în stadii avan
sate de perfectare a. unor contrac
te cu întreprinderea de comerț ex
terior „ROMENERGO", cu alte în
treprinderi și instituții din țara dv. 
Nutrim speranța că și în zilele ur
mătoare vom găsi modalități con
crete, reciproc avantajoase in vede
rea unor schimburi comerciale".

Gheorqhe IONIȚA
Foto : E. Dichiseanu

BOD — BRAȘOV: Producție 
mai mare deeît capacitatea 

proiectată
întreprinderea de industrializare 

a sfeclei de zahăr Bod a început 
foarte, bine actuala 
prelucrare a sfeclei de zahăr. Nota 
dominantă a acestei activități con
stă in faptul că. deși întreprinde
rea a fost supusă in perioada care 
a trecut de la încheierea ultimei 
campanii de prelucrare unui am
plu proces de reutHare. ea a ren-, 
șit .șă .rqșli^ze incă dip pjjimșle 
zile ritmuri superioare capa.citat'ii 
nominale, proiectate, si care depă
șesc cu 400 tone sfeclă prelucrată 
pe zi capacitatea anterioară. Si 
incă un fact demn de menționat : 
randamentul de prelucrare este si 
e’ superior anilr»’- precedenti. Ex
plicația acestor bune rezultate se 
găsește in executarea ireproșabilă 
a lucrărilor de modernizare, in 
buna pregătire profesională a per
sonalului de exploatare a instala
țiilor. și utilajelor. (Nicolae Mo
canul.

camoanie de

SUCEAVA : Reduceri ale 
cheltuielilor materiale

Angajarea fermă, responsabilă a 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii suceveni in îndeplinirea 
sarcinilor de plan adaugă noi si im
portante realizări la succesele obți
nute pină acum in întrecerea socia
listă. Prin promovarea largă a pro
gresului tehnic si înfăptuirea pro
gramelor de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției, 
in perioada care a trecut din acest 
an lucrătorii din unitățile economi
ce ale județului au realizat supli
mentar 2 895 tone pirită. 175 tone 
plumb. 495 tone zinc și 387 tone 
cupru in concentrate. 24 863 000 kWh 
energie electrică. 8 638 metri cubi 
cherestea. 383 tonei PFL, 418 000 
metri pătrați PAL. importante 
cantităti de furnire estetice, pla
caje din lemn, plăci înnobilate, mo
bilier. țesături, tricotaje, confecții 
textile și alte produse. Relevant 
este faptul că toate acestea au fost 
obținute in condițiile reducerii cos
turilor materiale de producție, cu 
10,8 milioane lei. (Sava Bejinariu).

★
La București s-a încheiat, vineri, 

cea de-a IV-a Conferință a rectori
lor universităților din țările balca
nice.

Timp de patru zile participantil 
au dezbătut aspecte legate de moda
litățile concrete de asigurare a 
schimbului interuniversițar de infor
mații din domenii de virf ale știin
ței și tehnologiei (matematică, fizi
că, informatică, chimie, biologie, 
electronică, automatică, protecția 
mediului înconjurător), precum și a 
schimbului de.documente privind is
toria și cultura țărilor balcanice.

Lucrările conferinței au subliniat 
preocuparea instituțiilor de invătă- 
mint superior din țările balcanice 
privind formarea cadrelor naționale 
cu o înaltă pregătire profesională, 
pentru-educarea tineretului in spiri
tul păcii și cooperării internaționale, 

înscriindu-se in problematica ge
nerală privind dezvoltarea colaboră
rii multilaterale in Balcani, conferin
ța a evidențiat dorința' comună a 
universitarilor de a contribui, prin 
metode specifice muncii lor, la (Agerpres)

t
13.00 Telex
13.05 La sfirșlt de săptămtnă (color)
14.45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului

19.00 Telejurnal
19.25 Teleenclclopedia (color)
19,55 Tinerețea la rampă (color). Mu

zică ușoară românească
Film artistic. „Melodia întrerup
tă"
Telejurnal
Un buchet de crizanteme. Pro
gram de romanțe (color) 
închiderea programului

20,30

22.00
22,10

22,30

vremea

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

PLOIEȘTI : Manifestare 
științifică

Direcția județeană de postă si 
telecomunicații Prahova a găzduit 
simpozionul național „Creativitate 
ir. poștă și telecomunicații". Orga
nizată de Uniunea sindicatelor din 
transporturi si telecomunicații. 
Direcția generală a Dostelor si te
lecomunicațiilor și Consiliul națio
nal al inginerilor și tehnicienilor, 
manifestarea științifică a reunit

ARAD : Succese 
ale constructorilor 

de mașini
Colectivul de oameni al muncii 

de la întreprinderea de mașini- 
unelte din Arad, hotărit să-și men
țină locul fruntaș în întrecerea so
cialistă pe ramură, raportează În
semnate depășiri de plan la indi
catorul producție fizică. Prin apli
carea în activitatea productivă a 
unor valoroase inițiative muncito
rești. prin mai buna organizare a 
muncii si introducerea unor noi 
tehnologii, de mare productivitate, 
colectivul de aici a realizat, peste 
plan. 123 strunguri cu diametrul de 
prelucrare sub 600 mm. 7 strunguri 
grele și 43 strunguri revolver; in 
condițiile in care s-au economisit 
peste 70 tone metal. Merită a fi 
consemnat și faptul că ponderea 
produselor noi și modernizate în 
totalul productiei-marfă a aiuns in 
prezent la 83,5 la sută. (Tristan 
Mihuța).

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 octombrie (ora 20) — 18 
octombrie (ora 20). I» țară ; Vremea 
se va răci ușor și treptat in toate 
regiunile. Cerul va fi variabil, cu in- 
norări mai pronunțate spre sfîrșitul 
intervalului in regiunile sud-vestice șl 
centrale, unde, izolat, va ploua slab. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele intensificări in sudul și sud-

estul țârii, cu viteze între 46—50 kilo
metri pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse, in general, intre mi
nus 2 șl plus 8 grade, iar maximele 
vor oscila intre 12 și 22 grade. Local 
se va producă brumă, iar. izolat, in 
depresiunile Intramontane șt Îngheț la 
sol. tn vestul și centrul țării se va 
semnala ceață. In BticureȘti : Vremea 
va continua șft se răcească ușor. Ce
rul va fi variabil. VIntu) va sufla slab 
pină la moderat cu Intensificări 
scurtă 
vor fi 
grade, 
grade.

de 
durată. Temperaturile minime 
cuprinse între un grad și 4 
cele maxime Intre 16 șl 19

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 14 OCTOMBRIE
EXTRAGEREA

8 83 72 7
EXTRAGEREA

12 80 82 24 62 3
FOND TOTAL

609 279 LEI.

I : 49 84

a Ii-a :

1988
1 29 36

34 58 2

DE CÎȘTIGURI :

t a tr

In prima zi a Campionatelor 
internaționale de patinaj 

artistic ale României
La patinoarul artificial din Miercu- 

rea-Ciuc au inceput, vineri; întrece
rile celei de-a zecea ediții a Cam
pionatelor internaționale de patinaj 
artistic ale României, la care parti
cipă sportivi din Cehoslovacia, R.F. 
Germania, Ungaria, Polonia, precum 
și din țara noastră.

După efectuarea programului ori
ginal la masculin conduc patinato
rii români Z. Kerekeș, C. Gheorghe, 
L, Taifas, urmați de polonezul 
R. Grzegorczik. în concursul feminin 
conduce Lucia Zankova (Cehoslova
cia), urmată de Codruța Moiseanu 
'România) și Katarina Keskrowiak. 

" Astăzi are loc programul de exer
ciții libere. Duminică dimineață de 
la ora 9 se va desfășura o demon
strație la Gheorgheni, iar după 
amiaza de la ora 17, va avea loc 
gala laureaților și festivitatea de 
premiere.

ȘAH. • In runda a treia a Tur
neului de șah „Memorialul Victor 
Ciociltea", ce se desfășoară In sala 
clubului I.T.B. (str. Lipscani 21), au 
fost consemnate următoarele rezul
tate : Bugariu — Nicolau 0—1 ; Po
pescu — Tăcu 0—1 ; Monea — Bucur 
1—0 ; Stanciu — Cristea 0—1 ; Bog-

za — Vlad 0—1. în clasament, se 
menține lider tinărul maestru De- 
cebal Vlad. cu 3 puncte. • După 8 
runde, în turneul de șah de la Reyk
javik, contind pentru „Cupa mon
dială". in fruntea clasamentului se 
află marele maestru sovietic Mihail 
Tal. cu 5,5 puncte, urmat de Be- 
liavski. Sokolov și Elvest cu cite 5 
puncte. Campionul mondial Gări 
Kasparov — care in runda a 7-a a 
pierdut la Sokolov, iar in cea de-a 
8-a a remizat cu Petursson — se 
află pe locul 7, cu 4,5 puncte.

FOTBAL • Campionatul euro
pean de fotbal pentru echipe de ti
neret (fotbaliști pină la 21 <je ani) 
s-a încheiat cu succesul formației 
Franței, care, in returul finalei, dis
putat la Bensațon, a învins cu sco
rul de 3—1 (1—0) echipa Greciei. în 
prima manșă a finalei, la Atena, sco
rul fusese egal (0—0). • La Mon
tevideo. intr-un meci international 
de fotbal, Uruguay a întrecut cu 
scorul de 2—0 (2—0) formația Pa
raguayului.

AUTOMOBILISM. După disputa
rea a 3 etape (cu 26 de probe spe
ciale din cele 43 programate). în Ra
liul automobilistic San Remo con
duce echipajul italian Biasion — Si- 
viero, pe „Lancia Delta Integrale", 
urmat de un alt echipaj din Italia, 
Cerrato — Cerri, pe o mașină de 
același tip.

PRACTIC, UTIL, EFICIENT
Un obiect de folosință Îndelun

gată. care trebuie să facă parte 
din inventarul oricărei gospodării, 
este si aspiratorul. La ara actua
lă, in magazinele si raioanele co
merțului de stat din întreaga tară, 
specializate in desfacerea produse
lor metalo-chimice. se află la v'm- 
zaie patru tipuri de aspiratoare : 
AP20S. AP21, AP10 Si AP10E. Prin 
ce se caracterizează, de fapt, aces
te produse ? Cu alte cuvinte, prin 
ce se recomandă cumpărătorului ? 
In primul rind. printr-un consum 
economicos de energie electrică. In 
al doilea rind. nrintr-o putere de 
absorbție mărită. în al treilea rind. 
prin faptul că permit refularea 
verticală a aeruliâi. înlăturind ast
fel posibilitatea de împrăstlere a 
prafului de pe suprafețele încă ne
curățate.

Dotate cu perie complexă pentru 
curățirea suprafețelor plane, cu 
perie triunghiulară pentru biblio
teci, mobilă etc., cu duză îngustă 
pentru spații greu accesibile (calo
rifere. de pildă) cu duză lată pen
tru tapiserii. îmbrăcăminte groasă 
etc., si cu două tevi-prelungitor. 
cele patru tipuri de aspiratoare 
Si-au dovedit pe deplin eficienta.

însoțite de un pliant privind mo
dul de folosire și de cîteva piese 
de rezervă — patru saci de hîrtie- 
filtru. două perii de cărbune si un 
tub — aspiratoarele menționate se 
înscriu intr-un termen de garan
ție de sase luni.

La preturi accesibile, realizate 
intr-un design modern, oricare din 
tipurile amintite poate satisface 
exigentele celor mai pretențioase 
gospodine. (M. Cuibuș).

Peste 100 000 de vizitatori — de 
la preșcolari pină la oameni de 
toate vîrstele și categoriile socio- 
profesionale — au trecut pragul 
celei mai mari și interesante expo
ziții de jocuri logice și jucării or
ganizate pină acum. Găzduită de 
Casa Centrală a Armatei din Bucu
rești, expoziția a reunit creații re
prezentative din cele peste 700 rea
lizate sub emblema „JECO" (jocuri 
educați ve-colective) de către CEN- 
TROCOOP. prin întreprinderea sa 
de specialitate, investită in acest 
scop cu atribuții și răspunderi im
portante — RECOOP — al cărei 
director, dr. Gheorghe FEȚEANU, 
ne-a spus :

— Demersul nostru a întrecut 
toate așteptările. Este de ajuns să 
spun că, de la inițiativa pe care 
a luat-o CENTROCOOP ' 
stabili sarcina pentru a 
duce și lansa pe piață, 
tățlle de producție și 
proprii, primele jocuri 
cu emblema „JECO", au trecut mai 
puțin de cinci ani și că, in acest 
răstimp extrem de scurt, ele au 
devenit, practic, prezențe dorite și 
îndrăgite in fiecare creșă și grădi
niță de copii, in fiecare școală si 
familie. Expoziția pe care am or
ganizat-o acum și care a atras un 
număr atit de mare de vizitatori, 
printre care s-au aflat și reprezen
tanți ai conducerilor unor ministe
re și instituții centrale, organizații 
de sindicat, tineret și femei, edu
catoare și cadre didactice din 
București și din alte centre ale ță
rii, -ne-a confirmat, o dată mai 
mult, interesul enorm pentru a- 
ceastă mirifică lume a jucăriilor și 
jocurilor, care contribuie, efectiv, 
la stimularea inițiativei, a capaci
tății de creație, a independenței de 
gin-dire și acțiune, la formarea și 
întărirea spiritului de colectivitate. 
De la cele mai simple jocuri și 
jucării manuale și mecanioe pină 
la cele logice și electronice, care 
antrenează, deopotrivă, intr-un 
veritabil carusel al interesului și 
atractivițății, pe cei mici și adulți, 
sint in așa fel concepute, proiec
tate și realizate, incit să dezvolte 
trăsături pozitive de caracter, pre
cum perseverența, cinstea, curajul, 
spiritul de ordine și disciplină, 
responsabilitatea. O atenție cu to-

tul deosebită am acordat și acor
dăm jocurilor și jucăriilor pentru 
copii, menite să ducă la dezvolta
rea proceselor de cunoaștere, per
cepere. reprezentare, limbaj, ima
ginație și atenție voluntară, să le 
fie de un real ajutor în formarea 
și consolidarea cunoștințelor de is
torie, literatură, geografie, zoolo
gie, biologie, chimie, fizică, mate
matică și din alte domenii. De a- 
semenea. cele mai multe din jocu
rile destinate copiilor îi ajută pe 
aceștia la formarea unor deprin
deri practice pentru muncă și via
ță. Tocmai de aceea, jocurile si

diniță, de exemplu, sint deosebit 
de atrași de lucrarea „Ne jucăm 
cu creioane colorate", care cuprin
de o colecție de planșe cu semne 
grafice, prin intermediul cărora — 
și, bineînțeles, sub îndrumarea 
educatoarei — ei se pregătesc 
pentru insușirea scrierii în prima 
clasă de școală. Tot pentru pre
școlari și școlarii mici, foarte 
atractiv și instructiv-educativ se 
dovedește jocul „Ce știi despre 
care-i familiarizează pe copii cu 
cele mai diferite profesii — con
structor, miner, petrolist, aviator, 
tractorist, zootehnist, șofer, elec-

— Sîntem totdeauna bucuroși și 
cit se poate de receptivi la orice 
observație sau propunere 
spune interlocutorul nostru, 
șl motivul pentru

VA INFORMAM DESPRE
de a re

crea, pro
prio uni
ri esf acere 
și jucării

Un larg evantai de jocuri 
instructiv-educative

jucăriile pentru copii preșcolari și 
școlari țin seamă nu numai de cri
terii de virstă, ci și da. a le capta 
atenția și interesul prm modul in 
care sint construite, colorate, pre
zentate.

în această Viziune, ni se pare cit 
se poate de firesc faptul că orga
nizatorii expoziției au acordat cele 
mai mari și „vizibile" spații jocu
rilor și jucăriilor pentru copii. în- 
oepînd cu cele care se adresează 
chiar și celor abia veniți pe lume 
de citeva săptămini sau luni. în 
standuri și vitrine special amena
jate au fost expuse o mulțime de 
jocuri care se bucură de o largă 
răspindire in rindurile copiilor, 
cea mai convingătoare dovadă 
constituind-o „tirajele" ajunșe la 
sute de mii de exemplare din fie
care in parte. Citeva dintre ele : 
„Copilul și culorile", „Ne jucăm 
și numărăm", „Ce imagine urmea
ză ?“, „Cum le îmbrăcăm ?“ (fi
rește, păpușile). „Ursul păcălit", 
„Cine este elefantul ?“, „Jocul ci
frelor", „Animale domestice", 
„Cartea proverbelor", „Jocul cu
vintelor", „Ne jucăm — desenăm", 
„în familie", „Creionul fermecat". 
Copiii din grupa mare de la gră-

trician, marinar și altele, fiecare 
imagine și planșă în parte și toate 
laolaltă avind darul de a le cultiva 
interesul pentru o meserie sau 
alta, dragostea pentru muncă și 
învățătură. Pentru copiii între 7 
și 10 ani, unul din oele mai soli
citate jocuri poartă genericul „Mi- 
haela are probleme", ca și cel in
titulat „Turist", acesta din urmă 
invitindu-i la o călătorie cu ma- 
șinuțe pe un traseu ce cuprinde 
numeroase obstacole și popasuri în 
diferite zone ale țării.

Spațiul nu ne îngăduie să stă
ruim și asupra altor jocuri la fel 
de instructive și educative. Prin 
grija RECOOP, ele sint însoțite de 
explicații scrise și regulamente 
concrete privind modul în care să 
se desfășoare, astfel incit nu nu
mai cadrele didactice, ci și părin
ții să poată fi îndrumători avizați 
— și, de ce nu ? — chiar partici
pant!. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că nu sint puțini părinții 

(care se adresează direct Întreprin
derii RECOOP cu sugestii și pro
puneri pentru perfecționarea unOr 
jocuri și chiar cu idei de creare a 
unor noi jocuri și jucării.

- ne 
Este 

care, pe baza 
unui chestionar scris, pe care l-am 
distribuit in timpul expoziției, am 
adunat foarte multe aprecieri, 
oninii și propuneri de la numeroși 
vizitatori, ceea ce ne vor fi de 
mare folos în perioada următoare.

— întrucît asupra acestor opinii 
din chestionare, asupra jocurilor 
destinate adulților pentru petrece
rea plăcută și utilă a timpului li
ber, ca și asupra „noutăților de 
ultimă oră" in acest domeniu vom 
reveni intr-un număr viitor al 
ziarului, vă rugăm, tovarășe dr. 
Gheorghe Fețeanu, să vă referiți, 
concret, Ia condițiile tehnico-ma- 
teriale de realizare a acestui larg 
evantai de jocuri și jucării pentru 
toate vîrstele și preferințele.

— Faptul că această importantă 
activitate a fost asumată de CEN
TROCOOP este pe deplin justificat, 
dacă avem in vedere că dispune 
de circa 40 000 de unități de pro- 
ducție-prestări și de peste 35 000 
de unități de desfacere. Totodată, 
trebuie subliniat că multe, foarte 
multe jocuri și jucării sint reali
zate cu materii prime din resurse 
locale și din materiale refolosibile. 
Pentru avizarea, omologarea și 
promovarea jocurilor s-a con
stituit o comisie centrală for
mată din specialiști în diferite do
menii, cadre didactice și sanitare, 
matematicieni, sociologi, pedagogi, 
graficieni, inventatori, RECOUP 
avind rolul de coordonator in a- 
cest vast domeniu. în tot ceea 
ce întreprindem pentru tînăra ge
nerație beneficiem de un sprijin 
permanent și eficient, printr-o 
strînsă colaborare, cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerul Educației și învățămin- 
tului, Ministerul Sănătății și Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor. In cooperare cu Institutul 
de tehnică de calcul și informa
tică am început să realizăm pro
grame de jocuri pe calculator.

Dar despre acestea și alte preo
cupări vom stărui intr-un număr 
viitor al ziarului.

» Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Gaițele — 18: (sala Amfi
teatru) : Drumul singurătății — 18; 
(sala Atelier) : Autograf — 18
• Opera Română (13 18 57) : Oedip 
tconcert-spcctacol) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Vînzătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdză Bulandra" 
(sala Schitu Măgureapu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : A treia 
țeapă — 18
O Teatrul Mic (14 70 81): „Cotidiene" 
cu Nicu Alifantis — 17; 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpîni — 10
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18: (sala 
Studio) : Complotul miliardarilor — 
18,30
• Teatrul Ciulești (14 72 34, sala
Majestic) : Milionarul sărac — 18;
(sala Giulești) ; Arta conversației 
— 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă, ciocirlie ! 
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 10
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 15.30; 19

cinema

Petre POPA

• Hanul dintre dealuri : SCALA 
(11 03 72) — 0; 11,15: 13,30; 15,45;
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20
• Nelu : UNION (13 49 04) — 9; 
13; 15; 17; 10. VOLGA (79 71 26) — 0; 
11,30; 14; 16,30; 19, GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,30: 14: 16,30: 19
• Novăceștli : LIRA (317171) — 9; 
11; 13, ARTA (213186) — 9; 11; 13
• Artista, dolarii șl ardelenii : LIRA
— 17; 19, la grădină — 20
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
\RTA — 15; 17: 19
0 Să-ți vorbesc despre mine : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• In flecare zi mi-e dor de tine : 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
O Păstrează-mă doar pentru tine : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Gheața verde : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Școala tinerilor căsătoriți : STU
DIO (59 53 15) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Dragonul alb : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13,15; .15,30; 17,45; 20
• Program special pentru copil ți 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
0 Intercepția : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20
• Ultima intllntre : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 19
• Misiune specială: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Johann Strauss, regele nelncoronat
al valsului : POPULAR (35 15 17) —
15; 17: 19
• Agentul straniu: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17; 19
• Locuri tn Inimă : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20

18: 
13;



Probleme fundamentale evidențiate în cadrul dezbaterilor

generale ale sesiunii O.N.U.

Imperativul înlăturării pericolului unui 
război nuclear, lichidării subdezvoltării 
și făuririi noii ordini economice mondiale

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — N. Plopeanu transmite : S-au 
încheiat dezbaterile in plen din cadrul Adunării Generale a O.N.U. Timp 
de trei săptămâni, șefii a peste 150 de delegații au prezentat poziția ță
rilor lor in problemele principale ce confruntă omenirea. De la tribuna 
Adunării Generale a O.N.U. au fost expuse pozițiile țărilor membre refe
ritoare la preintîmpinarea unui război nuclear, lichidarea focarelor de 
conflict, înlăturarea poverii cursei înarmărilor, soluționarea globală a 
problemelor social-economice, in primul rind a datoriei externe.

Făcind bilanțul dezbaterilor, pre
ședintele actualei sesiuni, Dante Ca
puto, a relevat necesitatea intensi
ficării eforturilor in vederea edifi
cării unei lumi a păcii și înțelege
rii, precum și a sporirii eficienței 
organizației mondiale.

Și in cadrul dezbaterilor de poli
tică generală ale ultimei ședințe in 
plen a Adunării Generale a O.N.U., 
vorbitorii au pus în evidență nece
sitatea adoptării unor măsuri con
crete și hotărîte pentru realizarea de
zarmării, in primul rind a dezarmă
rii nucleare, găsirea unor soluții la 
marile probleme cu care se confrun
tă țările în curs de dezvoltare .—• 
criza datoriilor externe, spolierea 
bogățiilor lor de către companiile 
transnaționale, măsurile comerciale 
restrictive și discriminatorii care au 
agravat marile decalaje dintre țările 
bogate și cele sărace. Transferul ma
siv de resurse materiale, financiare 
și umane din sectorul productiv spre 
cel militar reprezintă unul dintre 
principalii factori care au influențat 
apariția fenomenelor de criză și am
plificarea consecințelor lor î'n eco
nomia mondială. Aceste probleme au 
fost amplu reliefate în alocuțiunile 
rostite de președintele Republicii 
Mali. Moussa Traore, președintele în 
exercițiu al O.U.A.. de ministrul de 
stat pentru probleme externe al Emi
ratelor Arabe Unite, Rashid Abdullah 
Al-Nuaimi.

Singura opțiune rațională în era 
nucleară o constituie asigurarea 
securității generale care să excludă 
forța, războiul si confruntarea po
litică. dezvoltarea cooperării intre 
state, consolidarea si adîncirea pro
cesului de destindere si colabo
rare. Asa cum au subliniat în 
intervențiile lor miniștrii de externe 
ai R.D. Germane, Oskar Fischer, și 
Islandei — Jon Baldvin Hanni- 
balsson. statele lumii trebuie să dea 
dovadă de voință politică. Tațiune 
si realism pentru solutionarea pro
blemelor litigioase pe cale negociată.

Și din dezbaterile ultimelor ședin
țe a reieșit că deteriorarea situației 
economice si financiare a țărilor in 
curs de dezvoltare, ca urmare a

creșterii nemăsurate a datoriilor lor 
externe, este un fenomen care pre
ocupă în cel mai înalt grad statele 
lumii. Vorbitorii s-au pronunțat 
pentru măsuri eficiente, care să 
pună capăt metodelor neocolonialis- 
te. folosite de băncile occidentale, 
companiile transnaționale, de țările 
dezvoltate, metode ce conduc la 
creșterea datoriei externe cu con
secințele ei grave asupra economiei 
țărilor „lumii a treia". Referindu-se 
la această problemă, miniștrii de 
externe ai Filipinelor — Râul 
Manglapus, Senegalului — Ibra
him Fall, și al Liberiei — 
Rudolph Johnson, au relevat că 
numai prin plățile serviciului da
toriei, statele „lumii a treia" au 
restituit. între 1981—1987, valoarea 
propriu-zisă a împrumuturilor ce le 
primiseră pină la începutul perioa
dei respective. Arătind că țările 
capitaliste și băncile .creditoare re
curg la practici comerciale discri
minatorii fată de țările în curs de 
dezvoltare, miniștrii de externe ai 
Zairului si Republicii Centrafricane 
au subliniat că acestea încearcă să 
„soluționeze" criza din economiile 
lor prin aruncarea poverii ei numai 
pe seama țărilor „lumii a treia". In 
acest sens, au fost condamnate și 
practicile inechitabile și nedemoera- 
te ale F.M.I. si B.I.R.D. care, im- 
punînd tot felul de condiții țărilor 
în curs de dezvoltare, au accentuat 
Si mai mult greutățile lor econo
mice si financiare.

A fost părerea cvasiunanimă a 
celor care au participat la dezbateri 
că aceste probleme ale tematicii e- 
conomice mondiale, avînd un ca
racter global, nu isi pot găsi solu
ționarea decît în mod global, cu 
participarea activă a tuturor ță
rilor. în această direcție au militat 
si militează cu consecventă Româ
nia socialistă. președintele 
Nicolae Ceausescu, propunerile for
mulate în documentul românesc 
prezentat actualei sesiuni fiind de 
natură să contribuie la redresarea 
generală si durabilă a economiei 
mondiale, la lichidarea subdezvoltă
rii si făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Națiunile Unite cer anularea embargoului comercial 
american impotriva Nicaraguei

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite a fost 
dat publicității un raport al secreta
rului general al O.N;U., Javier Perez 
de Cuellar, cu privire la embargoul 
comercial, instituit de Statele Unite 
împotriva Nicaraguei. Elaborat în 
baza unei hotărâri a precedentei se
siuni a Adunării Generale, care s-a

pronunțat în favoarea anulării neîn- 
țirziate a acestei măsuri discrimina
torii luate de guvernul Ș.U.A., în 
1985. raportul cuprinde pozițiile gu
vernelor unor țări față de problema 
embargoului, care se află înscrisă și 
pe agenda actualei sesiuni a Adună
rii Generale.

TUNIS

Congresul Mișcării de Eliberare Națională 
Palestiniană Al-Fatah

TUNIS 14 (Agerpres). — La Tunis 
s-au desfășurat lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Mișcării de Eli
berare Națională Palestiniană Al- 
Fatah. După cum. informează agen
ția palestiniană WAFA, citată de 
agenția A.P.S., principalul subiect 
aflat în dezbateri a fost revolta 
populației din teritoriile palestiniene 
ocupate de Israel.

în cadrul lucrărilor au luat cuvîn
tul Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, pre
ședintele C.C. al Al-Fatah. alți li
deri palestinieni, care au relevat 
necesitatea consolidării rezistenței 
populației palestiniene In teritorii
le ocupate, încetării ocupației isra- 
eliene și creării unui stat pales
tinian independent.

Datoria externă subminează progresul 
țărilor sărace

• Interviu al președintelui Braziliei • Reuniunea primarilor 
din țările andine

PARIS 14 (Agerpres). — Problema 
datoriilor externe comportă două 
aspecte : cel economico-financiar și 
cel politic, relevă, intr-un interviu 
acordat cotidianului francez „Le 
Figaro", președintele Braziliei. Jose 
Sarney. Dacă latura economico-fi- 
nanciară vizează legăturile dintre 
țările debitoare si creditorii lor. în 
principal băncile, aspectul politic 
depășește tărîmul pur financiar, im
plicând coresponsabilitatea părților.

Datoria externă nu poate fi lăsată 
să devină un instrument de asfixie
re a țărilor în curs de dezvoltare, 
care în prezent au devenit exporta
tori de capital — a subliniat șeful 
statului brazilian.

BOGOTA 14 (Agerpres). — La Bo
gota au luat sfîrșit lucrările reuniu
nii primarilor din țările andine- Par- 
ticipanții, reprezentind administra
țiile municipale din Bolivia. Colum
bia. Ecuador, Peru și Venezuela, , au 
adoptat o declarație finală, in care 
se pronunță pentru intensificarea 
cooperării regionale în scopul depă
șirii dificultăților social-economice 
actuale generate. în primul rînd, de 
povara grea a datoriei externe și de 
condițiile grele impuse, de creditori 
pentru rambursarea ei.

Totodată, ei au hotărît organiza
rea viitoarei reuniuni a primarilor 
din regiune la finele anului 1989, la 
Quito. în Ecuador.

In sprijinul destinderii în Europa
LONDRA 14 (Agerpres). — Marea 

Britani e va sprijini eforturile 
în vederea realizării destinde
rii intre Est si Vest — a decla
rat ministrul de externe Geoffrey 
Howe, în cuvîntul rostit la confe
rința anuală a Partidului Conserva
tor, ale cărei lucrări s-au încheiat 
ieri. Salutînd procesul de eliminare 
a rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, el s-a pronunțat 
pentru reducerea* cu 50 la sută a ar
melor, strategice ofensive ale U.R.S.S. 
și S.U.A. și pentru interzicerea tu
turor armelor chimice. Totodată. G. 
Howe a reafirmat poziția cunoscu
tă ă guvernului său privind întă
rirea N.A.T.O.

VARȘOVIA

Seimul a aprobat programul 
și componenta noului guvern
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat, vineri, lu
crările de două zile ale Seimului 
R.P. Polone. Deputății forului legis
lativ al țării au aprobat programul 
de activitate al guvernului și compo
nenta noului, cabinet.

Seimul, transmite agenția P.A.P., i-a 
numit pe Kazimierz Olesiak, Janusz 
Patorski și Ireneusz Sekula — vice
președinți ai Consiliului de Miniștri.

îșl mențin funcțiile deținute anterior 
ministrul afacerilor externe, Tadeusz 
Olechowski, ministrul afacerilor in
terne, Czeslaw Kiszczak, și ministrul 
apărării naționale, Florian Siwicki.

La lucrările Seimului au participat 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, alți 
conducători de partid și de stat 
polonezi.

ROMA

Cerința întăririi unității țărilor in curs de dezvoltare
relevată de președintele Comisiei Sud-Sud

ACCRA 14 (Agerpres). — Preșe
dintele Comisiei Sud-Sud, Julius 
Nyerere, aflat în vizită în Ghana, a 
lansat tarilor în curs de dezvoltare 
apelul de a-si diversifica exporturi
le si de a reduce dependenta'fată de 
produsele tradiționale destinate pie
țelor internaționale. El a subliniat, 
în context, că promovarea unui co
merț cu produse netradiționale, cit 
mai diversificate, reprezintă una din 
principalele căi de grăbire a proce
sului de dezvoltare. Julius Nyerere 
a chemat la o mai strinsă unitate de 
acțiune statele africane confruntate 
cel mai acut cu problemele subdez
voltării, precizînd că acestea nu pot 
fi rezolvate decit în cadrul unor ac
țiuni comune si. mai ales. în condi
țiile unei depline independențe po
litice si economice. eliminîndu-se

prin toate mijloacele stavilele ridi
cate de neocolonialism,

BOGOTA 14 (Agerpres). — Dez
voltarea cooperării economice regio
nale, starea de sărăcie absolută care 
afectează sectoare ale populației în 
unele țări latino-americane. comba
terea traficului de droguri și intra
rea Ecuadorului in „Grupul celor 
opt" vor fi principalele subiecte de 
pe agenda reuniunii la nivel înalt a 
președinților tarilor membre . ale 
grupului, care va avea loc in zilele 
de 27—29 octombrie la Punta del 
Este. în Uruguay, s-a anunțat ofi
cial la Bogota. După cum a declarat 
un purtător de cuvînt oficial colum
bian, în preajma reuniunii, miniștrii 
relațiilor externe ai țărilor membre 
ale grupului se vor întîlni la Bra
silia pgntiru a definitiva agenda dez
baterilor la nivel înalt.

Sentința în procesul 
privind asasinarea 

lui Aldo Moro
ROMA 14 (Agerpres). — Tribu

nalul din Roma a pronunțat sen
tința în procesul intentat răpito
rilor și asasinilor fostului prim- 
ministru al Italiei, Aldo Moro. Pro
cesul a durat trei ani, fiind des
chis abia după 7 ani de la asasi
narea lui Moro, in primăvara anu
lui 1978.

Tribunalul a condamnat 173 de 
teroriști la pedepse cu închisoare 
însumind 1 800 de ani. 26 dintre a- 
cuzați au fost condamnați la ■ în
chisoare pe viață, informează agen
ția ANSA.

Majoritatea condamnaților au fă
cut parte din organizația teroristă 
autointitulată „Brigăzile roșii".
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Referendum în Sardinia asupra proiectului j
de instalare a unei baze militare americane \

Medicii se pronunță pentru încetarea 
experiențelor nucleare

BERNA 14 (Agerpres). — Nece
sitatea renunțării urgente la expe
riențele nucleare a fost relevată 
de profesorul american Bernhard 
Lown, copreședinte al organizației 
internaționale „Medicii lumii pen
tru preintîmpinarea unui război 
nuclear", cu prilejul unei conferin
țe de presă desfășurate la Basel.

Totodată, el a subliniat că încheie
rea unui acord in acest domeniu ar 
constitui cel mai important pas in 
direcția încetării cursei înarmărilor 
nucleare. Dezarmarea nucleară este 
imposibilă fără încetarea experien
țelor cu arme atomice, a apreciat 
B. Lown.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

ROMA 14 (Agerpres). — Guver
nul regional al Sardiniei a aprobat 
organizarea unor referendumuri 
prin care locuitorii Insulei să-și 
spună cuvîntul in privința insta
lării. în arhipelagul' Magdalena, a 
unei baze americane pentru sub
marine cu propulsie și armament 
nucleare.

Pentru aceste consultări populare 
s-au pronunțat organizații ale tine-

retului și mișcări pacifiste. După 
cum relevă agenția ANSA. într-un 1 
comunicat al Direcțiunii naționale > 
a Federației Tineretului Comunist ț 
Italian, se apreciază că prin aceas- 1 
tă decizie cetățenilor italieni li se ’ 
permite pentru prima dată să-și ț 
spună cuvîntul 
natură militară 
viata lor.

în probleme de i 
ce privesc direct

------------------------ -----------------

ÎNTREVEDERI SOVIETO—ITA
LIENE. La Moscova au avut loc. 
vineri. convorbiri între Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Si primul-ministru al Italiei. Ci- 
riaco de Mita, aflat într-o vizită o- 
ficială în Uniunea Sovietică. în cen
trul discuțiilor, relatează agenția 
T.A.S.S.. s-au aflat relațiile sovie- 
to-italiene, perspectivele de dez
voltare a acestora pe multiple 
planuri. Au fost abordate, totodată, 
alte probleme bilaterale de interes 
comun. în special colaborarea în 
lupta împotriva terorismului și 
criminalității. în aceeași zi. miniș
trii de externe sovietic și italian au 
semnat la Kremlin o serie de a- 
corduri interguvernamentale de co
laborare in diverse domenii.

CONVORBIRI. La Berlin S;au 
încheiat convorbirile dintre Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, și 
Jambin Batmunh. secretar general 
al C.C. al 
Volutionar 
Prezidiului
Iar ar R. 
afirmat, cu
pentru cursul ascendent al rela
țiilor de prietenie si cooperare 
dintre cele două țări si ponoare, 
dorința de a contribui, in conti
nuare. la cauza păcii si securității.

Consiliului de Miniștri al Laosului. 
Kaysone Phomvihane, s-a pro
nunțat pentrtî transformarea Asiei 
de Sud-Est într-o zonă a păcii, li
beră de arme nucleare. El a che
mat totodată la îmbunătățirea re
lațiilor dintre statele din zonă, 
condiție de bază pentru instaura
rea unui climat de pace și secu
ritate.

SECRETARUL GENERÂL AL 
C.C. AL P.C. DIN GRECIA. Hari- 
laos Florakis, a reafirmat necesi
tatea creării in Grecia a unui bloc 
al forțelor de stînga. AnaliZind în 
cadrul unui miting îh portul Hera
klion situația din țară, unde anul 
viitor urmează să aibă loc alegeri 
parlamentare, vorbitorul a mențio
nat că întărirea partidului comu
nist și crearea blocului forțelor de 
știnga vor duce la consolidarea 
opoziției, oare va desfășura o luptă 
și mai activă, pentru soluționarea 
problemelor ce stau in fața țării.

INSPECȚIE. După cum transmi
te agenția T.A.S.S., guvernul State
lor Unite ale Americii a adresat 
Uniunii Sovietice cererea de a se 
permite inspectarea teritoriului din 
zona Mării Baltice, după desfășu
rarea manevrelor trupelor sovie
tic? din luna august, manevre a- 
nunțate tuturor statelor participan
te la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. In confor
mitate cu prevederile documentului 
Conferinței de la Stockholm, cere
rea a fost examinată cu operativi
tate și s-a dat părții americane un 
răspuns pozitiv. La 14 octombrie, 
precizează T.A.S.S., grupul de in
specție al S.U.A., compus din pa
tru persoane, a sosit In U.R.S.S. și 
â început inspecția în zona mențio
nată.

Conferință consultativă vizînd viitorul 
Namibiei

WINDHOEK 14 (Agerpres). — 
Peste 180 de namibieni, între care 
oameni de afaceri din rindul popu
lației albe, s-au aflat timp de patru 
zile in vizită în Zambia, unde au 
participat la o conferință consulta
tivă alături de membri ai conduce
rii S.W.A.P.O. (Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest).

După cum a declarat un purtător 
de cuvînt al S.W.A.P.O., părțile au 
exprimat numeroase puncte de vede
re comune în discuțiile avînd drept 
temă economia namibiană, proiec
tele politice privind acest teritoriu 
și actualul proces vizînd accesul la 
independentă al Namibiei și înfăp
tuirea păcii.

Politica de apartheid trebuie eradicată
Reuniune internațională impotriva rasismului

Partidului Popular Re- 
Mongol. președintele 
Marelui Hural Popu- 

P. Mongole. S-au re- 
aoest prilej, satisfacția

cuvîntul In 
de-al doi-

L

CUVÎNTARE. Luînd 
cadrul lucrărilor celui 
lea Congres al Uniunii femeilor 
din R.D.P. Laos, secretarul general 
al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian, președintele

VIZITA. La invitația conducerii 
sovietice, cancelarul federal al R.F. 
Germania, Helmut Kohl, va între
prinde o vizită oficială In U.R.S.S., 
în perioada 24—27 octombrie, trans
mite agenția T.A.S.S.

FESTIVITATE. Cu prilejul Zilei 
naționale a R.D.P. Yemen — „Ziua 
Revoluției" — la Aden a avut loc 
o festivitate in cadrul căreia Aii 
Salem Al-Beedh, secretar general 
al C.C. al Partidului Socialist Ye- 
menit, a rostit un discurs in care 
a relevat semnificația dobindirii in
dependenței țării. Totodată, infor
mează agenția A.D.N., a foșt mar
cată împlinirea a 10 ani de la 
crearea P.S.Y. — partid de guver
năm înt.

---------- ---- (PLV ACTUALITATEA P()LITICĂj

Proiectul „pieței comune unice44 vest-europene
între prudență și scepticis II

RELAȚII. Președintele Etiopiei, 
Mpngîstu Haile Mariam, și-a în
cheiat vizita de stat, efectuată timp 
de trei zile, in Siria. In cadrul 
convorbirilor cu oficialitățile sirie
ne au fost examinate probleme 
privind căile de extindere și adin- 
cire a cooperării între cele două 
țări și aspecte ala relațiilor bilate
rale. informează agenția M.E.N.A.

DEMONSTRAȚIE. Peste M 006 
de cadre medicale din Paris au 
participat la o demonstrație, reven- 
dicind îmbunătățirea oondițiilor de 
muncă și viață, informează agen
ția Efe. Demonstrația se înscrie 
intr-o amplă acțiune revendicativă 
a întregului personal medical 
Franța.

din

EXPERIENȚA. Un grup de 
meni de știință vest-europeni 
anunțat că au reușit să încălzeas
că plasma — timp de cîteva secun
de — pină la 100 milioane grade 
Celsius, ceea ce înseamnă o tem
peratură de 10 ori mai mare decît 
cea din nucleul Soarelui. Expe
riența a fost efectuată la centrul 
de cercetări din Culham, Oxford
shire.' Rezultatele acestui test vor

oa- 
au.

GENEVA 14 (Agerpres). — Elimi
narea apartheidului din Africa de 
Sud și eliberarea imediată a lui 
Nelson Mandela, precum și a tutu
ror deținuților politici s-au aflat in 
centrul intervențiilor particlpanților 
la conferința internațională a orga
nizațiilor neguvemamentale împo
triva rasismului și discriminării ra
siale, care se desfășoară la Geneva. 
Șeful delegației Organizației Po
porului ' din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Axel Johannes, și pur
tătorul de cuvînt al Congresului Na
țional African (A.N.C.), Alex Mashi- 
nini, au denunțat sistemul de apart
heid, relevînd că acesta constituie o 
încălcare brutală a drepturilor omu
lui. în intervenții s-a evidențiat că 
lupta împotriva apartheidului tre
buie să fie continuată neabătut atita 
vreme cit va exista această formă 
de politică rasistă.

Pe ordinea de zi a conferinței se

află probleme privind sarcinile or
ganizațiilor neguvernamentale în al 
doilea deceniu al O.N.U. de luptă 
împotriva rasismului și discriminării 
rasiale, care este marcat în prezent.

LUXEMBURG 14 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului Ministerial 
al A.C.P. (grupul celor 66 de țări în 
curs de dezvoltare din Africa, zona 
Caraibilor și Pacificului asociate la 
Piața comună), Carl Greenindge, a 
subliniat necesitatea continuării 
unui dialog fructuos între „cei 66“ 
și statele membre ale C.E.E. in ve
derea eradicării cu succes a politicii 
de apartheid, promovată de regimul 
rasist de la Pretoria, transmite a- 
genția Ziana.

Greenindge a făcut această decla
rație în cadrul reuniunii de la Lu
xemburg C.E.E.-A.C.P. care exami
nează posibilitățile de reînnoire a 
Convenției de la LomA
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fi prezentate la o conferință a Agen- > 
ției Internaționale pentru Energia | 
Atomică, ce va avea loc la Nisa, 
în Franță.

O vie dispută între cercuri și gru
pări financiare, industriale, agrare, 
politice și sociale aTe loc în cele 12 
state membre ale Comunității Eco
nomice (vest)-Europene (C.E.E,) în 
legătură cu perspectivele și implica
țiile intrării în vigoare, cu începere 
de la 31 decembrie 1992, a așa-nu- 
mitei „piețe comune unice". Intr-un 
răstimp de patru ani urmează să fie 
definitivate și aprobate aproape 300 
de dispoziții speciale, elaborate de 
Comisia C.E.E. de la Bruxelles, prin 
care se speră să se asigure funcțio
narea acestui nou organism vest- 
european. In treacăt fie spus, un 
asemenea proiect era luat în consi
derare incă acum 31 de ani, cînd au 
fost semnate acordurile de la Roma 
de constituire a C.E.E. De data a- 
ceasta organismele administrative de 
la Bruxelles dispun de un proiect 
închegat, ale cărei reglementări 
speră să le desăvirșească pină la 31 
decembrie 1992 — „data fatidică", 
cum o numesc ziarele occidentale. 
Avind în vedere reacțiile contradic
torii ale țărilor membre ale C.E.E., 
comentatorii presei vest-europene a- 
bordează cu mari rezerve și multiple 
precauții perspectivele aducerii la 
un numitor comun a pozițiilor în 
răstimpul ce a mai rămas.

Ceea ce atrage atenția în mod deo
sebit este faptul că amănuntele pri
vind o hotărîre cu asemenea pro
funde implicații sînt în cea mai 
mare parte necunoscute opiniei pu
blice din cele 12 state membre ale 
C.E.E.. care reunesc o populație de 
325 milioane locuitori. „Cetățenii 
R.F.G. (dar nu numai ei — n.r.) — 
apreciază agenția vest-germană de 
presă D.P.A. — urmează mai întîi să 
manifeste încredere în ceea ce pro
mit politicienii". înt.r-o broșură edi
tată de guvernul de la Bonn și inti
tulată „Stadiul lucrurilor și cum se 
va merge mai departe" (cu Europa 
„celor 12") se arată că piața unică

„va avea repercusiuni asupra fiecă
rui proprietar de întreprindere, asu
pra fiecărui muncitor și consumator. 
Concurenta devine, în orice caz. mai 
dură. Patronilor li se oferă noi șan
se. Totuși, nu există garanții de 
succes pentru fiecare în parte".

Din aprecierile presei occidentale 
se detașează trei grupuri mari de 
probleme care generează preocupări 
în rindul țărilor Pieței, comune. In 
primul rînd sînt remarcate temerile 
exprimate chiar în Franța, Marea 
Britanie și Italia, care, alături de 
R.F.G., se numără printre țările fon
datoare ale C.E.E. „Vrînd, nevrînd
— scrie publicația franceză „Expan
sion" — desființarea granițelor co
merciale în scopul creării pieței uni
ce va transforma Europa („celor 12") 
într-un uriaș cîmp de ostilități". Fir
mele franceze sînt prea mici pentru 
a purta bătălii cu imperiile econo
mice de tipul concernului italian 
„Carlo de Benedetti" sau al celui 
vest-german „Daimler-Benz". Ma
nagerul firmei „Peugeot", Jacques 
Calvet, a criticat faptul că patrona
tul francez nu dispune de o aseme
nea «instituție națională» cum este 
„Deutsche Bank" în R.F.G., care a 
apărat de multe ori firmele vest- 
germane de pericolul achiziționării 
lor de către cumpărători străini. 
Fostul președinte al Franței, Valery 
Giscard D’Estaing, liderul grupării 
liberale aflate in opoziție, a propus 
partidului socialist, de guvernămînt, 
formarea unei mari coaliții „spre a 
conoentra toate forțele țării in pre
gătirea perioadei de după 1992".

„City, cartierul băncilor londoneze
— relatează D.P.A. — se consideră 
predestinat, cu experiența sa de se
cole. să devină sediul financiar pre
dominant al „comunității celor 12".

Guvernul italian, la rindul lui, nu 
manifestă mult entuziasm față de 
„liberalizarea pieței capitalului" 
(piața comună unică prevede o cir

culație liberă a capitalurilor, a for
ței de muncă și a mărfurilor). 
„Roma — informează D.P.A. — for
mulează rezerve, cerînd să i se per
mită recurgerea, în situații de criză, 
la o clauză de protecție a interese
lor naționale". în Italia se intențio
nează consolidarea instituțiilor na
ționale bancare și de credit, în pre
zent nepregătite a face față concu- 
renților din celelalte state ale co
munității.

Rețineri și temeri serioase gene
rează proiectul „pieței comune uni
ce" în țările mai mici ale C.E.E., 
care au de depășit unele decalaje 
industriale deloc neglijabile. Gre
cia, Portugalia și Irlanda — constată 
presa britanică — se tem de peri
colul ca regiunile lor mai slab dez
voltate economic să nu fie sugru
mate de țările puternic industriali
zate ale comunității. Industria por
tugheză, de pildă, se află într-o fază 
de tranziție, producția este concen
trată mai ales în regiunile de coastă, 
iar productivitatea muncii atinge o 
treime din media înregistrată în 
celelalte țări ale C.E.E. Aproape o 
pătrime din populația de 10 milioane 
a Portugaliei este ocupată încă în 
agricultură.

Toate aceste aspecte ilustrează cit 
de diverse sînt' pe plan economic 
pozițiile de plecare ale „celor 12“ în 
perspectiva realizării pieței comune 
unice. „Așa cum este proiectată pe 
hirtie piața unică 1992 — scrie săp- 
tămînalul britanic „Economist" — ea 
nu va putea fi realizată in acest 
secol".

în contrast cu euforia propagată 
de marile concerne industriale și 
cercuri financiare, se conturează po
ziția sindicatelor, profund îngrijora
te de soarta drepturilor și libertă
ților muncitorești. După opinia ex
primată de Franz Stein Kiihler, pre-, 
ședințele puternicului sindicat „I. G. 
Metall" din R.F.G., „declanșând un

val de fuziuni, patronii se înarmează 
pentru o Europă a capitalurilor. Se 
urmărește să se asigure o dominare 
mai fermă a muncitorilor. Dezbate
rea ce are loc in R.F.G. asupra cir
culației libere a capitalurilor și a 
posibilităților lor de plasament con
stituie, concomitent, o încercare vă
dită de șantajare a oamenilor mun
cii. Prin răspândirea temerilor că 
s-ar putea ajunge la fuga capitalu
rilor și, drept consecință, la sporirea 
șomajului, se urmărește să se im
pună renunțarea la revendicări pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
viată și a protecției sociale".

Ca o confirmare a acestor temeri, 
publicația „Handelsblatt", exprimând 
poziția Uniunii industriașilor din 
R.F.G., pleda pentru sporirea capa
cității de concurență a firmelor vest- 
germane față de alte țări membre 
ale C.E.E. prin „ștergerea diferențe
lor" în ce privește drepturile mun
citorești. asigurările sociale, regle
mentările în întreprinderi și coges- 
tiunea. Cu alte cuvinte, aducerea la 
un numitor comun a drepturilor oa
menilor muncii prin reducerea lor 
la nivelul cel mai scăzut spre a fa
voriza capacitatea de concurență a 
patronilor de întreprinderi. „Sindi
catele spaniole — relatează D.P.A. — 
manifestă reținere față de piața uni
că vest-europeană. Ele se tem. prin
tre altele, de o nouă ajustare a 
drepturilor muncitorești". Cu atit 
mai mult cu cit Spania este con
fruntată cu persistența șomajului, 
care se menține la o rată de 20 la 
sută din populația aptă de muncă.

In sfîrșit, o a treia categorie de 
obiecții este legată de consecințele 
integrării pe planul vieții politice. 
După cum s-a anunțat, oficialitățile 
engleze consideră „complet absurdă" 
prognoza președintelui Comisiei 
C.E.E., Jacques Delors, potrivit că
reia într-un deceniu aproape 80 la 
sută din deciziile in domeniul social

și politic vor fi adoptate în forurile 
supranaționale de la Bruxelles ale 
Pieței comune. Ridicîndu-se cu ve
hemență împotriva proiectelor de 
conducere supranațională. premierul 
Margaret Thatcher nu a scăpat nici 
o ocazie in ultimul timp spre a 
atrage atenția asupra delimitării 
stricte a competentelor C.E.E. Ea a 
respins categoric interpretarea potri
vit căreia piața comună unică ar 
presupune o deplasare a deciziilor 
politice de la autoritățile naționale 
la organismele Pieței comune.

Primejdia ca noile proiecte vest- 
europene să aibă drept consecință 
știrbirea suveranității naționale 
preocupă Intens și opinia publică din 
Danemarca. Potrivit unor anchete 
recente efectuate în rîndurile popu
lației, majoritatea celor chestionați 
se pronunță împotriva pieței unice, 
preponderentă fiind temerea că, prin 
deschiderea granițelor, o țară mică 
ar putea deveni o victimă fără apă
rare în fața celor puternici din C.E.E. 
Părerea exprimată public de Hans 
FIqger. lider al sindicatului metalur- 
gțștilor, a fost reținută de presa da
neză ca extrem de semnificativă : 
„în cazul că nu vom putea face față 
solicitărilor pieței unice a C.E.E., 
vom sfirși prin a deveni un protec
torat german". „Aceste temeri — no
tează D.P.A. — se întemeiază pe 
realitatea că in ultimii ani a avut 
loc o acaparare masivă a industriilor 
daneze de către firme străine".

La acest capitol trebuie adăugat 
și faptul că țările Europei occiden
tale în ansamblu sint confruntate cu 
acutele probleme ale recrudescenței 
terorismului, a traficului de droguri. 
„Cum vor putea fi combătuți infrac
torii, în lipsa posturilor de control 
de la graniță T“ — se întreabă presa 
belgiană.

Dezbaterea angajată In statele 
membre ale C.E.E. în perspectiva 
realizării „pieței unice" evidențiază 
complexitatea acestei probleme cu 
mari și nebănuite implicații asupra 
destinelor a 325 de milioane oameni, 
care trăiesc în țări cu particularități 
și tradiții distincte, oricît de mari ar 
fi presupusele avantaje ale unei „co
munități fără granițe".

Petre STANCESCU

Campaniile pe scară largă lansa
te in ultimii ani, de Organizația 
Mondială a Sănătății (O.M.S.), ra
poartele ți studiile științifice tot 
mai alarmante asupra efectelor 
profund nocive ale fumatului au 
avut unele rezultate îmbucurătoare. 
In S.U.A., de pildă, anul trecut, nu
mărul țigărilor vindute s-a redus 
cu aproape 10 la sută, in compara
ție cu 1981. Vădit contrariate de 
campania antifumat, marile firme 
producătoare de țigări s-au „re
pliat', incercind să-și găsească, in 
goana după menținerea cu orice 
preț și chiar sporirea profiturilor, 
un teren propice in lumea a treia, 
unde numărul fumătorilor a înre
gistrat creșteri substanțiale. Cunos
cutul institut american „World 
Watch" dezvăluia, astfel, foarte re
cent, intervențiile și presiunile 
fățișe exercitate asupra unor state 
asiatice și africane pentru a le de
termina să-și deschidă cit mai larg 
porțile în fața produselor acestor 
concerne, concomitent cu o cam
panie publicitară fără precedent in 
privința diferitelor sortimente de 
țigări. Rezultatul este că un procent 
tot mai mare din cele 2,5 milioane 
de persoane care mor anual pe glob 
din cauza fumatului provin, in pre
zent, din țările in curs de dezvol
tare...

Și mai condamnabilă este practi
ca unor concerne de produse farma
ceutice de a exporta in țările in 
curs de dezvoltare medicamente 
expirate ca termen, cu toate conse
cințele grave ce decurg de aici — 
practici impotriva cărora, chiar in 
aceste zile, in Berlinul occidentala 
avut loc o mare manifestație de 
protest.. Pe aceeași linie se înscriu, 
culmea, sub pretextul generozității, 
al unor acțiuni „caritabile", expor
turile (ce-i drept, la prețuri ceva 
mai scăzute, uneori chiar donații) 
de lapte praf alterat destinat copii
lor din Sahel și alte regiuni ale lu
mii unde bintuie foametea, cu re
zultate deseori fatale pentru cei ce 
consumă acest lapte.

Primatul profitului in fața orică
ror alte considerente, inclusiv de 
cele ce țin de sănătatea și chiar 
viața oamenilor, a ieșit deose
bit de puternic la iveală cu 
ocazia scandalului izbucnit la Olim
piada de la Seul, in jurul ca
zului de „doping" al celebrului 
alergător canadian Ben Johnson. 
Analizele efectuate au fost catego
rice : formidabila performanță a lui 
Johnson, cu care obținuse titlul 
olimpic și un nou record mondial, a

fost rezultatul administrării siste
matice și frauduloase a unei sub
stanțe extrem de periculoase (sta- 
nozolol), făcind parte din așa-nu- 
miții steroizi anabolizanți. In ulti
mii cițiva ani, infățișarea atletului 
canadian se schimbase substanțial, 
musculatura sa crescuse enorm și, 
o dată cu ea, și performanțele înre
gistrate — dar acestea s-au da
torat folosirii intense a dopingului. 
Departe de a fi un „miracol al na
turii", s-a dovedit că aler
gătorul canadian nu este, in 
fond, altceva decit un „pro
dus de laborator". Deposedat de 
medalia de aur, suspendat pe doi 
ani de Federația internaționa
lă de atletism și pe viață 
de organismele sportive canadiene, 
Johnson este, in plus, supus unor 
riscuri grave în ce privește propria 
sănătate. Intr-adevăr, administrarea 
de stanozolol are un șir de efecte 
secundare funeste, intre care hepa
tita și cancerul ficatului ori al pan
creasului. Dezonorat ca sportiv, 
fostul medaliat olimpic riscă să de-, 
vină și o epavă umană.

Or, acest caz (ca și altele cîteva 
similare, mai puțin spectaculoase 
insă) se află in strinsă legătură cu 
proliferarea pe care au cunoscut-o, 
in ultimul timp, substanțele stimu
latoare a performanțelor sportive, 
substanțe al căror număr trece in 
prezent de o sută. Numai comerțul 
ilegal cu steroizi, relata comentato
rul postului de radioteleviziune bri
tanic, Ron Pickering, reprezintă o 
afacere de milioane de dolari ! 
Dincolo de pretextul îmbunătățirii 
performantelor in diverse ramuri 
ale sportului se ascunde aceeași 
sete nepotolită de profit. In ca
zul lui Ben Johnson intervine și 
un alt aspect : interesul unor mari 
firme de echipament sportiv de a-l 
folosi ca reclamă. „Momeala" cu 
contracte fabuloase l-a „stimulat", 
desigur, pe atletul canadian să-și 
administreze substanțele amintite. 
Inutil de adăugat că, o dată cu de
căderea sa din condiția de sportiv, 
toate contractele i-au fost imediat 
reziliate.

...Cîteva aspecte aparent dispa
rate, care converg insă spre aceeași 
concluzie. Pentru a parafraza o cu
noscută lozincă a O.M.S., într-o so
cietate bazată pe atotputernicia ba
nului, ipotetica alternativă „alegeți: 
profitul sau sănătatea ?“ nu com
portă, din păcate, decît un unic 
răspuns...

R. CAPLESCU
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