
r.
fi

ft

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

înteia
>RGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Xnul LIV Nr. 13 096 Marți 2 octombrie 1984 4 PAGINI - 50 BANI

4 x liiJStjnWUL
Sil MH-teil

IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

IN INTIMPINAREA CONGRESULUI
AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

| Puternică mobilizare a tuturor forțelor, înaltă răspundere

pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice

PRODUCȚIA FIZICĂ
TORTUL, EFICIENȚA
iective majore in industrie

iltimul trimestru al anului
rat In ultimul trimestru 
i an hotărîtor al cincina- 
itutindeni. in întrenrinde- 
ustrial'e. ne șantierele , de 
'ii si oe ogoare, in institu- 
cercetare si inginerie teh- 

oamenii muncii, răspun- 
iudemnurilor mobilizatoare 

rte de tovarășul Nicolae 
șescu, secretarul general al 
dului, la recenta Consfătuire 
uciti de la C.C. al P.C.R. si cu 

ejul vizitelor de lucru in jude- 
,e Arad si Timiș, desfășoară o »<’- 
vitali rodnică, plină de abnegație 
entru îndeplinirea exemplară a 

Jianului la toii indicatorii. Puter
nic '■■«figațV.- in entuziasta întrece
re. socialist; ei sînt hotărîti să îh- 

f umnine cu'aoi si remarcabile fap
te de muna cel de-al XlII-lea 
Congres al wtidului.

Consemnăi. din cronica marii 
'întreceri soi 'liste : sute si sute de 
elective de anreni ai muncii au 

oortat îndjiinirea înainte de 
risen a plaiului ne 9 luni, reali

zarea suulimelară a unor însem
nate cantități 1 produse intens so
licitate de ecoiynja națională si la 
export : cfnstriiOrij de oe șantie
rele tării, intenfieind ritmul lu- 
rărilot ie ințtitii. au pus in 
unctiune In neroda care a trecut 
lin acest pn noiH importante ca- 
lacităti <i nrodiție. care sporesc 
jotentialu nroduțv al tării, avu- 
.ia intregllui oop.. La rindul lor. 
ramenii «uncii dl agricultură au 
•aportat Accese diseamâ in cres- 
:evea proltctiei aaCole. in strin
gerea recii ei din ieasiă toamnă. 
Demne di relevat tint, totodată, 
succesele pbtinute le numeroase 
unităti m.domeniurqresterii pro
ductivități muncii. îducerii con
sumurilor materiale [ energetice, 
înnoirii s|modernizăr produselor, 
in crestei» eficientei>conomice a 

i întregii aivităti Proactive.
!><, Este ițrtablou insijetitor. bo- 
gavi l uttăuijiri. care emonstrea- 
ză cu puterea faptelor nalta con
știință muneiDrească.' ivolutiona- 
ră. competenta si spirit de buni 
gospodari ale mmenilor uncii. Cu 
conștiința de a se sti firitorii si 
beneficiarii a tot ceea Ci înfăptu
iesc. oamenii muncii din ,ate do
meniile de actiiitate activează in 
aceste zile sub semnul iperati- 
vului major de a transform acest 
ultim trimestru il anului in-o pe
rioadă a rezultatelor super^re in 
producție, la nivelul maxin\i po
sibilităților.

Indiscutabil, sarcinile eco(mice 
ce au rnai rămas de înfăotuipină 
la sfirsitul anului sint. mari siom- 
nlexe. deosebit de mobilizaaFe, 
dar realiste. Ele vizează. debUri- 
vă. indeplinirea integrală a Uliu
lui si a angajamentelor la nrolc- 
ia fizică, la toate sortimente, 
cordindu-se o atentie sneaia 
ealizării programului de asigiij- 
e a resurselor energetice si de r(_ 
erii prime : înfăptuirea exemoliă 

sarcinilor de export si inițieri 
ie noi acțiuni pentru supliment, 
ea acestuia : punerea in functiț 
ie la termenele stabilite, si chiar i 
ivans. a noilor capacități de pro 
iuetie planificate să nroducă ii 
icest an : creșterea mai accentuată 
i productivității muncii, prin per- 
ectionarea continuă a organizării 
rroductiei si a muncii, mecanizarea 
i automatizarea proceselor .de fa- 
rricatie. folosirea deplină a tortei 
ie muncă, a mașinilor si instala-

tiilor. ridicarea gradului de Dregă- 
tire profesională a întregului- 
sonal muncitor : îmbunătățirea 
mănentă a calității si nivelului 
nic al produselor : reducerea 
substanțială a consumurilor de 
terii prime, materiale, 
combustibili si valorificarea 
rioară a 
acțiunilor 
utilizarea 
sarrrblelor 
maximă atentie 
realizării in timp optim a tuturor 
lucrărilor agricole de toamnă. în
făptuirii neabătute a programului 
de alitoaprovizionare.

Sint. de bună seamă, obiective 
maiore. esențiale ale olanului ne 
acest an. care vizează progresul 
mai accelerat al economiei națio
nale. ridicarea continuă a bunăstă
rii materiale si spirituale a între
gului popor. Complexitatea deose
bită a sarcinilor economice ce au 
mai rămas de înfăptuit pină la 
sfirsitul anului imprimă acestui ul
tim trimestru caracterul unei pe
rioade decisive pentru indeplinirea 
planului. în care fiecare lună, fie
care zi si fiecare oră au un rol ho- 
tăritor. Argumentele ? în primul 
rind, pentru că in lunile caro au 

. trucul, din .acest an . intr-o serie de, 
întreprinderi s-au acumulat rinele 
restante in îndeplinirea Planului la 
producția fizică sau la unii indica
tori de eficientă, rămineri in urmă 
care pot. si trebuie recuperate nein- 
tirziat. în al doilea rind. deoarece 
sarcinile ce revin fiecărei unităti 
economice in acest al patrulea tri
mestru al anului sînt superioare 
celor din trimestrele anterioare, 
efectele multora dintre măsurile 
tehnico-organizatorice aplicate Pe 
parcursul anului in producție con- 
cretizîndu-se tocmai in această pe
rioadă de sfîrsit de an. Tn al treilea 
rind. pentru că in ultimul trimes
tru al anului este necesar să se 
asigure un inalt ritm de creștere 
a producției si eficientei economi
ce. ritm care să permită îndepli
nirea in bune condiții, incâ din pri
mele zilo. a olanului ne anul viitor.

Toate aceste argumente pledează 
cu putere pentru organizarea ire
proșabilă a producției si a mun
cii. pentru crearea unui'climat de 
ordine si disciplină desăvîrsite în 
fiecare întreprindere, astfel incit, 
în acest trimestru, pretutindeni, 
ta fiecare loc de muncă, timpul de 
lucru al personalului muncitor si 
șl mașinilor, utilaielor si instala
țiilor să fie folosit cu maximă efi
cientă. Iată obiectivul 
ăl acestei perioade, 
să se afle înscris 
agenda de lucru a 
irizațiilor de partid 
oamenilor muncii, ale 
din toate unitățile economice. Cu 
toată claritatea trebuie inteles că 
baza tehnică modernă de care dis
pune in prezent fiecare intrenrin- 
dere va putea da rezultatele scon
tate numai printr-o organizare rigu
roasă. superioară, cu adevărat știin
țifică a producției și a muncii. Ori- 
cit de perfecționate ar fi mașinile 
si utilajele din dotarea întreprin
derilor. oric'it de avansate ar fi teh
nologiile de fabricație, ele vor asi
gura realizări maxime in creșterea 
producției si a eficientei economice 
numai in condițiile unei organizări

Hie ȘTEFAN

enersie si 
supe- 

acestora : intensificarea 
nrivind recunerarea si 
materialelor si suban- 

refolosibile. Totodată, o 
trebuie acordată

în fiecare zi
LA SEMĂNAT —-----------------

un avans substantial!
• Pînă în seara zilei de 30

septembrie au fost însămînțate 
67 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva cu orz și 10 
la sută din cele destinate griului

• Sub media zonei la semănat
Zona I Giurgiu, ialomița,

zău, Arad
Zona a

• în ultimele două zile - 29 
și 30 septembrie - suprafețele în
sămînțate au crescut cu 322400 
hectare, dar în majoritatea ju
dețelor ritmul de lucru a fost 
necorespunzător

total culturi se situează județele
Călărași, Constanța, Tulcea, Bu

ll-a: Bihor, Satu Mare, Prahova, Galați, Vrancea
Zona

Maramureș
a lll-a: Sălaj, Cluj, Mureș, Brașov, Bistrița-Năsăud,

Ziarul nostru a întreprins o anchetă in mai multe județe, solicitînd răspun 
suri la următoarele întrebări :

• CU CIT AU AVANSAT, SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LUCRĂRILE LA INSĂMÎNȚAT ?

• REFLECTĂ ACEST RITM POSIBILITĂȚILE EXISTENTE ?
• CE MĂSURI SE IAU PENTRU ÎNCHEIEREA INSĂMINȚĂRILOR LA TERMENELE 

STABILITE ? »

lată răspunsurile primite

TELEORMAN
ING. VASILE BONCOTA, direc

torul direcției agricole județene :
Sîmbătă și duminică, au fost se

mănate 10 300 hectare cu orz, 7 720 
hectare cu griu și 1 210 hectare cu 
orzoaica, inregistrindu-se cele mai 
bune viteze de lucru de la declan
șarea actualei campanii.

Pină duminică seara, orzul a fost 
însămințat pe 88 la sută din cele 
30 600 hectare planificate, orzoaica 
— pe 61 la sută din program, iar 
griul — pe 7 720 hectare din totalul 
de 111 960 hectare. Dealtfel, la orz 
si orzoaica semănatul se incheie 
astăzi pe toate suprafețele sta
bilite.

Dacă pe ansamblul județului rit-

mul realizat este bun, !n unitățile 
agricole din unele consilii agroin
dustriale — Videle, Blejești, Dră- 
gănești-Vlasca. Siliștea — rezulta
tele la semănat sini sub pdsibilități.

Pentru finalizarea in cel mai 
scurt timp a insămințării griului, 
principalele forțe mecanice au fost 
redistribuite la efectuarea arături
lor și a lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ. Totodată, au 
fost luate măsuri pentru asigu
rarea funcționării la întreaga capa
citate a semănătorilor, fiecare for
mație de lucru avînd ateliere mo
bile de reparații, dotate cu tot ce 
este necesar pentru înlăturarea 
operativă a defecțiunilor. Activita
tea mecanizatorilor a fost organi
zată in schimburi prelungite, de zi 
și de noapte. în schimbul doi, de

exemplu. sînt folosite 2 Î30 tractoa
re. Pe terenurile de ne care se re
coltează acum norumbul si urmează 
a fi insămintate cu griu au fost 
concentrate importante forțe uma
ne la strîngerea resturilor vegetale. 
(Stan Ștefan).

ARAD
ING. GHEORGHE CHIPER, di

rector adjunct al direcției agricole 
județene :

în cele două zile — sîmbătă și 
duminică — pe ogoarele, județului 
Arad a fost arată o suprafață de 
15 445 hectare și insămintate 20 130

(Continuare în pag. a ll-a)

Noi măsuri pentru îmbunătățirea
principal 

care trebuie 
zi de zi ne 

tuturor orga- 
si consiliilor 

colectivelor

calității serviciilor publice
• Cu gîndul la omul care corespondează, la omul care călătorește, la omul care telefonează • Cind 
poșta se apucă să... scrie scrisori • Pentru ca telefoanele să nu mai facă „atingeri", iar 051 să răs
pundă mai prompt • Calitatea serviciilor urmărită pe un front larg, de la neajunsuri minore pină 

la perfecționări de vastă cuprindere

Fără îndoială, serviciile publice constituie unul dintre elementele de 
seamă ale condițiilor de viață, ale nivelului de trai, iar faptul că proiectul 
de Directive ale Congresului al XlII-lea al partidului prevede o substan
țială creștere a volumului serviciilor, in cincinalul următor — intre 68—76 
la sută — este o dovadă a preocupării neabătute a partidului pentru 
creșterea, in continuare, a calității vieții oamenilor muncii.

Nefiind posibilă o cuprindere a totalității acestor sectoare, ne-am 
limitat, doar la citeva. respectiv la unele din cele aflate in subordinea 
Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.

...Sînt stații de cale ferată prin 
care se perindă zeci de mii de oa
meni pe zi. Dar ei nu sînt tot
deauna atit de grăbiți incit să nu

(Continuare în pag. a Il-a)
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nfîepnndema de“ electrice'de m^sura?^ T C°ntr°' t™'6 -PreCiZh °am?nilor munci! de ,a. 
■loi puțin cunoscut măsurat din Timișoara se întemeiază, in buna măsură, pe un „amănunt"
ioase-.’tu laraâ milizn ° “ ±21^5^ din țară de cristale artificiale. Fabricația acestor „pietre pre- 
lațronale, < 
oare și amarate de măsură de mare precizie. In fotogafie • 
ha de wrțtă a personalului nu depășește 24 de ani ceea

muncă dintr-un domenii de i

" ■ 7 .= r'wuuior am (ara ae cristale artiriciaie,. raoricația acestor „pietre pre-
•dj n ? !nduȘtr"le electrotehnică, de mecanica fina, textila și in alte sectoare ale economiei

LU2JLx?.nSJa’.1l1 ,n a^st fel, s-au putut realiza milioane de lagăre incorporate in cor.-
: un aspect din secția safire și rubine artificiale, unde me- 
i ce vorbește de la sine despre tinerețea unui colectiv de 
mare perspectivă al industriei Foto : S. Cristian

W*

mai buni

observe ambianța existentă, să 
nu-și formeze o impresie. Și pen
tru ca prima impresie despre li
toralul românesc, să 
șeful gării Constanta, 
Radu Manoiiu s-a gindit să afle ce' 
părere au călătorii despre aspectul! 
și gospodărirea gării, despre orga-) 
nizarea activității la ghișeele pen-î 
tru public. Ca urmare, a fost lansat 
un chestionar, cuprinzînd întrebări; 
ce se refereau la sistemul de infer-; 
mare, atitudinea personalului, starea: 
de curățenie etc.

S-au primit 261 de răspunsuri. 
Urmările acestui test : s-a reorgani
zat munca, pe ture, a casierelor, 
s-au îmbunătățit atitudinea și ținuta 
lor, textele conținind informații au 
fost așezate in condiții de mai bună 
vizibilitate etc.

4 000 de cetățeni despre serviciile 
poștale. Opt tone de corespondență 
(scrisori, telegrame, ziare, alte pu
blicații), 1,8 milioane trimiteri ! A- 
cesta este volumul zilnic al activi
tății poștale numai in Capitală. 
Dacă luăm in calcul întreaga țară, 
cifra devine și mai impresionantă. 
La fel de impresionant este și tra
ficul telefonic, in continuă creștere, 
îndeosebi după introducerea telefo
niei interurbane automate. Desigur, 
beneficiare ale acestui larg evantai 
de servicii sint și intreprinderile, 
instituțiile. Dar cea mai mare parte 
a prestațiilor este consacrată cetă
țenilor.

Am considerat, de aceea, oportună 
testarea opiniei publice întreprinse 
de Direcția județeană de poștă 
telecomunicații Brașov. Au 
întocmite chestionare ; 4 000 au

. fost expediate pe adresa unor abo-

fie bună,; 
inginerul

ti 
fost

și

nați ai serviciilor luate la întimplare, 
din cartea de telefon. „Recolta" a 
fost cit se poate de bogată : răspun
surile primite conțin 
aprecieri pozitive, unele 
critice întemeiate si nu 
de 408 propuneri.

Desigur, autorii acestui 
au dorit să facă un „inventar" 
neajunsuri, ci o cunoaștere a 
prin prisma beneficiarului, pentru a 
putea acționa mai eficient pentru 
înlăturarea lor. Deci, ce a urmat, 
la Brașov, după prelucrarea datelor 
rezultate din sondaj ? Am notat mai 
intîi măsurile de remediere a 
rilor. în domeniul serviciilor 
fonice, sector ce cumula cele 
multe sesizări ale cetățenilor 
tați, s-a procedat cu cea mai 
exigență in recepția aparatelor pri
mite de la „Electromagnetica" și 
s-au revizuit circa 10 000 din cele 
existente la domiciliul abonaților ; 
s-au înlocuit firele aeriene de pe 50 
de străzi etc. Rezultatul a fost încu
rajator : s-au primit cu 2 000 mai 
puține reclamații la 021 față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

în ce privește serviciile poștale, 
în afara unor cazuri concrete, sem
nalate și soluționate fiecare in 
parte, concluzia principală a sonda
jului a fost următoarea : trebuie 
intensificate activitatea de perfec
ționare profesională și munca edu
cativă în rindul lucrătorilor avind 
relații cu publicul.

Date fiind rezultatele bune ale 
sondajului, care nu este primul la 
Brașov, decit ca amploare, ministe
rul a decis extinderea acestei prac
tici in toate județele.

Modernizarea și automatizarea în 
sprijinul îmbunătățirii serviciilor. 
Sint anumite neajunsuri atit de cu
noscute ale servirii cetățenilor, in
cit pentru depistarea lor nu este ne
voie de nici un sondaj. O privire 
în holul aglomerat al unei gări este 
suficientă. Nu o dată vezi zeci de

numeroase 
observații 

mai nutin

sondaj nu 
de 

lor,

lipsu- 
tele- 
mai 
tes- 

mare

Rodi ca ȘERBAN
(Continuare în pag. a Il-a)

O mină se ridică 
deasupra capetelor.

— Aveți cuvintul.
— Eu, zice cel care 

ridicase mina, sint 
electronist. Și aș vrea 
să propun pe lista de 
candidați pentru noul 
birou al organizației 
noastre de partid tot 
un electronist. Se nu
mește Constantin Ion. 
Tl cunosc bine, de la 
locul de muncă. Stă- 
pinește temeinic me
seria, nu-i- sarcină, 
aricit de grea, pe care 
să nu o ducă la în
deplinire. Ce spun eu 
e realitate, nu laude...

Constantin Ion e 
trecut pe listă mai iu
tii de murmurul de 
aprobare al întregii a- 
dunări. Comuniștii au 
datoria să-și cunoască 
bine tovarășii de mun
că, așa cum sint ei. cu 
trăsături morale care 
le înfrumusețează chi
pul. cu lipsuri împo
triva. cărora se cuvi
ne să lupte, cu aspira
ția mereu vie spre 
autoperf acționare.

Altă mină...
— Aveți cuvintul.
— Tl propun pe Con

stantin Vlaicu. Comu
nist tinăr. Destoinic. 
Om cu răspundere. 
Combativ. Dar astea 
le știe fiecare de aici. 
Este doar șeful nostru 
de atelier...

— Știm, știm... sub
scrie o voce din sală. 
Iar propunerea e foar
te binevenită. In bi- 

avem 
de

punderea muncii 
Să acționezi cu 
pundere pentru bunul 
mers al activității la 
locul tău de muncă, 
oriunde este așteptată 
intervenția ta. Să de
termini și pe alții să 
se ridice la această 
treaptă de înțelegere 
a drepturilor și înda
toririlor comuniste...

— Propun pe 
ghe Ivănică... 
el, ca pentru 
foarte mulți
niști, vorbesc faptele... 
Iar tovarășul Ivănică,

tale, 
răs

în

C.U

roul de partid 
nevoie de astfel 
oameni, combativi.

Judecată matură. 
Unanimitate de păreri. 
Nici nu are cum să 
fie altfel. Totdeauna 
oamenii cu un ridicat 
nivel de răspundere 
s-au bucurgt de pre
țuirea comuniștilor. 
Este, dealtfel, una din 
trăsăturile definitorii 
ale membrului de 

^partid. Să porți răs-

Gheor- 
Pentru 
mulți, 
comu-

Un
o semnificație

\ știți bine, vine întot
deauna cu idei bune 
pentru perfecționarea 
tehnologiilor de pro
ducție.

Pentru comuniști 
vorbesc 
realitate care a prins 
trainice rădăcini încă 
din zorii apariției pe 
scena istoriei a parti
dului nostru. Faptele 
au vorbit pentru co
muniști in anii grei, 
din lunga noapte ile
gală. Au vorbit fap
tele și jertfa comu
nistă in anii dinții ai 
revoluției noastre și 
în fiecare clipă a ce
lor 40 de ani de liber
tate și progres conti
nuu. Faptele intrate 
în istorie au impus 
definitiv pe acești oa
meni făuritori de is
torie...

■f Propun pe tova
rășa Călinescu Monica. 
Muncitoare electro
niste. O tovarășă care 
se bucură de prețui
rea tuturor. Pentru 
severitatea cu care în
țelege să-și facă dato
ria la locul ei de 
muncă, pentru com-

faptele. O

portarea 
viața de 
în viața 
lele.

Revine, 
mereu, același cintar 
in aprecierea calită
ților morale ale comu
niștilor... Aceeași ar
monie intre viața e- 
xemplară de produc
ție și viața de toate 
zilele. Se ridică in 
ochii stimei comuniste 
promotorii spiritului 
novator, revoluționar. 
Sint puși in frunte, pe 
lista meritelor, așii in 
meserie, oamenii cu 
un trainic prestigiu 
profesional.

Iar aceasta nu-i 
doar oglinda adunării 
de dare de seamă și 
alegeri a organizației 
de partid nr. 8 mon
taj de la Întreprin
derea de elemente 
de automatizare din 
București. Este sta
rea de spirit pe care 
o intîlnești la scară 
națională, in toate a- 
dunările ce au loc in 
întregul partid. Loc 
unde opinia comunis
tă se afirmă cu fer
mitate revoluționară, 
loc unde cei mai 
buni din cei buni sint 
propuși in noile bi
rouri ale organizațiilor 
de bază.

Cei mai buni din cei 
buni.

Privirile partidului 
și ale țării către vi
itor — atit de limpede 
conturate in proiectul 
de Directive pentru 
cel de-al XlII-lea 
Congres — cer in 
fruntea bătăliei pen
tru socialism pe pă- 
mintul României toc
mai astfel de oameni 
de nădejde, comu
niști căliți in iureșul 
revoluției pe care o 
înfăptuim.

demnii 
producție și 
de toate zi-

mereu și

Iile TĂNASACHE
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ÎN AGRICULTURĂ

LA SEMĂNAT- IN fiecare zi, un a vans SUBSTANȚIAL!
(Urmare din pag. I)

hectare. Ca atare, duminică seara în 
județul Arad s-a încheiat semănatul 
orzului și orzoaicei pe 28 000 hectare. 
Totodată. s-,a declanșat semănatul 
griului, lucrarea fiind mai avansată 
în consiliile agroindustriale Sinleani, 
Lipova și Săvirșin.

Ritmurile de lucru realizate în a- 
ceste două zile, mai cu seamă du
minică. se apropie de posibilitățile 
existente.

De acdm, toate forțele sînt con
centrate la semănatul griului. Zilele 
acestea au fost recalculate vitezele 
zilnice ce trebuie realizate pentru 
Încheierea în termenul stabilit a a- 
cestei importante lucrări. Astfel, 
zilnic trebuie să se are o suprafață 
de 10 440 hectare, să se pregătească 
terenul pe 8 600 hectare si să se în- 
sămințeze 7160 hectare. Pentru rea
lizarea acestor viteze de lucru s-au 
organizat două schimburi la arat, 
iar la pregătirea terenului se lucrea
ză în schimb prelungit. La semănat, 
munca se desfășoară pe întreaga du
rată a zilei, din zori și pînă seara, 
fără întrerupere. Pe lingă mecaniza
tori. lucrează pe tractoare numeroși 
cooperatori și personalul TESA din 
unitățile agricole, care au fost pregă
tiți din timp în acest scop. De ase
menea. toți locuitorii satelor sînt 
mobilizați la strîngerea recoltei și e- 
liberarea de resturi vegetale a tere
nului pe care se va semăna grîu. 
(Tristan Mihuta).

ARGEȘ
De la direcția agricolă județeană, 

(intern informați:
Simbătă si duminică s-au insă- 

mîntat 6 386 hectare cu griu si orz. 
Duminică s-a încheiat de fapt în- 
sămintarea orzului ne cele 14 300 
hectare.

Ritmul de lucru este considerat 
bun. el reflectînd posibilitățile exis
tente. De exemplu, duminică s-a în
registrat o viteză la semănat de 4 600. 
hectare la griu, față de 3 600. cit este 
planificat, respectindu-se întru to
tul condițiile de calitate. Practic, s-a 
lucrat cu viteze sporite în toate 
consiliile agroindustriale. între care 
amintim Costesti. Izvoru. Teiu, Slo
bozia.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit ca semănatul 
griului să se încheie pe data de 
10 octombrie. Dintre măsurile orga
nizatorice si tehnice luate amintim : 
cflfBcejțtrarea a 230^.combine la re
coltarea porumbului șirfurajelor de 
pe terenurile destinate griului. care 
lucrează în schimburi prelungite.- 
Din unitătiîe industriale au venit să 
lucreze 50 de tractoriști. De aseme
nea. au urcat ne tractoare si elevii 
din anul doi al scolii profesionale 
din Costesti. Pentru insămintarea 
griului au fost aduse din nord. în 
sudul județului. 200 de tractoare. 
(Gheorghe Cirstea).

SATU,MARE
Ing. VIOLETA MUREȘAN, direc

tor adjunct al direcției agricole :
în cele două zile, terenul fiind încă 

umed, au fost însămințate doar 464 
hectare cu orz.

Ritmul nu este nicidecum satisfă
cător. Ca atare, pînă duminică seara, 
s-a însămințat doar 10 la sută din 
suprafața destinată orzului și 1 la 
sută din cea planificată pentru grîu.

Timpul s-a îmbunătățit, încît acum 
se poate lucra în aproape tot jude
țul. In vederea grăbirii însămînțări- 
lor. au fost organizate^două schim
buri. Se va încerca — pentru prima 
oară în județ — semănatul și noap
tea, la lumina farurilor montate pe 
semănători. Specialiștii identifică 
zilnic parcelele mai zvintate și, chiar 
dacă sînt mai mici, se trece ime
diat la însămînțarea acestora. Spe
cialiștii se află pe teren de diminea
ța oină seara, pentru a urmări cali
tatea lucrărilor si a asigura viteza 
zilnică stabilită. Pe ansamblul jude
țului, se urmărește să se realizeze 
zilnic la arat 5 420 hectare, 4 700 hec
tare la pregătirea terenului și 4 712 
hectare la semănat. (Octav Grumeza).

BUZĂU
Ing. GHEORGHE MAFTEI, direc

torul direcției agricole :
Din cele 64 290 hectare prevăzute a 

fi cultivate cu grîu s-au însămințat, 
pînă duminică seara, 13 307 hectare 
(23 la sută), iar la orz — 6 723 hec
tare din 15 400 hectare (44 la sută). 
Simbătă s-au însămințat 1 500 hecta
re cu grîu. 660 hectare cu orz și or
zoaica. iar duminică, printr-o con
centrare mai .mare de forte, am reu
șit să semănăm 2 517 hectare cu griu, 
1 300 hectare cu orz si orzoaică. rea- 
lizindu-se astfel o creștere a vitezei 
de semănat de la 2160 hectare la 
3 809 hectare.

Ritmul realizat în aceste două zile 
nu ne satisface pe deplin. Ca urma
re, de luni am mărit viteza zilnică la 
arat la 3 500 hectare, la pregătirea 
terenului — 3 700 hectare, iar la în- 
sămințarea orzului și orzoaicei vom 
atinge 3 400 hectare, urmînd ca 
miercuri,- 3 octombrie, să încheiem 
această lucrare. De asemenea, reali- 
zînd o viteză medie zilnică de 3 500 
hectare, vom încheia însămînțarea 
griului pînă la 14 octombrie.

Dat fiind faptul că pe mari supra
fețe din consiliile agroindustriale 
Ziduri. Balta Albă, Toplicenl, Săhă- 
teni și Rușețu terenul este foarte 
uscat, fiind necesare cite 4—5 discuiri, 
ăm mărit numărul agregatelor com
plete de la 712 la 003. De asemenea, 
lucrăm cu 1 000 de tractoare la arat 
în schimbul I și cu 250 în schimbul 
doi, iar iheepînd de miercuri, odată 
cu cîștigarea unui avans mai mare 
la pregătirea terenului și încheierea 

lnsămînțăriî orzului, vom spori nu
mărul semănătorilor pentru griu de 
la 270 la 400. Așa cum s-a stabilit in 
comandamentul județean, forța de 
muncă de la sate este mobilizată din 
zori si pînă seara tîrziu la elibe
rarea de coceni a celor 8 000 de hec
tare de porumb care sînt prevăzute 
a fi însămințate cu griu. (Stelian 
Chiper).

SIBIU
Ing. ILIE CATOIU, directorul 

trustului județean S.M.A. :
Simbătă și duminică — zile foarte 

bune de lucru — s-au semănat 3 542 
hectare cu grîu și secară. Ca atare, 
suprafața însămînțată cu aceste 
culturi a crescut la 27 la sută din 
cea planificată pe total județ.

Ritmul de lucru poate fi consi
derat satisfăcător, însă numai de 
luni vor fi realizate graficele pre
văzute.

Pentru grăbirea lucrărilor la se
mănat, 166 de tractoare sînt folosite 
din aceste zile și în schimbul doi, 
iar restul — în schimburi prelungite. 
Pentru completarea schimburilor, 66 
de mecanizatori din industrie au fost 
detașați în S.M.A. Pe tractoare lu
crează acum și mecanicii de ateliere 
S.M.A.. și mecanicii de întreținere, 
precum și elevi. Prin măsurile luate, 
va crește ritmul Ia- arături, ajun- 
gind la 2 941 hectare in cooperati
vele agricole. în acest fel, pină la 
6 octombrie vor fi încheiate arăturile 
pentru însămînțări. Există însă o 
problemă deosebită. O mare supra
față. aproximativ 6 000 hectare, din 
cea prevăzută a fi însămînțată, nu 
va putea fi recoltată la timp din 
cauză că porumbul și sfecla n-au 

La I.A.S. Mihăilești, județul Giurgiu, mecanizatorii pregătesc terenul pentru însămînțarea griului
Foto : N. BUICA

ajuns peste tot Ia maturitate. 
(Nicolae Brujan).

SĂLAJ
Ing. NICOLAE CADAR. director 

adjunct cu producția vegetală Ia 
direcția agricolă :

Simbătă și duminică, din cauza 
ploilor căzute în cursul săptămînii 
trecute, nu s-a putut lucra la se
mănat.

Dar ritmul a fost necorespunzător 
și în zilele anterioare.

Cu toate că au fost executate ară
turi pe 22 240 hectare — deci front 
de lucru există — pînă la această 
dată au fost însămințate doar 973 
hectare cu grîu și 1150 hectare cu 
orz și orzoaică.

Pentru grăbirea ritmului la însă- 
mintări. la indicația comitetului ju
dețean de partid, au fost luate mă
suri de mobilizare a tuturor forțelor 
de Ia sate la recoltarea carto
filor de pe suprafețele ce urmea
ză a fi însămințate cu păioase. lucra
re ce se va încheia in două zile. De 
asemenea, a fost grăbit ritmul de 
lucru la recoltarea sfeclei de zahăr 
și transportarea ei cu atelajele la 
marginea solelor, astfel încît supra
fețele să poată fi pregătite și în- 
sămînțate. întrucît griul pe 12 248 
hectare urmează să se cultive după 
porumb iar cultura nu a ajuns peste 
tot la maturitate, s-a trecut la re
coltarea manuală și depănușat. Trac
toarele sînt folosite în două schim
buri. în primul schimb, la arat, 
lucrează și alți oameni, care au în
vățat conducerea tractorului, iar în 
schimbul doi și la semănat sînt re
partizați mecanizatorii permanent!. 
(Eugen Teglaș).

BIHOR
Ing. IOAN SERACIN, directorul 

trustului județean S.M.A. :
După valul de ploi căzute în prima 

parte a săptămînii trecute, în Cim- 
pia Crișurilor vremea s-a ameliorat, 
înlesnind reluarea însămînțărilor cu 
toate forțele. Simbătă și duminică; 
pe parcelele care s-au zvîntat mai 
repede, îndeosebi in nordul jude
țului, unde predomină terenurile ni
sipoase, au fost însămințate încă 
730 hectare cu orz. Totodată, în 
aceste două zile au fost însămân
țate primele 3 500 hectare cu grîu.

Ritmul zilnic înregistrat este însă 
sub. posibilități. Astfel, simbătă s-au 
însămințat doar 470 hectare cu orz 
și grîu. Duminică, odată cu încăl
zirea vremii, acest ritm a crescut la 
6 100 hectare.

Pentru a ne încadra în graficul 
reactualizat în vederea recuperării 
rămînerilor în urmă la semănat, 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură a luat o serie de măsuri 
suplimentare. Astfel, pentru a atinge 
ritmul stabilit de 7 000 hectare pe 
zi, mecanizatorii lucrează in două 
schimburi prelungite. în acest scop, 
s-au urcat la volanul tractoarelor 
circa 700 de oameni : mecanici din 
atelierele S.M.A., muncitori din 
unități industriale și membri ai co
operativelor agricole care știu să 
conducă tractorul. în aceste condiții, 
dacă vremea se va menține fru
moasă, marți seara vom încheia se
mănatul orzului pe cele 17 860 hec
tare, ca apoi principalele forțe să 
fie concentrate pe terenurile pre
văzute a se cultiva cu grîu. (loan 
Laza).

In județele Alba, Bacău și Caraș-Severin 
s-a încheiat semănatul orzului

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județelor Alba, Bacău șt Caraș- 
Severin au încheiat semănatul or
zului pe întreaga suprafață plani
ficată. In județul Alba s-au în
cheiat, de asemenea, semănatul 
culturilor pentru masă verde, pre
cum și recoltatul cartofilor.

în telegramele adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către comitetele 
județene respective de partid se 
subliniază că, însuflețiți și mobili
zați de indicațiile și sarcinile puse 
în fața comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii de la sate de că
tre secretarul general al partidu
lui, lucrătorii din agricultura aces
tor județe au pus un deosebit ac
cent pe organizarea în condiții cit 
mai bune a muncii, în vederea fo
losirii eficiente a întregului poten
țial uman și tehnic, pentru ca în
tregul complex de lucrări din ac
tuala campanie agricolă să se des
fășoare în flux continuu, prin re
coltarea cu precădere a supra
fețelor prevăzute a fi însămințate 
cu orz și grîu, prin eliberarea grab

Locul seminței este în sol,■ • 
nu în bazele de recepție 

în județul VlLCEA
s-a încheiat semănatul 
orzului, iar după rit
mul imprimat in pri
mele zile de la Înce
perea lucrărilor în 
cîmp se părea că in- 
sămîntarea cerealelor 
păioase nu va ridica 
probleme deosebite. 
Dar iată că în zilele 
de simbătă și dumini
că. fată de o viteză 
medie de 1 250 hecta
re. nu s-au realizat 
decît cite 600 hecta
re. De ce această re
ducere a ritmului de 
lucru ? Ne răspunde 
tovarășul Pantelimon 
Zorilescu. directorul 
direcției agricole jude
țene. „In cele două 
zile, toate tractoarele 
au fost concentrate la 
arături și la pregăti
rea terenului, lucrări 
la care am si atins 
viteze de două ori 
mai mari decît cele 
planificate. Ca atare, 
în această săptămînă. 

avem posibilități să 
depășim viteza zilnică 
la semănat. Altmin
teri, riscam ca cele 214 
semănători, cîte avem 
în dotarea secțiilor de 
mecanizare, să stea in 
așteptare pînă ce se 
pregătea terenul eli
berat de culturi".

Constituie fără în
doială un fapt pozitiv 
că s-a creat un front 
de lucru pentru semă
nători. Se va putea 
trece din plin la se
mănat, astfel încît să 
fie depășită viteza 
zilnică, asa cum sus
ține directorul direc
ției agricole ? Punem 
această întrebare -în- 
trucit. la ora actuală, 
unele cooperative a- 
gricole, contrar indi
cațiilor și măsurilor 
stabilite de comanda
mentul județean pen
tru agricultură. încă 
nu și-au ridicat să- 
mînta din bazele de

nică a acestora de resturile vege
tale, antrenînd în schimburi pre
lungite mecanizatorii, lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat, 
membrii cooperatori.

In telegrame se arată totodatf 
că, acționindu-se în spiritul exi 
gențelor formulate de secretari 
general al partidului la Const:’ 
tuirea de lucru de la C.C. al P.C. 
din 30 august — 1 septembriexa 
oamenii muncii de pe ogoa- 
acestor județe se angajează s" 
fășoare in continuare o sv 
activitate pentru a strînge 
grabnic și în cele mai bui 
diții toate recoltele toamne 
nici un fel de pierderi, ș 
pune, în același timp, baz 
producții superioare de 
pentru anul viitor, convin: 
că în acest fel vor cinsti 
fapte de muncă apropiatul 
al comuniștilor — Congret 
XIII-lea al partidului, că voi 
o tot mai substanțială cont 
la înflorirea României soc 

recepție. Bunăoară dir> 
cele 65 tone griu pen
tru sămintă din soiul 
„Iulia". cooperativa a- i 
gricolă Frincești nr a | 
preluat decȘt 
iar cooperativa agrico
lă Făurești dai avea 
de ridicat iei. 1 oc
tombrie. 85 one. Or. 
este știut ă acum, 
în plină campanie. | 
locul semin-'i nu este j 
în baze : edrebuie să 
fie cit m grabnic 
încorporat în sol. 
Prin urm’6, cadrele 
de condu<re si spe
cialiștii n unitățile 
agricole amintite si . 
altele af se află în 
■aceeași situate au 
datoria să aționeze 
neintirzt patru a 
prelua sate semințele 
care l<au fost repar
tizate. Insărmtările 
nu trJuie să ntîrzie 
din psa seanțelor.
(Ion Stanciu, cores- 
pontfitul ..Scîieii").
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PRODUCȚIA PENTRU EXPORT - REALIZATĂ RITMIC, 
LA ÎNALT NIVEL CALITATIV!

EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII „STEAUA ELECTRICĂ" DIN FIENI OFERĂ

UN UN EXEMPLU DE URMAT
Expoziția de produse de la in

trarea întreprinderii ..Steaua elec
trică" din Fieni este cit se poate 
de sugestivă pentru potențialul 
tehnic al acestei unităti. oentru 
hărnicia și priceperea muncitorilor, 
maiștrilor si inginerilor de aici. 
Vizitatorul mai puțin avizat- Va fi. 
fără îndoială, impresionat de spec
tacolul de lumini, forme si culori 
pe care il poate admira si se va 
întreba, probabil, dacă a mai ră
mas vreun tip de bec pe care 
unitatea să nu-1 fi realizat pînă 
acum. Cîte sint ? Peste 1200 de 
tipuri. Multe dintre ele poartă 
Inscripția „Selum“. aceasta fiind 
marca sub care sint cunoscute în 
străinătate produsele întreprinde
rii. De reținut deci că 60 la sută 
din producția unității se exportă 
în 16 țări, intre care R. F. Germa
nia. Anglia. Italia. Si ca dovadă a 
aprecierilor bune de care se bucu
ră peste hotare produsele unității, 
la cererea beneficiarilor planul Ia 
export pe opt luni a fost depășit 
eu 3 milioane becuri.

Pe ce se întemeiază succesul a- 
cestor produse pe piața externă 1

— Consider că esențiale sint mă
surile luate pentru cît mai buna 
organizare a producției si a mun
cii. pentru perfectionarea pregăti
rii profesionale a personalului, ne 
spune ing. Gheorghe Banu. direc
torul întreprinderii. In felul aces
ta. reușim să facem fată, operativ, 
oricărei solicitări venite din partea 
Partenerilor externi. Practic, din 
vocabularul nostru comercial am 
exclus expresia ..nu se poate". Mai 
mult, ca urmare a competentei 
profesionale a întregului colectiv, 
venim noi cu oferte în întimpi- 
narea cererilor de pe plata ex
ternă.

Afirmațiile directorului sînt argu
mentate ,nrin fante, prin constată
rile făcute nemijlocit pe fluxul de 
fabricate sau la atelierul de pro
iectare (produse si tehnologii noi. 
Astfel, din datele prezentate de 
ing. Maria Dude, șeful atelierului 
de proiectare, rezultă că din cele 

48 tipuri de becuri noi asimilate 
în fabricație in acest an. cu 8 mai 
multe decît s-a prevăzut prin plan. 
29 tipuri au fost create special 
pentru export. Alte 22 de produse 
se află in faza de prototip si vor 
fi lansate în curind in fabricația 
de serie. Cele mai multe sint lămpi 
electrice de tehnicitate ridicată, 
destinate echipării autovehiculelor 
rutiere, aeriene si navale.

Pe noua luni, 
planul la export 
a fost depășit

Nu cu mult timp în urmă, pen
tru a spori numărul muncitorilor 
si specialiștilor care participă la 
activitatea de creație tehnică ori
ginală. conducerea întreprinderii a 
înființat un laborator de cercetare 
si microproductie. in al cărui bilanț 
se înscriu incă de pe acum o serie 
de realizări notabile. Aici s-au in- 
tîlnit si completat ideile tehnicia
nului proiectant Constantin Mir- 
cescu. bunăoară, cu experiența si 
cunoștințele practice ale maistru
lui specialist Ion Ionescu. Rezul
tatul ? Citeva noi tipuri de lămpi 
cu descărcări în gaze, deosebit de 
solicitate la export. Iar numărul 
exemplelor ar putea continua.

Calitatea ireproșabilă a produse
lor este un alt argument pentru 
promovarea exportului. De curind. 
reprezentantul unei firme impor
tatoare dintr-o tară apuseană a 
revenit, la un interval scurt de 
timp de la prima sa vizită, la 
Fieni. întrebat cărui fapt se dato
rează această revenire, omul de 
afaceri a răspuns că a intervenit 
ceva în legătură cu produsele cum
părate. ..O problemă de calitate ?“ 

— a fost întrebat. ..Dacă vreți, o 
putem numi si asa" — a venit răs
punsul partenerului de afaceri. 
După care a completat : „Apreciem 
calitatea produselor dumneavoas
tră si. ca urmare, am hotărît să 
cumpărăm un număr mai mare de 
becuri".

Calitatea — iată domeniul în 
care se investesc eforturi conside
rabile. Deși produsele unității sînt 
de ordinul zecilor de milioane, 
acestea se controlează bucată cu 
bucată, la două dintre operații : 
poziționarea filamentului si proba 
de aprindere. Pentru o serie de 
încercări specifice. întreprinderea 
a realizat, prin autodotare. stan
duri de probă, iar laboratoarele 
sale sint dotate cu aparatură mo
dernă. astfel că testările cele mai 
importante sînt efectuate automat. 
Controlorii de calitate, care sînt 
selecționați dintre cei mai buni 
muncitori. Prin concurs, dau perio
dic examene in fata comisiilor de 
verificare a cunoștințelor. Asa cum 
ne spunea ing. Laszlo Catalina, 
șeful biroului control tehnic de 
calitate. îmbunătățirea continuă a 
calității producției se reflectă în 
creșterea de 2,5 ori a volumului 
exportului fată de primul an al 
actualului cincinal. Faptul că pro
ducătorii de becuri din Fieni sint 
pregătiți să răspundă exigentelor 
calitative de orice fel este pus în 
lumină. încă o dată, dacă mai era 
nevoie, prin omologarea în labo
ratoarele din R. F. Germania a 
mai multor tipuri de lămpi elec
trice pentru autoturisme.

Experiența acestui colectiv de
monstrează. așadar, că acolo unde 
se acționează cu competentă si 
spirit de răspundere se asigură un 
nivel tehnic ridicat si o calitate 
ireproșabilă a produselor destinate 
exportului, livrarea lor promptă — 
adică exact factorii care vînd mar
fa pe piața externă.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii*

LIVRĂRI SUPLIMENTARE
MUREȘ. Una din preocupările de prim ordin ale 

colectivelor de oameni ai muncii din industria jude
țului Mureș este onorarea ritmică și la timp a con
tractelor la export. în toate unitățile economice cu sar
cini de export se acordă o atenție deosebită înnoirii și 
modernizării continue a producției, asimilării unor pro
duse cu performanțe tehnice superioare. Pină acum, 
11 mari unități economice mureșene au livrat supli
mentar, în perioada care a trecut din acest an, pe 
adresa partenerilor externi, mașini și utilaje, instalații 
tehnologice, mobilă și produse chimice in valoare de 
15 milioane lei. între unitățile care și-au înscris nu
mele la panoul de onoare al fruntașilor se numără în
treprinderile ..Metalotehnica" si „Prodcomplex" din 
Tirgu Mureș, I.U.P.S. Reghin și Combinatul chimic din 
Tîrnăveni. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scinteii").

ARGEȘ. Un număr de 20 de întreprinderi șî unități 
economice din județul Argeș au livrat partenerilor ex
terni, peste prevederile planului, produse in valoare 
de 180 milioane lei. Cu realizări remarcabile se înscrie 
Combinatul petrochimic din Pitești, care și-a realizat 
sarcinile la export pe trei trimestre și s-a angajat ca 
în cinstea Congresului al XIII-lea al partidului să 
îndeplinească planul anual la export. Promptitudine 
și înaltă responsabilitate pentru realizarea la timp și 
chiar în avans a mărfurilor pentru partenerii externi

dovedesc și întreprinderea „Electroargeș" și întreprin
derea de poduri metalice din Pitești. (Gheorghe 
Cirstea, corespondentul „Scinteii").

TELEORMAN. Onorarea ritmică și la timp a 
contractelor cu partenerii de peste hotare constituie 
una din preocupările de prim ordin ale colectivelor 
de muncă din municipiul Turnu Măgurele. Specialiștii 
și muncitorii din întreprinderile industriale și unită
țile economice care au sarcini de export sint angrenați 
într-o adevărată bătălie pentru înnoirea și moderni
zarea producției, introducerea unor tehnologii moderne 
de fabricație, creșterea necontenită a calității tuturor 
produselor destinate partenerilor externi. Ca urmare, 
în perioada care a trecut din acest an au fost expe
diate la export în avans față de sarcinile de plan pro
duse în valoare de 96 milioane lei. (Stan Ștefan, co
respondentul „Scinteii").

IAȘI. Hotărîte să realizeze în cele mai bune con
diții producția pentru export și livrarea acesteia în 
mod ritmic, la termenele stabilite, colectivele de mun
că din 14 întreprinderi și unități economice din jude
țul Iași și-au onorat in avans obligațiile înscrise pină 
acum în contractele încheiate cu partenerii de peste 
hotare. între acestea se numără Combinatul de fibre 
sintetice din Iași. întreprinderea mecanică de mate
rial rulant șl întreprinderea de perdele și tricotaje din 
Pașcani. (Manole Corcaci, corespondentul „Scinteii").

Producția fizică, exportul, eficiența
(Urmare din pag. I)
temeinice a întregii activități pro
ductive.

Viața, practica arată că, acolo unde 
munca este bine organizată, acolo 
unde ordinea și disciplina sînt ire
proșabile, și rezultatele obținute în 
producție sint dintre cele mai bune. 
Organizarea exemplară a producției 
și a muncii impune în această peri
oadă, mai mult ca oricind, ca fiecare 
muncitor, tehnician și inginer să 
cunoască precis, zi de zi, ceas de 
ceas, ce sarcini ii revin lui personal 
din planul intreprinderii, secției sau 
compartimentului in care își desfă
șoară activitatea. în aceste zile ho- 
tăritoare pentru îndeplinirea planu
lui pe întregul an, totul trebuie or
ganizat și coordonat exemplar, în
tregul angrenaj al producției se cere 
stăpinit și dirijat cit mai judicios, 
în ansamblul său și pe fiecare ve
rigă în parte.

Desigur, în calitate de proprietari, 

producători și beneficiari, răspun
dem cu toții de modul cum gospodă
rim zestrea tehnică modernă a eco
nomiei naționale, resursele mate
riale și energetice ale țării. Dar. 
așa cum preciza în repetate rînduri 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, răspun
derea colectivă nu scutește pe ni
meni de răspunderea personală pe 
care o are in fața organelor de con
ducere colectivă, în fața partidului 
pentru realizarea in bune condiții a 
însărcinărilor încredințate. Fiecare 
muncitor, tehnician și inginer este 
direct răspunzător de modul cum se 
înfăptuiește planul în unitatea în 
care lucrează. In lumina acestui ade
văr, se impune ca toate problemele 
legate de organizarea superioară a 
producției și a muncii să fie solu
ționate prin participarea directă a 
tuturor oamenilor muncii, a celor 
care efectiv lucrează pentru îndepli
nirea și depășirea planului, care cu
nosc cel mai bine deficiențele exis

tente într-un sector sau altul, pre
cum și resursele de sporire a pro
ducției și eficientei economice.

Parcurgem o perioadă de puternic 
avînt in economie, in toate dome
niile de activitate, generat de entu
ziasmul și hotărirea cu care acțio 
nează clasa muncitoare, țărănime: 
intelectualitatea, întregul nostru pe 
por pentru a întîmpina cu noi și r- 
marcabile fapte de muncă cel de-d 
XIII-lea Congres al partidului, pa
tru înfăptuirea exemplară a plamui 
pe acest an și pe întregul cincbal- 
In acest efort constructiv, oamnii 
muncii din toate unitățile econorice 
sînt chemați ca, în marea întreere 
socialistă, să promoveze susmut 
experiența fruntașilor, inițiatvele 
valoroase, tot ce este nou in orjani- 
zarea producției și a muncii, istfel 
incit lunile următoare să fie rans- 
formate la fiecare loc de mună in
tr-o perioadă a rezultatelor superi
oare, maxime în creșterea prducțlei 
și eficienței economice.

IMBUHTĂIIREA «JTĂTIi 
SEffICIILOR PUBLICE

(Urmai d»n pa& »
călător ingrămădindu-se la un sin
gur gișeu. in tirr.p ce, chiar ală
turi, <£iera se plictisește, fiind prea 
puțin solicitată. La „Bagaje de 
mină'— rinduri prelungi de călă
tori "ăbiți și nervoși. Se mai în- 
tîmpî. destul de des, ca, odată ur
cat ‘ tren, să ai- „surpriza" a 2—3 
bile pentru același loc sau — si- 
tuae de asemenea întîlnită — com- 
natmente goale intr-un tren pen- 
tncare s-au vindut locuri „in pi
cure".

lin discuțiile avute cu repre- 
zii'-anți ai Direcției mișcare și co- 
liicial din M.T.Tc. am desprins ci 
tiu acțiuni menite să îmbunăt? 
țsscă substanțial calitatea sen 
cjor prin măsuri de durată, b; 
z.e pe mijloacele pe care tehni 
juă le oferă : sporirea numărul-, 
f agenții de voiaj, in marile car 
«re ale Bucureștiului, Timișoarei 
e altor orașe ; introducerea, i 

185, a unor automate în gările c 
rafie intens, care schimbă mone< 
li vînd bilete de tren (s-au inch, 
lat contracte cu furnizorii) ; y 
baza consultării unor specialiș 
s-a unificat sistemul de informa 
și s-a stabilit înălțimea optimă < 
instalare a pictogramelor.

Preocupări Interesante am coi 
semnat și în sectorul, la fel de in 
portant, al poștei și telefoanelor, 
prezent, datorită perfecționării- 
aduse, „scrisoarea pierdută" repr- 
zintă doar un procent infim : u> 
la 400 000 ! Dar, deși nu se m 
pierd, unele scrisori și ziare ajur 
tîrziu la destinație, încit devin in. 
tile. Sint carențe avute in vedere 
procesul de modernizare a serviciil 
poștale ce se află în plină desfă.. 
rare. Au fost constituite zeci de cei 
tre de tranzit unde se prelucrea: 
automat corespondența etc.

Milioane de abonați sint conectat 
la rețeaua telefonică automată ; 8C 
la sută este automatizată, iar 17i 
de localități beneficiază de prefix 
Totuși, cerințele se modifică, spo
resc. în perioadă 1986—1990 sin 
prevăzute lucrări de extindei 
a rețelei telefonice în noi lo
calități, cartiere si unităti eco
nomice. Pentru ca apelul la 
030 in București să fie înlesnit. în- 
cepind din 1985 va fi automatizat 
sistemul de prelucrare a informa
țiilor. Datorită unei aparaturi de con
cepție și producție românească, ser
viciile oferite de 051 se ver îmbu
nătăți : vor putea fi satisfăcuta toa
te cererile de apel telefonic.

Sînt în diferite stadii -de execuție 
și alte lucrări, ca urmare a celor 8 
studii intreprinse de minister în 
acest domeniu. Dar, așa cum recu
noșteau interlocutorii, nici un stu
diu — oricît de amănunțit — nu În
locuiește contactul direct eu cetă
țeanul, cunoașterea nemijlocită • 
opiniilor și cerințelor sal:.
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI I XIII-LEA AL PARTIDULUI In Editura politica a apârut, în limba franceza
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA

Adiinăile si conferințele 
de dârele seamă si alegeri 
- momemimpoM in întărirea■ V

>2x;- revoluționar,

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvîntare la Sesiunea solemnă comună a 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale și Consi
liului Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste consacrată împlinirii a 40 
de ani de la înfăptuirea actului revoluționar 

de ia 23 August 1944
• - 22 august 1984 -

Excelenței Sale Domnului LANSANA KONTE
Președintele Republicii Guineea

CONAKRY
Cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării independentei 

Republicii Guineea vă adresez calde felicitări si cele mai bune urări de 
pace, progres si prosperitate pentru poporul guineez prieten.

Exprim convingerea că bunele raporturi existente între țările noastre 
se vor dezvolta si diversifica tot mai mult, spre binele popoarelor român 
si guineez. al politicii de pace, independentă națională, destindere si în
țelegere in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

35 DE ANI DE LA PROCLAMAREA
REPUBLICII POPULARE CHINEZE

în atmosfera de puternică efervescentă politică, pri
lejuită de pregătirea Congresului al Xlîl-lea al parti
dului, continuă să se desfășoare în întreaga țară adu
nări și conferințe de dări de seamă și alegeri ale or
ganelor și organizațiilor de partid. Nota dominantă a 
acestora o constituie analizarea temeinică, în spirit de 
înaltă responsabilitate comunistă, critic și autocritic, 
a activității desfășurate pină acum și stabilirea de 
măsuri politico-organizatorice concrete, eficiente, me
nite să asigure angajarea mai puternică a organiza
țiilor de partid, a comuniștilor, în îndeplinirea sarci
nilor pe acest an, precum și a celor cuprinse în Di
rectivele. Congresului al XlII-lea al partidului. în 
dezbaterile din adunările și conferințele de dare de 
seamă și alegeri este puternic reliefată ideea că pre-

găsa congresului implică preocuparea fiecărui co
let pentru bunul mers al producției, al economiei, 
peu realizarea exemplară a sarcinilor din industrie, 
agultură. transporturi și aprovizionare.

i și cele desfășurate pină acum, conferințele și 
adările de dare de seamă și alegeri prilejuiesc, în 
conuare, exprimarea adeziunii înflăcărate, unanime, 
a uror comuniștilor — adeziune insolită și de ho- 
tăile proprii adoptate in acest sens — față de hotă- 
rîi Plenarei C.C, al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu pri- 
viila realegerea Ia cel de-al XlII-lea Congres a to- 
vaului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
setar general al partidului.

blicăm în continuare relatări de la conferințe 
adări.

de

Și

Adunarea festivă din Capitală

Propunerile concrete, siritul gospodăresc 
-premise ale unor sprite recolte viitoare

Nimeni nu s-a mirat aflînd că 
ora de începere a lucrărilor con
ferinței comitetului de partid din 
comuna Gheorghe Doja, județul 
Ialomița, Însemna „sculatul cu 
noaptea in cap". Zorile timpurii și 
amurgurile tîrzii fac parte din 
viața obișnuită a locuitorilor de 
aici. De data asta însă era vorba 
de un eveniment ce depășea im
portanta obișnuitului „sculat cu 
noaptea-n cap". Era un eveniment 
care urma să dea' măsură felului 
de a fi, de a munci, de a pregăti 
■■1S*—, . _,Q_viitorul al comuniștilor din 
mună.

Deci, dis-de-dimlneață, cu 
pe umeri, mergînd de acasă 
la cămin, șefii de brigadă — 
legați la conferință — discutau 
încă o dată cu președintele C.A.P., 
tovarășul Ion Spătărelu, Erou al 
Muncii Socialiste, „planul de bă
taie al zilei". Pentru culesul po- 
rumbulttat pentru tăiatul cocenilor 
..pteâ'nu vin balaurii ăștia plum
burii din cer cu ploi". De ce însă 
„plan de bătaie" ? Comuniștii au 
hotărît ca ziua conferinței 
partid comunale să o 
intr-o zi a producției 
recoltitul porumbului.

în direa de seamă a 
comunii de partid s-au arătat 
multe realizări remarcabile ale 
comunitilor, ale tuturor țăranilor

rouă 
pină 
de-

de
transforme 
record la

comitetulul

din comuna Gheorg Doja In 
anul 1984, realizări ca. nu au nici 
un precedent în istor comunei. 
Adică, pe scurt — pe 5 500 kg 
griu la hectar, mai te de 3 000 
kg floarea-soarelui, ieste 4 000 
litri lapte la vaca fujată etc., 
etc. Dar activitatea omuniștilor 
din comună nu înseană numai 
realizările de vîrf. E înseamnă 
și anumite neîmplin, care au 
fost și ele temeinic alizate. în 
ferma nr. 1 s-au obțin doar 5 309 
kg griu la hectar, iar ferma ve
cină, nr. 3, cu acelașiol, cu ace
leași condiții meteoro^ice, 5 709 
kg la hectar. „Difereri de 400 kg 
griu la hectar, spunea comunistul 
Nicolae Pieșea, nu înamnă o ci
fră abstractă. Inseamn o diferen
ță de calitate a munc. Și acolo 
în cimp, și in activibea birouri
lor organizațiilor de b-.ă. Pentru 
că, dacă am admite cicele două 
ferme ar avea numai ite 10 ha, 
această diferență ar îiemna ceva 
mai mult decit plinea ecesară în
tregii comune pe timp e o zi". Iar 
concluzia conferinței afost pe cit 
de categorică pe atit e simplă. 
S-a hotărît, la propunrea comu
niștilor, să se facă o shimbare de 
oameni între fermele și 3.

O altă problemă imprtantă 
bordată Ia conferință fost 
referitoare la faptul a sectorul 
legumicol al cooperativi nu tine

a-
cea

înpasul cu sectorul cerealier, 
urma dezbaterii atente a situației 
s-a făcut propunerea ca șefii de 
brigăzi să acorde mai multă atenție 
calificării tinerilor cooperatori ce 
lucrează în acest domeniu.

Toți, dar absolut toți vorbitorii 
s-au referit la necesitatea antre
nării comuniștilor, a tuturor locui
torilor satelor pentru îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate de conferința 
comunală de partid pentru obți
nerea unor recolte superioare in 
anul viitor, în cincinalul viitor. Re
zultate întemeiate pe experiența 
bună din acest an, pe 
puse în fața agriculturii 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
general al partidului, 
argumentate convingător 
tul comunistului Ion 2____
„Noi, cei din comuna Gheorghe 
Doja, sintem beneficiari ai isto
riei. Prima vizită de lucru a se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
făcută in comuna noastră. Ne amin
tim tot timpul mărețul îndemn al 
celui mai iubit fiu al națiunii : „în
cepem un drum nou, tovarăși...". 
Ne aflăm in permanență pe acest 
drum și-l vom continua cu toată 
vigoarea alături de întregul nos
tru popor". •

Laurențiu DUTA 
Mihai V1ȘO1U

cerințele 
de tova- 

Seere tarul 
Rezultate 
in cuvin- 

Spătărelu :

Cu prilejul celei de-a XXXV-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, luni dună-amiază 
a avut loc la clubul întreprinderii 
„23 August" din Capitală o adunare 
festivă organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R.

La adunare au participat repre
zentanți ai Comitetului municipal 
București ai P.C.R., ai Ministerului 
Afacerilor Externe, membri ai co
mitetului de partid și ai conducerii 
întreprinderii, numeroși oameni ai 
muncii.

Au luat parte Li Zewang, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Paul 
Blaier, directorul întreprinderii, care 
a subliniat marea însemnătate a 
proclamării Republicii Populare Chi
neze. eveniment ce a inaugurat o 
nouă eră în istoria multimilenară a 
Chinei, o eră de mari înfăptuiri, de 
succese remarcabile in vasta operă 
de edificare a socialismului, în afir
marea tot mai puternică a Chinei 
pe arena internațională.

După ce a evidențiat succesele im
portante ale poporului român, poli
tica de pace și colaborare a Româ
niei, vorbitorul s-ă referit la bunele 
relații de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre partidele, tarile și 
popoarele noastre, relații care cunosc 
o puternică dezvoltare ca urmare a

contactelor strînse și a întîlnirilor la 
cel mai inalt nivel dintre conducă
torii de partid și de stat ai țărilor 
noastre.

A luat apoi cuvîntul Li Zewang, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze, care a relevat pe larg mă
rețele realizări obținute de poporul 
chinez, sub conducerea Partidului 
Comunist Chinez, în cei 35 de ani de 
la eliberare, precum și eforturile ce 
se depun pentru transformarea Chi
nei într-un stat socialist puternic, 
modern și prosper, cu un grad .inalt 
de civilizație materială și spirituală. 
Vorbitorul s-a referit, în continuare, 
la politica externă promovată de țara 
sa, politică de pace, colaborare și 
prietenie cu toate popoarele lumii. 
El a arătat că in cadrul acestei po
litici un rol important îl au rela
țiile cu România, relații de strînsă 
prietenie și colaborare fructuoasă 
pe plan politic, economic, cultural, 
tehnico-științific, precum și pe tărî- 
mul vieții internaționale. în acest 
context el a subliniat rolul de o 
deosebită însemnătate al vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu in China și 
al vizitelor tovarășilor Hu Yaobang 
și Li Xiannian în România. în întă
rirea relațiilor de prietenie revolu
ționară, solidaritate militantă și co
laborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Se împlinesc 26 de 
ani de la proclamarea 
independenței Repu • 
blicii Guineea, eveni
ment care a pus capăt 
unei lungi perioade de 
dominație străină și a 
deschis o nouă pagină 
în istoria frămîhtată a 
acestei țări.

Devenind stăpîn pe 
propria-i soartă, po
porul guineez ,s-a an
gajat cu toate forțele 
pe calea lichidării 
înapoierii economice 
moștenite din trecut, 
reușind într-o perioa
dă relativ scurtă să 
obțină o serie de reali
zări importante pe ca
lea, valorificării resur
selor materiale și 
umane ale tării. Așa 
cum se știe, Guineea 
se numără printre sta
tele de mărime medie 
ale continentului afri
can, avind o suprafață 
de 245 857 kmp și o 
populație de circa 5 
milioane locuitori. în 
subsolul său se găsesc 
uriașe bogății natura
le, a căror exploatare 
a constituit una din 
principalele preocu
pări ale autorităților 
de la Conakry. Cele 
mai importante rezul
tate le-a adus prospec
tarea zăcămintelor de 
bauxită. Concentrate 
în regiunea de nord- 
vest a țării, acolo 
unde în ultimii ani a

fost inaugurată marea 
exploatare de la San- 
garani, acestea conțin 
rezerve evaluate la 
aproximativ 10 miliar
de tone, care situează 
Guineea printre primii 
producători mondiali 
de bauxită. Un rol 
deosebit în creșterea 
potențialului econo
miei naționale revine, 
de asemenea, celorlal
te sectoare ale indus
triei extractive. Valo
rificarea resurselor de 
fier a început cu ex
ploatarea zăcămintelor 
de la Nimba și are în 
vedere atingerea unei 
producții anuale de 15 
milioane tone.

întrucît 80 la sută 
din populația țării se 
ocupă cu agricultura, 
circa un sfert din in
vestițiile actualului 
plan cincinal de dez
voltare (1981—1985)
sint alocate acestui 
sector. Cu ajutorul lor 
au fost realizate o se
rie de lucrări hidro
tehnice, care vor faci
lita irigarea unor în
tinse suprafețe, ce vor 
fi cultivate cu orez și 
bumbac. într-o cuvîn
tare rostită recent, 
președintele Republi
cii Guineea, Lansana 
Kpnte. a adresat un 
apel poporului gui
neez de a-și intensifi
ca eforturile in direc

ția dezvoltării agricul
turii pentru asigurarea 
necesarului de produ
se alimentare din re
surse proprii.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate 
activă cu tinerele sta
te africane care au 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, poporul român ur
mărește cu simpatie 
transformările înnoi
toare care au loc în 
Guineea. între Repu
blica Socialistă 'Româ
nia si Republica Gui
neea s-au statorni
cit relații de priete
nie și colaborare, în
temeiate pe deplina 
egalitate în drepturi și 
avantajul reciproc, 
care cunosc o evoluție 
mereu ascendentă. în 
cursul convorbirilor 
desfășurate la Bucu
rești cu prilejul vizitei 
efectuate în țara noas
tră în vara acestui an 
de primul- minis
tru guineez, colonelul 
Diarra Traore, s-a 
convenit elaborarea de 
programe și înțelegeri 
pe termen lung de na
tură să asigure o nouă 
extindere comerțului 
și cooperării bilatera
le. aceasta fiind în in
teresul celor două țări 
și popoare, cauzei pă
cii și înțelegerii in
ternaționale.

♦

Simpozion international

(Agerpres)

Educația prin muncă și pentru muncă
in centrul dezbaterilor

Liceul ndustrial ..Clujeana", îm
preună ctșcoala profesională și cea 
de maiști de pe lingă acest liceu 
constituiemul dintre cele mai pu
ternice gipuri școlare din Cluj- 
Napoca, cie asigură pregătirea de 
cadre calitate pentru întreprinderi 
ale Ministului Industriei Ușoare. 
Anul trecu de exemplu, de aici 
au fost tmiși în producție la 
Combinatulțe pielărie și încălță
minte. intbrinderile „Someșul", 

T’Y*ÎS’’ Romm muncitoare", „Fla
căra , prec-n șj in unități nou 
cjeațe “ laSuceava, Cimpulung 
Moldovenisc^eghin, Drăgășani și 
a 1 27* aF®Pe 1 00° de absol
venți. Cum sjniplică organizația 
de partid, coiniștn în realizarea 
sarcinilor ce tevin privind pre
gătirea profesaiă și tehnică, de 
cultura și eduțg a elevilor ?

Referindu-se activitatea desfă
șurată de bin organizației de 
bază, prof. in16r Ioan Rotaru 
releva că obieOgle întregii sale 
activități au fostjentate în direc- 

^ția îndeplinirii cmaximă respon-

s^bilitate a datoriei ce revine fie
cărui profesor și maistn-instructor 
de a asigura economii! naționale 
cadre cit mai bine pregătite.

Biroul organizației te bază, au 
apreciat și alți vorbitofi, prin în
treaga activitate desfășțată, a sti
mulat în rindul comunișilor un cli
mat de exigență sporita în realiza
rea sarcinilor, ce revin! școlii, atît 
in pregătirea teoretică, bit și prac
tică a elevilor. Aceasta hu înseam
nă că a făcut totul. Ești încă mare 
numărul corigenților, ăl elevilor 
care asimilează greu :unoștințele 
necesare meseriei pentru care se 
pregătesc. De aceea, Vaale Măcică- 
șan, maistru-instructor, cerea ca 
profesorii și maiștrii-in>tructori să 
se ocupe mai temeinic de elevii 
care au rezultate mai ăabe la în
vățătură și practică. „întreprinde
rile unde urmează să livreze viito
rii absolvenți ai școlii — arăta el 
— au sarcini mari privind creșterea 
productivității muncii g ridicarea 
nivelului tehnic și calitttiv al pro
duselor, așa cum se prtvede și în

proiectul de Directive ale Congre
sului al XlII-lea al partidului. 
Școala trebuie să pregătească viitori 
muncitori, tehnicieni și maiștri in 
spiritul exigențelor și sarcinilor ce 
revin unităților economice".

Apreciind ceea ce s-a realizat 
bun în pregătirea elevilor — de la 
ciclurile I și II, cursurile serale, de 
la școala profesională și cea de 
maiștri in strînsă legătură cu ne
voile economiei naționale, profeso
rul ing. Nicolae Mățăuană, directo
rul liceului, releva pe bună drep
tate că „organizația de partid, 
toate cadrele didactice și maiștrii- 
instructori sint puternic hotăriți să 
se călăuzească in activitatea lor vi
itoare de ideile, de cuvintele înflăcă
rate adresate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la deschiderea noului an 
de învățămint tuturor slujitorilor 
școlii și în mod deosebit de orien
tarea de a educa prin muncă și 
pentru muncă tinăra generație".

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii

între 1 si ___ ___
tel ..Parc" din București se desfă
șoară lucrările celui de-al II-lea 
Simpozion ai Asociației internațio
nale de cercetări hidraulice. La lu
crări participă specialiști din Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, Ungaria, 
S.U.A., precum și din țara noastră.

Tema simpozionului — „Stabilita
tea mișcării fluidelor în sisteme hi
draulice cu regulatoare automate" — 
prilejuiește un util si interesant 
schimb de experiență într-un do
meniu extrem/ de important al con
strucțiilor hidrotehnice : automatiza
rea si dispecerizarea marilor ame
najări hidrotehnice.

Specialiștii'români, prezent!' cu uh 
mare număr de comunicări științi
fice. vor prezenta o largă gamă de 
aspecte teoretice si tehnologice a- 
bordate cu prilejul realizării mari
lor construcții realizate în tara 
noastră: baraje de hidrocentrale.

3 octombrie a.c.. la ho- sisteme de irigații, lucrări de regu
larizare a cursurilor anelor si. fi
rește. cea mai grandioasă construc
ție din acest domeniu — Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, capodoperă 
a hidrotehnicii românești.

Vor fi înfățișate, de asefiienea, 
unele proiecte de perspectivă ale 
hidrotehnicii din tara noastră, cum 
sint Canalul București — Dunăre, 
Sistemul 
Bărăgan. 
Argeș si 
este de 
zare.

Simpozionul va reprezenta un mo
ment important in dezvoltarea cu
noștințelor teoretice si practice pri
vind sistemele hidraulice automate 
si in rezolvarea multiplelor proble
me pe care aceste sisteme le pun as
tăzi în fata inginerilor si specialiș
tilor. (V. Radu).

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Guineea — a XXVI-a ani
versare a proclamării independen
tei — luni după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
în cadrul căreia au fost înfățișate 
aspecte din activitatea desfășurată 
de poporul guineez pe calea dez
voltării economico-sociale indepen
dente a patriei.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia si 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenti Aboubacar Kaba. 
ambasadorul Republicii Guineea la 
București, si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tv
15,00 Telex
15,05 Viața școlii. Spirit șvator — re

voluționar în invătiinț. Școala 
la școala noii caut.

15.30 Desene animate
15,45 Laureat! al Festivals național 

„Cîntarea României soliștii șl 
orchestra Teatrului uzical din 
Galați.

16,10 Consultații în sprijin mvătă- 
mintulul polltlco-ldeo?ie. Bilan
țul celor 40 de ani d’dezvoltare 
liberă, socialistă a pate.

16.30 închiderea programulp
20,00 Telejurnal (parțial colț
20,20 Țara întreagă întfmhă Con-

greșul al 
Comunist 
viitor. In 
Directive 
în sfatul ________ ____  ___
tece patriotice șl revoluționare 
In frunte comuniștii — reportaj 
Teatru TV (color). .Alternativa", 
de Tudor Negoiță. premieră pe 
țară. In distribuție : Victor Re- 
bengiuc, Ion Dichlsanu, Irina' 
Petrescu. Ioana Pave.escu, Cris
tina Deleanu, Anca Caropol, 
Mihai Dinvale, Traiai Stănescu, 
Mircea Albulescu, Virgil 
driescu, Constantin Brinzea, 
dan Stanoevlcl, Nliolae 
Nicolae Dumitrescu. Regia 
tistică ; Dan Necșulea

22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

XlII-lea al Partidului 
Român. Diilog despre 
dezbatere : Proiectul de vremea

20,35

20.45
21,00

comunist li tării. Cln-

An- 
Bog- 
Dide, 

ar-

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 2 octombrie, ora 20 —
5 octombrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi caldă, cu cerul Variabil. Vor că
dea ploi cu caracter izolat, la începu
tul intervalului, în cea mai mare parte 
a țării, și cu caracter local in regiunile 
vestice, spre sfirșltul intervalului. 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele intensificări predominînd din 
sectorul sud-estic, cu viteze pină la 
40 — 60 km pe oră. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 
grade, izolat mal ridicate în sud, iar 
cele minime între 6 și 16 grade. Pe 
alocuri se va produce ceață.

cinena
• Gllssando : PATRIA (1J6 25) —
9; 12,30; 16,30; 19,30, GLORL (47 46 75) 
— 9; 12,30; 16; 19.
• Gala filmului din R.D.G.„.Logod
nica" : STUDIO (59 53 15) - 19
• Dreptate In lanțuri : CITrURAL
(83 50 13) - 9; 11,15; 13.30; 5 45 18-
20,15. CIULEȘTI (17 55 46) — 1’1 15:
13,30; 15,45; 18; 20. ' ’
• Salutări de la Agigea ARTA 
(213186) - 9; 11,15; 13 30; 1145; 18ț

• Surorile : GRIVIȚA (17 08 58 —
...........  15,45; 18; 20,15.

albastru : LIMINA
9; 11,15; 13,30; 15,6; 18;

9;11,15; 13,30;
• Dosarul
(14 74 16) —
20.
• O fată șl
(15 61 10) —
20.
• Degețica - 9; 11; 13; 17, Ca-n
filme - 15; 19 : DOINA (16 35 38)
• Emisia continuă : LIRA (31 71 711 —
— 15,3(1; 17,30; 19,30.
• Titanic vals : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19.
• Haiducii : DACIA (50 35 94)
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Imposibila iubire : VIITORUL
(10 67 40) - 15,30; 18,30.
• Astă-searâ dansăm In familie : 
POPULAR (35 15 17) - 15; 17,15; Î9,30:

un băiat : TIMPUR. NOI 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;

9;

• Un petic de cer : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Marea evadare : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19, la grădină — 18,45.
• Undeva, cindva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; li; 20,15, la grădină
— 19, FAVORIT (15 31 70)— 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Jazz ’20 : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Campionul : VICTORIA (18 28 79) — 
9,30; 12,30 16; 19.
• îmi sare țandăra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.
• I se spunea „Buldozerul" : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• împușcături sub splnzurătoare : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Războiul stelelor : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 19.
• Lovitură fulgerătoare s
CENI (49 48 48) — 11; 13;
19,30.
• Locotenent Cristina : _ ____
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,36.
• Cactus Jack — 9; 11,15; 13,30;
Planche — 15,45: 18; 20 : MIORIȚA
(14 27 14).
• După multi ani : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Gemenii in vacanță : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.

FLO- 
15,30;

— o;

• Polițist sau delincvent : 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
17,45; 20.
• Yankeii : VOLGA (79 71 26) 
12; 16; 19.
• Superman : AURORA (35 04 66) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19,30, la grădină — 
19.
• Afacerea Pigot : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 19.
• Domnișoara Noorie : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,45.
• Abba : GRĂDINA ARTA (21 31 86)
— 18.
• Camionul de cursă lungă : GRA
DINA FEROVIAR (50 51 40) — 19.
• Cineva ca tine : GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 19.
• Roiul : GRADINA LIRA (31 71 71) 
— 18,30.
• Căpitanul răzbunării : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Cobra se întoarce : GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.

COTRO- 
15; 17,15;

PACEA teatre
• Teațrul Național (14 71 71, sala 
mică) ; Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30: (sala „Ion Vasilescu") : 
Cavoul de familie — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian FABIO LUZ (Italia) — 19.

hidrotehnic national Șiret— 
sistemul hidrotehnic Olt— 
altele, a căror exploatare 

neconcenut fără automati-

CONCURSUL DE POEZIE „NICOLAE LABIȘ“
La Suceava, s-a încheiat cea de-a 

16-a ediție a concursului national de 
poezie ..Nicolae Labiș“. manifestare 
dedicată marilor evenimente politi
ce din viata patriei si partidului. în
trecerea — integrată Festivalului na
tional „Cîntarea României" si prin 
care se urmărește stimularea crea
ției tinere, promovarea si afirmarea

a noi si autentice talente literare — 
a reunit 231 de tineri din toată tara.

Marele premiu ..Nicolae Labiș" a 
fost acordat la această ediție munci
torului loan Manole, de la întreprin
derea de fibre artificiale din Su
ceava. (Sava Bcjinariu. coresponden
tul ..Scînteii").

ȘTIRI SPORTIVE
Campionatele 

tatlon modern 
continuat luni. _ ________.
Pia" din Capitală, cu partea a doua 
a întrecerilor probei de călărie. Trei 
dintre concurenți au reușit un par
curs fără greșeală și in timpul pre
văzut, totalizînd cite 1 100 de puncte: 
Henrik Lundblad (Suedia), Sânte 
Quaglieri (Italia) și Sami Voutilai- 
nen (Finlanda). Pe locul 4 s-a cla
sat Janos Martinek (Ungaria), ur
mat de Marek Iakuț (Polonia) și 
Lawrence Keyte (Canada), fie
care cu 1 098 puncte. Primul din
tre concurenții români, Lucian Țin
tea, a obținut 1 070 puncte.

Pe echipe (sint înscrise 21 de for
mații). dună prima probă, conduce 
reprezentativa U.R.S.S. — 3 232 punc
te. urmată de Finlanda — 3 224 p, 
Suedia — 3 164 n. Bulgaria — 3 162 
P. Polonia — 3 152 p si România — 
3 142 p.

Astăzi, la sala „23 August", de la 
ora 8,30. se desfășoară întrecerile 
probei de scrimă.

mondiale de pen- 
pentru juniori au 

ne stadionul ..Olim-

ce se desfășoară Ia Moscova, 
marii maestri sovietici AÎnatoli 
pov si Gări Kasparov a fost 
nată la cererea lui Kasparov 
va discuta miercuri. Scoru'.
cum se știe este de 3—0 în fa
voarea lui Karpov.

între 
Kar- 
ami- 
și se 
după

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :

ȘAH. Cea de-a 8-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de sah.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Tartuffe — 
19.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Voie
vodul țiganilor — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște 
răni — 19.30; (la clubul I.C.T.B.). 
Doi pe un balansoar — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; 
Stop pe autostradă — 20.
• Teatrul de _____
Turnul de fildeș — 19,30.
• Teatrul 
Magheru) :
— 19,30; (sala Studio) 
tema dragostei — 19.
• Teatrul Gluleștl
14 72 34) ; ...Eseu —
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (15 56 78, sala Savoy) : Băiatul 
cu...sticleți — 19,30 ; (grădina Cără
buș) : Minispectacol de divertisment 
și film — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei șapte pitici — 
15; Vremea dragostei — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetiță caută un cîntec — 10; Arvinte 
și Pepelea — 16; (sala „Ion Vasi
lescu") : încotro, căluțule 7 —
• Circul București (10 65 90) : 
circului — 19.
• Estrada Armate! (sala 
13 60 64) : Atenție 1 Estrada in 
sie — 19,30.

în cadrul sistemelor de joc 
Loto-Pronosport. ..LOTO 2“ 
constituie un important distri
buitor de cîstiguri in autoturis
me si bani, fapt demonstrat si 
de marea afluență de partici- 
panti. de la tragere la tragere. 
In ce privește marca autoturis
melor care vor fi oferite în 
luna octombrie, informăm că se 
revine la ..Dacia 1 300". atît la 
LOTO 2 cit si la celelalte sis
teme de ioc. Prima tragere 
LOTO 2 din această lună va a- 
vea loc duminică 7 octombrie, 
extrăgindu-se. conform formu
lei bine cunoscute. 12 numere 
diferite din 75. Omologarea ciș- 
tigurilor se va face în vinerea 
următoare tragerii.

U-

comedie (16 64 60) î

„Nottara"
Mizerie

(59 31 03. sala 
și noblețe — 
: Variațiuni pe

(sala Majestic, 
19,30.

16.
Vraja

C.C.A. 
eml-

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA MULTIPLA 

PRONOEXPRES 
DIN 30 SEPTEMBRIE 1984

FAZA I

EXTRAGEREA I : 37 39 43 5 
7 2.

EXTRAGEREA A II-A : 23 
19 10 36 1.

FAZA A II-A

EXTRAGEREA 
13 15 26 12 11.

EXTRAGEREA
24 10 17 35 44.

EXTRAGEREA 
18 38 43 4.

EXTRAGEREA 
18 27 10 7.

EXTRAGEREA
33 8 4 13 32.

EXTRAGEREA
2 44 14 1 39.

A III-A :

A

A

A

A

A

18

32

IV-A :

V-A : 34

45

31

VI-A : 21 6

VII-A : 29

VIII-A : 5

FOND TOTAL 
GURI ; 1 859 991 LEI.

DE CîiJTI-

BULETIN RUTIER
Informata de la Inspectoratul General al Miliției — Direcția 

circulație
Traficul după lăsarea serii

Pe zi ce trece, se înserează tot mal 
devreme, iar drumul public cunoaș
te valori de trafic apropiate celor din 
timpul zilei. Vehiculele cu tracțiune 
animală și bicicletele sint încă intens 
folosite și după căderea serii. 
Precauți, deținătorii unor asemenea 
vehicule le-au dotat cu mijloace care 
semnalizează prezența lor pe drum 
în timpul nopții, fiind vizibile pen
tru conducătorii auto de la mari dis
tanțe. Mai există însă vehicule ne
echipate cu surse luminoase, consti
tuind un real pericol pentru sigu
ranța traficului. Această situație, 
coroborată cu neatenția unor condu
cători auto, generează nedorite eve
nimente rutiere. Evenimente favori
zate și de condițiile meteo specifice 
toamnei : drumuri alunecoase, aco
perite de mîzgă sau noroi, ploaie, 
vînt și ceață, ceea ce îngreunează 
conducerea mașinilor în siguranță. Pe 
o șosea din județul Arad, de exem
plu, la puțin timp după căderea 
serii, un conducător auto amator, 
circuited pe ploaie, nu a observat la 
timp un biciclist, care i-a apărut 
brusc în față. Accidentul s-a soldat 
cu rănirea gravă a biciclistului.

Riscurile traversării 
neregulamentare a drumului
Statisticile atestă faptul că din vina 

pietonilor se comit aproape 40 la 
sută din totalul accidentelor de cir
culație cu urmări grave. Aceleași 
statistici arată că, din cauza traver
sării prin locuri nepermise și a ne- 
asigurării la trecerea străzilor se

produc peste 90 la sută din acciden
tele datorate culpei pietonilor. A- 
ceasta se datorește și înțelegerii 
greșite de către unele persoane a re
lației pieton-conducător auto, care 
consideră că, indiferent de compor
tarea lor, ca pietoni, cei de la volan 
au obligația și pot să evite perico
lul accidentării. La o viteză de 60 
kilometri pe oră, de exemplu, într-o 
singură secundă, un autovehicul par
curge aproape 17 metri, iar oprirea 
lui de către conducătorul auto, din 
momentul observării unui obstacol, 
se face pe o distanță de aproape 31 
de metri. Apariția neașteptată a pie
tonului înaintea mașinii, în interio
rul acestui spațiu, se soldează aproa
pe întotdeauna cu accident. în mu
nicipiul Mediaș, un pieton a escala
dat grilajul metalic de protecție in
stalat la limita trotuarului cu par
tea carosabilă, vrînd să traverseze 
strada. Nu a mai putut fi evitat de 
conducătorul unui autovehicul, în 
fața căruia a apărut, fiind acciden
tat. Cu cit viteza autovehiculelor e 
mai mare, cu atit crește și distanța 
de oprire. Astfel, in cazul vitezei de 
80 kilometri pe oră, distanța se mă
rește la aproape 50 de metri. Pieto
nii trebuie să aibă în vedere și po
sibilitatea unei defecțiuni la siste
mul de frinare al autovehiculelor sau 
eventuala lipsă de atenție a unor 
șoferi. Deși cei mai in măsură să 
prevină accidentele datorate traver
sărilor periculoase sint pietonii, tre
buie spus însă că și conducătorii autc 
pot evita unele dintre evenimentele 
de acest fel printr-o comporta® 
atentă și prin reducerea vitezei <n 
cazul angajărilor imprudente și țs- 
cante in trecerea unora de pe o prte 
pe alta a străzii.

Unități turistice în județul Sibiu

în județul Sibiu, numeroase 
locuri pitorești imbie la popas. In 
orice anotimp, turiștii au la dispo
ziție atrăgătoare unități de alimen
tație publică și cazare. Una dintre 
ele este cabana „Fintinița haiducu
lui", amplasată la circa 8 kilometri 
de comuna Avrig și la 17 kilometri 
de Sibiu, pe drumul național spre 
Brașov. Unitatea oferă locuri de

cazare r(,rant’ braserie, bar de 
zi. Cabafte s'hiată intr-o zonă 
de mare res turiStic. •

în or/Agnita’ complexul tu
ristic ,2" jlre l°curi de cazare 
în cam™odetrn .moMlate. De la 
recepțL t?ot inchiria diverse 
jocuri.,.'.'ye-

.îaiie . complexul turis- 
din orașul Agnita.
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NAȚIUNILE UNITE

încheierea reuniunii ministeriale a țărilor 
membre ale Grupului celor 77 

România își reafirmă poziția privind 
necesitatea unei noi ordini economice, 
a reorganizării pe baze noi, echitabile 

a relațiilor comerciale și financiare 
internaționale

NAȚIUNILE UNITE 1. — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : La 
sediul O.N.U., din New York, s-a în
cheiat reuniunea ministerială anuală 
a țărilor membre ale „Grupului ce
lor 77".

Concepția președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind instaurarea noii 
ordini economice internaționale, căile 
și modalitățile concrete de înaintare 
spre acest obiectiv arzător al lumii 
contemporane a fost prezentată pe 
larg in cadrul lucrărilor de ministrul 
român al afacerilor externe, Ștefan 
Andrei. Vorbitorul a reafirmat atașa
mentul României la cauza țărilor în 
curs de dezvoltare, atenția deosebită 
pe care țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu o acordă întăririi 
conlucrării cu celelalte țări in curs 
de dezvoltare.

România, președintele Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat vorbitorul 
— consideră că situația extrem de 
gravă cu care sînt confruntate eco
nomia și comerțul mondial reclamă, 
mai mult ca oricind, acțiuni hotărite 
și _ îndrăznețe pentru convenirea de 
măsuri eficace care să asigure relan
sarea activității economice la scară 
mondială, și nu numai în țările dez
voltate. Sîntem promotorii concepției 
necesității unor schimbări de struc
tură, care să reorganizeze pe baze 
noi, echitabile, actualul sistem al re
lațiilor comerciale și financiare in
ternaționale.

Relevind prioritatea problemei da
toriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare, care are un caracter 
global și poate provoca o criză de 
proporții, ministrul român a spus : 
Ne pronunțăm pentru o acțiune con
certată. unitară a țărilor în curs de

★

în declarația adoptată la încheie
rea reuniunii, miniștrii și-au expri
mat profunda îngrijorare față de si
tuația gravă la care s-a ajuns in 
sistemul economic internațional și au 
adresat un apel statelor dezvoltare 
să manifeste voința politică necesară, 
intr-un spirit de urgență, astfel incit 
prin dialog și cooperare să fie adop
tate măsuri și acțiuni concrete care 
să ducă la depășirea crizei, să asi
gure reluarea activităților economice, 
in special în țările in curs de dez
voltare, și, prin relansarea negocie
rilor globale, să contribuie la restruc
turarea pe noi baze, juste și echita
bile, a raporturilor economice inter
statale, la dezvoltarea și stabilitatea 
economiei mondiale, la instaurarea 
noii ordini economice internaționale.

Avînd in vedere gravitatea poverii 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, care a ajuns la ' pragul 
alarmant de 800 miliarde de dolari, 
declarația subliniază necesitatea ini
țierii de urgentă a unui dialog poli
tic multilateral pentru rezolvarea a- 
cestei probleme presante, pentru gă
sirea de soluții globale viabile și du
rabile, astfel incit să se ajungă la 
anularea datoriilor externe ale țărilor

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

JAPONIA

De la „orașe denuclearizate" - la înlăturarea 
integrală a primejdiei atomice

Pe zî ce trece, mișcarea pentru 
pace și dezarmare, împotriva perico
lului nuclear ia o tot mai mare am
ploare in Japonia. în întreaga țară 
iu loc manifestații, marșuri ale pâ
ri, simpozioane, se lansează apeluri 
kin care întregul popor nipon, toate 
Ppoarele lumii sint chemate să ac- 
Vneze cu hotărîre, pînă nu este 
Pra tirziu, pentru a împiedica holo- 
cațtul nuclear. „Noi, care am sufe
rit i două rinduri bombardamentele 
ato-fce, ne adresăm tuturor cu ape
lul -‘ace ți totul ca Hiroshima și Na- 
gasa să nu se mai repete, ca ar
meleucleare să fie scoase din arse- 
nalelițuturor. statelor și distruse 
inaintca eîe S(j distrugă omenirea" 
— se ;une în apelul adoptat de 
Consili japonez pentru interzicerea 
armelo^țomice șj cu hidrogen.

Hotfrea populației din 
200 dtțocalități nipone. In 
Constituți.japonjej figurează în
scrise treiț.jncjpii nenucleare — a- 
num®’ ca oonia să nu fabrice, să 
nu dețină sa nu introducă arme 
nucleare P*eritoriul său. Pentru a 
da mai mi forță acestei preve
deri constit\na]ei pină in prezent 
un număr Uqq ora$e comu
ne din Japoi au josț proclamate, 
de către autoyne aiese -in m0(i ^e. 
mocratic, dreione npSae arme 
nucleare. Acei acțjune a cunoscut 
în ultimul tim, puternică intensi
ficare, ceea ce^g ]a proclamarea 
drept zone uf-iearizate a patru 
prefecturi, cu 'Opuiație de peste 
zece milioane pea de-a
patra prefectura,are g_a ajaturat 
nu demult chem Consiliului de 
legătură al prim,r guvernato
rilor din localitate prefecturile ce 
s-au declarat zo^psite arme 
nucleare, este pre Kanagawa. 
Decizia a capatat Sanjficație deo
sebita, deoarece ueasț- prefec
tură se afla an?J*e mai multe baze militare ale T A, iar -n 
orașul-port Yokosuk.^’ cartierul 
general al Flotei a americane 
din Pacific. Iar ”*°n uclearizată" 
înseamnă, potrivit D<îției adop_ 
tate de parlamentul Lturii Ka_ 
nagawa, că pe tent respectiv 
sint interzise toate ailg legatg 

dezvoltare, de natură să poată de
termina țările dezvoltate, companiile 
și băncile internaționale să adopte o 
atitudine nouă, realistă și să poată 
evita astfel ca țările dezvoltate cre
ditoare să impună izolat condițiile 
lor fiecărei țări debitoare.

Acordăm, de asemenea, atenție a- 
su mării de către țările dezvoltate a 
angajamentului de a nu introduce 
noi restricții, creării condițiilor pen
tru un comerț liber si echitabil.

Delegația română — a spus vorbi
torul — supune atenției sugestia 
constituirii, in cadrul ..Grupului ce
lor 77“. a unei comisii care să elabo
reze un proiect de platformă comu
nă de negociere cu țările dezvolta
te si un proiect de program de co
laborare economică și tehnică între 
țările în curs de dezvoltare, de spri
jinire reciprocă si amplificare în 
oontinuare a conlucrării dintre ele.

După cum se cunoaște. România a 
propus convocarea unei Conferințe 
la nivel inalt a țârilor în curs de 
dezvoltare, organizată în strînsă 
conlucrare cu mișcarea statelor ne
aliniate. în vederea atingerii acestui 
obiectiv sîntem gata să organizăm 
la București, in cursul anului 1985, o 
reuniune deschisă participării tu
turor țărilor în curs de dezvoltare 
pentru elaborarea unui plan de ac
țiune în vederea pregătirii conferin
ței. Un asemenea plan ar putea 
cuprinde. între altele, organizarea 
unor întîlniri tematice la nivel de 
experti. pe probleme care ar face 
obiectul conferinței, măsuri de folo
sire a mecanismelor existente ale 
„Grupului celor 77“ la sediile organi
zațiilor internaționale, convocarea 
unei reuniuni ministeriale a „Grupu
lui celor 77“.

★

celor mai sărace, la reducerea sub
stanțială a dobinzilor, la Îmbunătă
țirea condițiilor de reeșalonare a da
toriilor externe, la asigurarea unui 
flux sporit de resurse financiare spre 
țările în curs de dezvoltare.

Totodată, documentul reafirmă ho
tărârea țărilor în curs de dezvoltare 
de a acționa la sesiunea in curs a 
Adunării Generale pentru întreprin
derea de pași concreți în vederea 
convocării unei conferințe interna
ționale consacrate problemelor mo
netare și financiare mondiale.

Participanții au reafirmat hotărî- 
reă fermă a țărilor in curs de dezvol
tare de a întări, în continuare, soli
daritatea și unitatea lor de acțiune 
în procesul instaurării • noii ordini 
economice internaționale. în același 
timp, s-a evidențiat rolul important 
al cooperării economice dintre țările 
în curs de dezvoltare. S-a relevat că 
rezultatele, obținute în cele două de
cenii de existență a „Grupului celor 
77“ oferă o bază solidă și sigură pen
tru amplificarea, în continuare, și 
diversificarea relațiilor de cooperare 
dintre cele 127 de state membre ale 
grupului.: 

de existența sau prezența armelor 
nucleare.

în numeroase orașe și comune din 
prefecturile Miyagi, Iwate, Aomori, 
Niygata s-au adoptat hotărîri pen
tru lichidarea bazelor militare ame
ricane de pe teritoriul Japoniei, in 
favoarea păcii și dezarmării. Chiar 
și autoritățile a trei suburbii ale 
orașului Tokio — Musashi-Muraya- 
ma, Kakubundzi și Tanashi — au 
hotărit să proclame sectoarele res
pective ale capitalei nipone drept 
zone lipsite de arme nucleare.

Desigur, adoptarea unor asemenea 
hotăriri din partea autorităților loca
le a fost rezultatul unor puternice 
presiuni exercitate de populația ora
șelor, comunelor și prefecturilor res
pective, care au cerut reprezentan
ților aleși de ei să acționeze ca „de 
la orașe denuclearizate să se ajungă 
la transformarea întregii țări intr-o 
zonă lipsită de arme atomice". Un 
exemplu semnificativ : în ziua cind 
autoritățile locale din portul Yoko
suka erau întrunite pentru a adopta 
hoiărirea de a proclama orașul zonă 
lipsită de arme nucleare, 42 000 per
soane formaseră un „lanț uman" în 
jurul portului, exprimind — așa cum 
se menționa în declarația adoptată 
de participant — „hotărirea fermă a 
populației de a împiedica transfor
marea Japoniei intr-un depozit de 
arme nucleare".

Se lărgește baza de masă 
a mișcării pentru pace. /n 
prezent, in Japonia, practic nu exis
tă nici o pătură socială, nici o cate
gorie de cetățeni care să se afle in 
afara mișcării pentru dezarmare și 
pace, pentru prevenirea unui război 
nuclear pustiitor. în întreaga țară au 
fost constituite peste 250 de diferite 
organizații și mișcări de luptă pen
tru pace, care reunesc oameni poli
tici, muncitori, țărani, savanți, oa
meni de litere și artă, femei, tineri, 
personalități religioase etc. întt-o 
singură zi, la manifestațiile desfășu
rate în peste 500 localități din țară, 
precum și in fața tuturor bazelor mi
litare ale S.U.A. de pe teritoriul 
nipon, au participat cele mai largi și 
diverse forțe social-politice, hotărite 
să facă totul pentru ca Japonia să 
fie eliberată de coșmarul nuclear.

Fond de ajutorare 

a „lumii a treia** 

prin reducerea bugetelor 

militare ale țărilor 

industrializate

Propunere pe agenda 
reuniunii Internaționalei 

Socialiste
RIO DE JANEIRO 1 (Agerpres). — 

Prezent la Rio de Janeiro pentru a 
participa Ia reuniunea Biroului In
ternaționalei Socialiste, fostul cance
lar vest-german Willy Brandt a 
condamnat, în cadrul unei conferin
țe de presă, orice formă de inter
venție sau agresiune armată în A- 
merica Centrală. Criza de aici, a a- 
preciat el, poate fi soluționată doar 
dacă se produc schimbări profunde 
în ordinea economică și socială din 
regiune.

Pe de altă parte, Willy Brandt a 
criticat politica ratelor ridicate ale 
dobinzilor, declarind : „Nu pot fi de 
acord cu cei care susțin că dobînzile 
înalte practicate în lume sînt rezul
tatul forțelor pieței monetare ; dim
potrivă, ele sînt consecința directă 
a unei politici conștiente urmate de 
guvernul american".

Fostul cancelar vest-german a in
format că pe agenda reuniunii Bi
roului Internaționalei Socialiste, din 
această săptămînă, figurează și pro
blema constituirii unui Fond de dez
voltare pentru ajutorarea țărilor 
„lumii a treia" confruntate cu datorii 
externe, al cărui capital să fie con
stituit din fondurile eliberate prin 
reducerea bugetelor militare ale ță
rilor industrializate, relatează agen
ția Associated Press.

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
~ ..... .

SESIUNEA CONFERINȚEI GE
NERALE A A.I.E.A. La Viena s-au 
încheiat lucrările sesiunii Confe
rinței generale a A.I.E.A. (Agenția 
Internațională pentru Energie Ato
mică). Au fost aprobate programul 
de activități pentru perioada ur
mătorilor doi ani. bugetul pentru 
anul 1985 si două rezoluții politice, 
care cheamă la încetarea tuturor 
formelor de cooperare cu Republi
ca Sud-Africană in domeniul teh
nologiei nucleare si aprovizionării 
cu material fisionabil si condamnă, 
pe de altă parte. Israelul pentru 
atacul întreprins în 1981 asupra 
reactorului nuclear al Irakului.

SEMINAR LATINO-AMERICAN 
ȘI CARAIBIAN. La Caracas au luat 
sfirșit lucrările primului seminar 
latino-american și caraibian consa
crat educației pentru pace. Partici
panții, reprezentind 14 state din re
giune. au adoptat un document in 
care este lansat popoarelor din re
giune un apel la solidaritate .Și co
operare pentru aprofundarea și ex
tinderea in rindul maselor populare 
a procesului educațional în favoa
rea păcii — transmite agenția 
Prensa Latina. La lucrări au fost 
prezenți și observatori din S.U.A. 
și Canada.

Apelurile care cheamă •{a încetarea 
producerii și nefolosirea armelor nu
cleare au fost semnate de peste 80 
de milioane japonezi.

Pentru intensificarea acțiunilor în 
direcția revenirii la destindere, îm
potriva escaladării cursei înarmări
lor, și, în primul rind, a celor nu
cleare, pentru consolidarea păcii și 
trecerea la dezarmare s-au pronun
țat partidul , comunist, partidul socia
list, alte formațiuni politice nipone, 
numeroase organizații de masă și 
obștești. Lupta pentru pace, pentru 
preintimpinarea războiului nuclear 
va constitui principalul obiectiv al 
tradiționalei ofensive de toamnă a 
oamenilor muncii japonezi — a anun
țat Consiliul General al Sindicatelor 
din Japonia (S.O.H.Y.O.), cea mai 
mare centrală sindicală din țară, cu 
peste 4,5 milioane de membri. 
S.O.H.Y.O. a hotărit să desfășoare 
acțiuni la scară națională, care vor 
începe în octombrie și vor continua 
pină in august viitor, cind se vor 
împlini patru decenii de la bombar
damentele atomice asupra orașelor 
Hiroshima și Nagasaki. „S.O.H.Y.O. 
va milita pentru dezarmarea nuclea
ră, pentru reducerea cheltuielilor 
militare ale Japoniei, pentru respec
tarea principiilor nenucleare înscri
se in Constituția țării", s-a arătat la 
o conferință de presă organizată la 
Tokio.

„NU — rachetelor «Toma
hawk» |“ „Amplasarea planificată 
a rachetelor de croazieră -Toma
hawk» pe vase americane din flota 
aflată în Pacific, începind din luna 
iunie, a determinat forțele antinu
cleare japoneze să se pregătească 
pentru o luptă îndelungată și fermă 
față de ceea ce se afirmă a fi o vio
lare a politicii nenucleare a acestei 
țări. Protestele în acest sens au în
ceput de mai mult timp, demonstra
țiile anti—Tomahawk» pe întregul 
teritoriu nipon capătă o tot mai 
mare amploare" — a transmis agen
ția americană Associated Press, 
într-adevăr, de la baza militară 
americană Misawa, din nordul Japo
niei, pînă la cea de la Sasebo, în 
sud-vest, au avut și au loc ample 
demonstrații cu participarea a zeci și 
zeci de mii de persoane, în cursul

Conferința Uniunii
■

GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei 
,de-a 72-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare. Au fost adoptate, o 
serie de rezoluții, care se pronunță 
pentru realizarea păcii în America 
Centrală și, în general, pentru re
glementarea prin mijloace pașnice, 
prin negocieri a tuturor situațiilor 
conflictuale, pentru asigurarea inde
pendenței Namibiei și Încetarea poli
ticii de apartheid a regimului din 
Republica Sud-Africană și pentru a- 
firmarea egalității in drepturi între 
bărbați și femei.

Delegația țării noastre a relevat, 
în cadrul dezbaterilor, importanța 
primordială acordată de România o- 
pririi cursei înarmărilor, trecerii la 
măsuri hotărite de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
folosirii resurselor umane și mate
riale astfel eliberate pentru progre
sul și civilizația omenirii. In acest 
context, a' fost evidențiată semnifi
cația propunerilor românești privind 
eliminarea gravelor pericole create 
în Europa.

Delegația-română a reafirmat pozi
ția fermă și constantă a țării noas-

ln sprijinul reglementării 
a problemelor din

SAN JOSE (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la San 
Jose, la încheierea reuniunii miniș
trilor de externe din nouă state la- 
tino-americane. din țările membre 
ale C.E.E.. Spania si Portugalia, sub
liniază sprijinul participantilor fată 
de măsurile de pace propuse de 
..Grupul de la Contadora" în ve
derea soluționării ne calea negocie
rilor politice a problemelor din Ame
rica Centrală.

LA LUXEMBURG s-au deschis 
luni lucrările a două reuniuni mi
nisteriale ale țărilor membre ale 
Pieței comune — a miniștrilor de 
finanțe și ai economiei, pe de o 
parte, a miniștrilor agriculturii, pe 
de altă parte.

PROTEST. Din inițiativa parti
dului comunist, a sindicatelor și a 
altor organizații democratice din 
Japonia, in intreaga tară au avut 
loc mitinguri si demonstrații in ca
drul Zilei naționale de protest îm
potriva creșterii tarifelor pentru 
asistentă medicală. La Tokio si în 
alte orașe, demonstranții au cerut 
anularea măsurilor de reducere a 
alocațiilor destinate instituțiilor 
medicale si de scumpire cu 10 la 
sută a costului serviciilor medicale.

PENTRU APARAREA FONDU
LUI FORESTIER. Duminică s-au 
încheiat la Bregenz, in Austria, 'lu
crările unei conferințe internațio
nale consacrate identificării si 
adoptării măsurilor menite să ducă 
la stoparea actualei tendințe de di
minuare a fondului forestier. In
tr-o serie de rezoluții adoptate, 
circa 450 de cercetători in domeniul 
silvicultorii si oameni politici din 
țările participante au atras atentia 

Puternică manifestație in parcul Meiji din Tokio în semn de protest împotriva 
dotării navelor militare ale S.U.A. din Pacific cu rachete „Tomahawk"

cărora se spune un categoric 
„NU" intrării în porturi a na
velor americane sau aterizării pe 
aeroporturile nipone a avioanelor 
S.U.A. dotate cu arme nucleare. 
„Statele Unite vor să facă din Japo
nia o bază nucleară, sporind posibi
litatea unui război nuclear în această 
regiune" — a declarat Yoshio Komori, 
reprezentant al Comisiei pentru pro
blemele păcii din Yokosuka. După 
cum menționează presa niponă, ra
chetele de croazieră „Tomahawk" 
pot acționa pe o distanță de 2 500 km 
și sint purtătoare de focoase nu
cleare.

Formele de luptă împotriva încăl
cării Constituției nipone, prin even
tuala intrare în porturile nipone a 
navelor americane dotate cu rachete 
nucleare, capătă cele mai diverse for
me. Timp de o săptămină, sute de 
partizani ai păcii din Okinawa au de
monstrat zi și noapte, schimbîndu-se 
din patru in patru ore, în fața ba
zei militare americane Kadena, din 
această insulă,’pentru a protesta Îm
potriva amplasării de rachete cu 
rază medie de acțiune „Tomahawk" 
pe navele americane. Răspunzînd 
chemării sindicatelor, la Nagasaki a 
avut loc o puternică manifestație, în 
cursul căreia participanții au aver
tizat poporul nipon că „desfășurarea 
rachetelor -Tomahawk» la bazele 
americane din Japonia ar transforma 
teritoriul nipon intr-un cimp de 
luptă, în eventualitatea izbucnirii 
unui război nuclear. De aceea — 
afară cu armele morții 1“ — se arată 
în apel.

Semnificativă este constituirea, Ia 
Tokio, a unui nou forum impotriva 
cursei înarmărilor nucleare, intitulat

Interparlamentare
tre privind soluționarea exclusiv pe 
calea negocierilor a tuturor conflic
telor, relevind actualitatea propune
rilor României privind organizarea 
unei conferințe internaționale în 
problemele Orientului Mijlociu, pre
cum și imperativul încetării războiu
lui dintre Irak și Iran, al rezolvării 
pe cale politică a altor stări conflic
tuale din Asia, Africa și America 
Centrală.

Evidențiind consecințele grave ale 
crizei economice mondiale asupra 
climatului politic internațional, dele
gația română s-a pronunțat pentru 
abordarea intr-un mod nou a pro
blemelor subdezvoltării și, în acest 
cadru, pentru o soluționare echita
bilă a problemei datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare. .

Delegația română s-a pronunțat 
pentru folosirea din plin de către 
parlamente a înaltelor prerogative 
cu care sînt învestite, pentru a de
termina guvernele să manifeste cea 
mai înaltă răspundere față de desti
nele civilizației umane, să acționeze 
hotărît pentru reluarea cursului des
tinderii, pentru pace și colaborare în 
lume.

pe calea negocierilor 
America Centrală

Considerînd că proiectul revizuit 
al ..Tratatului de pace si coopera
re in America Centrală" constituie 
..o etapă fundamentală în procesul 
de negociere pentru restabilirea Pă
cii în această regiune", comunicatul 
lansează tuturor statelor interesate 
apelul ..de a nu-si precupeți efor
turile în vederea încheierii rapide a 
procesului de la Contadora prin sem
narea unui acord global, menit să 
soluționeze problemele complexe ale 
regiunii".

asupra pierderilor ireparabile ce ' 
pot fi suferite de Pădurile conti
nentului. dacă nu vor fi adoptate 
măsuri urgente pentru reducerea | 
poluării industriale si a celei pro
vocate de traficul rutier.

IN URMA ALEGERILOR PRE- ' 
ZIDENȚIALE desfășurate in Repu
blica Federală Islamică a Comore- 
lor. președintele Ahmed Abdallah | 
Abdel Rahman a fost reales, pen
tru un nou mandat de șase ani, in | 
funcția supremă în stat, transmite 
agenția France Presse. Președinte- 1 
le Abdel Rahman a obtinut 99.44 la . 
sută din voturi. Numărul alegători
lor inscrisi ne listele de vot a fost | 
de 245 510. din care s-au prezentat 
la urne 98 la sută.

O CAMPANIE ANTIMAFIA fără 
precedent, la care au participat ci- . 
teva mii de polițiști, a fost orga
nizată. simbătă si duminică, in Ita- I 
lia. informează agențiile interna
ționale de presă. Cu acest prilei. au I 
fost aresțate circa 300 de persoa
ne. printre care numeroși șefi ma- 
fioti. I

PLOI TORENȚIALE IN NIGER. I 
Pe intinse suprafețe din nordul 
Nigerului au fost înregistrate ploi I 
torențiale, dintre cele mai abțin- | 
dente consemnate vreodată în 
această țară recunoscută prin clima j 
sa in general uscată. Precipitațiile 
torențiale au provocat inundații și • 
daune materiale. în partea sudică 
a țării însă, seceta prelungită va 
avea urmări grave pentru agricul- | 
tură, s-a anunțat oficial la Niamey.

„Comitetul celor 22 pentru dezar
mare nucleară", din care fac parte 
proeminente personalități ale vieții 
politice și cultural-științifice nipone, 
intre care se află foștii prim-mi- 
niștri Takeo Miki și Zenko Suzuki, 
în declarația programatică, comite
tul cere să se respecte triplul princi
piu al neproducerii, neposedării și ne- 
introdueerii pe teritoriul național a 
armelor npcleare. Totodată, se adre
sează chemarea la dezarmare nu
cleară in zona Asiei și Pacificului, 
pronunțîndu-se pentru reluarea ne
gocierilor dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite, Iar guvernatorul, 
prefecturii Kanagawa, Kazugi Naga- 
su, a declarat ambasadorului S.U.A. 
în Japonia că, pronunțindu-se impo
triva dotării cu rachete nucleare 
„Tomahawk" a portavionului „Mid
way", populația acestei prefecturi, 
ca și întreaga mișcare antinucleară 
japoneză, nu este animată de senti
mente antiamericane, ci de dorința 
de a se stopa înarmările nucleare.

Dar partizanii păcii niponi nu-și 
limitează revendicările doar la pro
blema neintroducerii rachetelor nu
cleare pe teritoriul țării. „Marea Ja
poniei trebuie să devină o mare a 
păcii", s-a arătat la conferința par
tizanilor păcii desfășurată în orașul 
Niygata. Vorbitorii s-au pronunțat 
împotriva planurilor de creștere a 
numărului de nave cu încărcătură 
nucleară ale forțelor americane în 
zona menționată, subliniind că „pen
tru triumful păcii armele nucleare 
trebuie scoase în afara legii și lichi
date în intreaga lume".

Nicolae PLOPEANU

Festivîțile de la Beijing cu prilejul 
aniveării proclamării R.P. Chineze 

Parada Uitară și demonstrația oamenilor muncii
BEIJIN1 (Agerpres). — Cu ocazia 

celei de- 3a aniversări a procla
mării Rnilicii Populare Chineze, 
in Piataliaanmen din Beijing au 
avut loc^ui, o paradă militară și 
o mare demonstrație a oamenilor 
muncii, i cire au participat 500 000 
de peana — relatează agenția 
China Nă.

In trila oficială se aflau tovară
șii Huaobang. Deng Xiaoping, 
Zhao Zng, Li Xiannian, al ti con
ducători partid și de stat.

Paradailitarâ și demonstrația au 
fost praate de intonarea imnului 
naționalisoțită de salve de tun. în 
centrul iței Tiananmen, un grup 
alcătuit 1 100 000 de elevi, studenți 
și muncii au dat contur, cu trupul 
lor, undmense steme a țării și 
cifrelor piliare „1949—1984".

După imirea raportului coman- 
dantuluiiradei militare și trecerea 
în reviș a unităților militare ali
niate . piață. tovarășul Deng 
Xiaopinpreședintele Comisiei Mi
litare Cirale a Republicii Popula
re Chin, a rostit o cuvintare cu 
prilejul lei naționale.

A urii parada militară, care a 
pus în riență inaltul nivel de in
struire ide înzestrare al Armatei 
Popularle Eliberare.

în rînți compacte, prin fața tri
bunei ofele au trecut, apoi, coloa
nele oaipilor muncii din capitala 
R.P. Chite. Prin sugestive care ale
gorice, afost făcute cunoscute ma
rile suc® ale poporului chinez 
obținute ib conducerea Partidului 
Comunisilhinez in cei 35 de ani de 
libertate construcție pașnică și s-a

★
BEIJIN 1 (Agerpres). — în cu- 

vîntarea istită cu ocazia paradei 
militare demonstrației oamenilor 
muncii cla Beijing, organizate cu 
prilejul iei naționale a R. P. Chi
neze. tovășul Deng Xiaoping, pre- 
ședintele'omisiei Militare Centrale a 
RepubliciPopulare Chineze, a relevat 
că. în ultaii 35 de ani. în China s-a 
pus capăfostei perioade întunecate 
din istori tării si a fost edificată o 
societate socialistă — transmite a- 
gentia Cha Nouă. Mai ales după 
cea de-a eia plenară a celui de-al 
Xl-lea Cnitet Central al P.C. Chi
nez — a ubliniat vorbitorul — s-a 
pus capăicu desăvîrșire acțiunilor 
bandei mtrarevolutionare a celor 
patru, a 1st restabilită si dezvolta
tă metodi de gindire a tovarășului 
Mao Zedsg. caracterizată win cău
tarea adffirului în fapte, au fost 
adoptate rientări politice importan
te adecvie noii situații. Astfel, 
întreaga iră a căpătat un nou as
pect. Pe jiza stabilității si unității 
naționale.» democrației si respectă
rii legii, m făcut din modernizarea 
socialistă irincipala prioritate a ac
tivității nastre. Economia s-a dez
voltat maj puternic decît oricind 
înainte, ir realizările in toate do
meniile sijt larg recunoscute. Astăzi, 
întreg pojarul nostru este plin de 
mindrie și satisfacție.

Cel de-ăl XII-lea Congres Națio
nal al P.C. Chinez — a arătat Deng 
Xiaoping a fixat drept obiectiv 
eporirea- patru ori. pinn în anul 
2 000. a viorii brute anuale a pro
ducției industriale si agricole obți
nute în 1910. iar realizările din ulti
mii ani demonstrează că acest obiec
tiv poate fi atins. în prezent, princi
pala sarcină este de a reorganiza în 
mod sistenatic tot ceea ce împiedică 
progresul nostru in structurile eco
nomice eristente. în același timp, 
vom aduce la îndeplinire transfor
mările tehnice planificate ale între- 
prinderiloi existente in întreaga tară

*
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a prcclamării Republicii Popu
lare Chinlze, premierul Consiliului 
de Stat, Ihao Ziyang, a oferit, in 
Sala Marq a Poporului din Beijing, 
o recepție, la care au fost prezenți 
Hu Yaobaig, Li Xiannian, alți con
ducători d? partid și de stat — rela
tează agertția China Nouă.

Vorbind i in numele Guvernului 
R. P. Chineze, premierul Zhao 
Ziyang a evidențiat succesele ob
ținute de poporul chinez in anii con
strucției socialiste, însemnătatea deo
sebită a realizării marilor transfor
mări și reforme in toate domeniile 
de activi tite, in scopul asigură
rii dezvoltării accelerate a țării, 
în perioaia socialistă, a arătat

O nouă rundă de con^rbiri 
în problema Cipridi

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— A treia rundă de convorbiri prin 
intermediu secretarului general al 
O.N.U. asuora viitorului Ciurului va 
avea loc h 15 octombrie la sediul 
din New Fork al organizației — a 
anuntat ui purtător de cuvint al 
Națiunilor Unite, citat de agenția

Conferința anuală a Partidului Laburist 
din Marea Briiinie

LONDRA 1 (Agerpres). — La 
Blackpool s-au deschis, luni, lucră
rile celei de-a 83-a Conferințe anua
le a Partidului Laburist din Marea 
Britanie. Ia care participă peste 1 300 
de delegați. Pe agenda conferinței, re
latează agenția Reuter, se află pro
bleme privind actuala situație social- 
politică din tară, precum si defini
rea liniilor directoare ale activității 
de viitor a laburiștilor. Agențiile in
ternaționale de presă relevă faptul 
că dezbaterile actualei conferințe 
vor fi dominate de ampla mișcare 
grevistă a minerilor britanici de
clanșată în urmă cu șase luni in 
semn de protest fată de planurile vi- 
zind închiderea unui mare număr de 
exploatări carbonifere din tară, ceea 
ce ar determina concedierea a circa 
20 000 de persoane.

Noi manifestații împotriva politicii de apartheid 
și discriminare rasială din R.S.A.

JOHANNESBURG 1 (Agerpres). - 
Noi manifestații împotriva politicii 
de apartheid si discriminare rasia
lă a regimului minoritar de la Pre
toria la care au participat mii de 
tineri au fost organizate in R.S.A. 
După cum transmite agenția Reuter, 
politia a intervenit cu brutalitate 
pentru a-i împrăștia ne de
monstranți în localitatea Daveyton. 

dat expresie hotăririi' poporului chi
nez de a traduce în viață cele trei 
sarcini majore ale anilor ’80 : mo
dernizarea socialistă, reunificarea și 
salvgardarea păcii.

Demonstranții purtau portretele 
fondatorilor Republicii — Mao 
Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi și 
Zhu De.

Coloanele de muncitori purtau 
grafice și pancarte care puneau in 
evidență faptul că producția indus
trială a R.P. Chineze a sporit, în ul 
timii 35 de ani, de 57 de ori, într-v 
ritm mediu anual de 12,6 la sută.

Reprezentanții celor 800 milio 
de locuitori ai satelor au infăt 
simbolic, la marea demonstr 
succesele deosebite înregistrate 
agricultura chineză ca urmare a , 
canizării și modernizării ei.

Oamenii de știință au prezent 
realizările obținute, printre care Ian 
sarea de sateliți experimentali și de 
comunicații, construirea de calcula
toare electronice, a altor aparate și 
echipamente complexe.

Au trecut, apoi, prin fața tribunei 
oficiale reprezentanți ai oamenilor 
de artă și cultură, ai celorlalte 
categorii sociale ale populației 
Beijingului.

Pionierii, constructorii de miine ai 
comunismului, cei a căror organiza- 
ție numără 130 milioane de mem
bri, au trecut prin fața tribunei, ex- 
primindu-și hotărirea de a se pre
găti cit mai temeinic pentru a fi de 
folos patriei și poporului.

Demonstrația s-a încheiat într-o 
atmosferă sărbătorească.

★

si vom întări considerabil cercetarea 
științifică si tehnologică. învătămîn- 
tul de toate gradele si pregătirea tu
turor muncitorilor, funcționarilor si 
cadrelor de conducere. întregul 
partid si întreaga societate trebuie 
să valorifice plenar cunoștințele, iar 
intelectualii trebuie să-si exercite 
rolul. Toate acestea vor permite să 
ne îndeplinim? pas cu pas. programul 
de modernizare.

Politica externă a Chinei va rămî- 
ne neschimbată — a continuat vorbi
torul. Ne pronunțăm hotărit în fa
voarea menținerii > păcii mondiale, a 
destinderii internaționale si pentru 
reducerea armamentelor. în primul 
rind a celor nucleare, si a celorlalte 
tipuri de armamente, pe care le de
țin marile puteri. Ne opunem orică
rui act de agresiune si hegemonism. 
China va rămine dbschișA pentru lu
mea din afară si este gara .i.ă,^tabir 
lească si să dezvolte relații diplorrr 
tice si legături economice si culti 
rale cu toate țările, pe haza celor 
cinci principii ale coexisteiței paș
nice.

Ne pronunțăm pentru siluționare» 
problemelor internațional* litigioase 
pe calea negocierilor, aș. cum noi 
am soluționat cu Mara Britanie, 
prin negocieri, problema long Kong- 
ului. Avind in vedere agavarea de
osebită a situației interngionale, tre
buie să ne întărim apâarea națio
nală. _ ,

Ne pronunțăm pentru reunificarea 
pașnică- cu Taiwanul, cae este parte 
a teritoriului nostru ssru. Politica 
noastră in această prolemă nu se 
va schimba. Fiind o eviuție obiecti
vă. reunificarea pașică a patriei 
noastre va deveni, mi curînd Sau 
măi tirziu. o realitate.în încheiere, 
vorbitorul a exprimat speranța că 
toate naționalitățile <re formează 
poporul chinez, inclus' compatriotii 
din Hong Kong. MaO. Taiwan și 
rezidentii din străinăte. vor acțio
na împreună pentrvrealizarea cît 
mai timpurie a acest' obiectiv.

★ <
el, sarcina fundamitală constă 
dezvoltarea forțelo de . nrr>A-.,-f 
China iși va conecta /forturile in 
vederea modernize socialiste a 
țării și îmbunătăți permanente a 
bunăstării materia A spirituale a 
poporului. . .

Premierul ZhaoYaPȘ .s"a referl* 
apoi la obiectivelP°'’l*cl* 
de independență pape, a R.P. Chi
neze. China are voie Pace. 
și întreaga lume’ a arătat el. Ea 
va dezvolta rei* prietenești și 
schimburile ecor1ice eu toate sta
tele, va promov3 politica m spri
jinul dezarmării destinderii inter
naționale și vaePune eforturi in
tense pentru mținerea pacn in 
lume.

France Pres El a precizat că se
cretarul geral al O.N.U.. Javier 
Perez de CHar- se va întdni. din 
nou. senar* președintele Repu
blicii CiprvSpyros Kyprianou. si cu 
liderul cofnitătii cipriote turce.
Rauf Dena$-

în pria zi a lucrărilor, delegații 
au aprolt. cu o majoritate covirsi- 
toare droturi, o rezoluție elaborată 
de Coletul Executiv Național al 
partidul. în care sint condamnate 
practici represive ale forțelor de 
politie mpotriva pichetelor mineri
lor grdsti si se exprimă sprijinul 
laburiilor fată de ampla mișcare 
reven<cativă. care are ca principal 
obiecV apărarea locurilor de muncă.

★
O fiuă confruntare între pichetele 

mineilor greviști si forțele politiei 
a aăt loc luni in apropierea minei 
Manon, comitatul Nottinghamshire, 
din centrul Angliei, care se hflâ pe 
list; celor peste 20 de exploatări 
canonifere ce ar urma să fie 
deafectate. Agenția Reuter relateaza 
căli de greviști au fost arestați.

situată la est de Johannesburg. A- 
gentia menționează că puternice de
monstrații antiapartheid au avut 
loc si in alte zone locuite exclusiv 
de populația de culoare. De aseme
nea. elevii au boicotat cursurile șco
lare in semn de protest fată de men
ținerea segregației rasiale in siste
mul de invătămînt.
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