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în spiritul indicațiilor 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

în întîmpinarea Congresului 

al XIII-Iea al partidului

MUNCĂ EXEMPLARORGANIIATĂJNALTĂ RĂSPUNDERT 

PENTRU ÎNDEPLINIREA TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE
I

r •J A
ÎNSĂMlNȚĂRILE ȘI STRlNGEREA RECOLTEI 

lucrări de mare importanță care trebuie și mai mult intensificate
Am intrat într-o săptămînă hotărîtoare pen

tru încheierea insămințării grîului, o săptămină 
în care și recoltarea porumbului, sfeclei de za
hăr, legumelor, fructelor și strugurilor trebuie să 
se desfășoare în ritm mult mai susținut. Dealt
fel, încă de sîmbătă, printr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean Covasna al P.C.R. a 
raportat încheierea însămințărilor de toamnă 
pe toate suprafețele prevăzute, încadrîndu-se 
astfel in termenul stabilit privind efectuarea 
acestor lucrări pînă la 7 octombrie. Semănatul 
grîului este pe terminate și în județul Olt și 
într-un stadiu avansat în județele Suceava, 
Harghita, Bacău, Bistrița-Năsăud și Sibiu.

Producția fizică - realizată 
integral, la toate sortimentele

Volumul lucrărilor, atit la însămințări, cit 
și la stringerea recoltei este incă mare. 
Potrivit datelor furnizate de Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, pînă în 
seara zilei de 7 octombrie, griul a fost în- 
sămînțat pe 48 la sută din suprafața cultivată. 
Lucrările sînt întirziate mai cu seamă in jude
țele Satu Mare, Tulcea, Sălaj, Maramureș, Pra
hova. Botoșani, Galați și altele. Desigur, arătu
rile, pregătirea terenului și semănatul se desfă
șoară in condiții mai grele decît în alți ani. Ast
fel. în județele din vestul țării, datorită ploilor 
abundente din ultima perioadă, solul este foarte 
umed, in timp ce in cimpia de sud a-țării, Do- 
brogea și sudul Moldovei pămintul este uscat 
ca urmare a lipsei îndelungate a precipitațiilor. 
Așa cum a arătat în repetate rînduri condu
cerea partidului, agricultura se practică în con
dițiile oferite de. natură. De aceea, printr-o te
meinică organizare a muncii, prin hărnicie și 
inventivitate, oamenii muncii și specialiștii din 
agricultură au datoria să stăpînească aceste con
diții, efectuind lucrările la timp și de bună ca
litate. Peste tot trebuie să se muncească bine
organizat, astfel incit pînă la 14 octombrie, așa 
cum s-a stabilit, să se incheie insămințarea 
griului.

Intrucit numeroase forțe din agricultură sînt 
angrenate și la alte munci de sezon — stringe
rea recoltei ocupînd un loc important — este 
necesar ca, in continuare, organele județene de 
partid, comitetele comunale de partid, consiliile 
populare să acționeze ferm, responsabil pentru 
buna desfășurare a tuturor lucrărilor din cam
pania de toamnă.

BIHOR :

Suplimentar — 
50 000 tone lignit

în ampla și mobilizatoarea 
întrecere socialistă ce se des
fășoară in întîmpinarea celui 
de-al XIII-Iea Congres al parti
dului, minerii de la Voivozi în
scriu un prestigios succes : 
extragerea din adîncuri. peste 
prevederi, în perioada care a 
trecut de la începutul anului, 
a 50 000 tone lignit net sortat. 
Acordînd o- atenție deosebită 
pregătirii fronturilor și folosi
rii cu randamente sporite a 
complexelor mecanizate și a 
combinelor de înaintare, valori
ficării mai bune a potențialului 
productiv al abatajelor, acest 
harnic colectiv a reușit să depă
șească în cele trei trimestre sar
cina planificată la productivita
tea muncii cu 14 199 lei pe lu
crător. Cu cele mai bune rezul
tate se prezintă sectoarele Su- 
plac, Vărzari și Jurteana III, 
care înregistrează indici ridicați 
de utilizare a fondului de timp, 
(loan Laza, corespondentul 
„Scinteii").

DOLJ :

Produse noi 
pentru economia 

națională
Pe baza programului aprobat 

de comitetul județean de partid, 
in acest an ponderea produse
lor noi și reproiectate în to
talul producției-marfă indus
triale este de aproape 50 la sută. 
Prin valorificarea superioară a 
potențialului științific al specia
liștilor și institutelor de profil 
din județ, de la începutul aces
tui an au fost asimilate în fa
bricație 811 tipuri și grupe de 
produse noi. fată de 403 plani
ficate. Printre produsele cu pa
rametri tehnico-funcționali su
periori se numără 5 tipuri de 
transformatoare cu puteri cu
prinse între 25 kVA și 63 MVA 
(realizate la „Electroputere"), 
îngrășăminte lichide cu azot și 
azotat de amoniu de calitate îm
bunătățită (combinatul chimic), 
noi tipuri de motoare electrice 
și transformatoare cu puteri in
tre 25 și 1 000 kVA (întreprin
derea din Filiași). Valoarea pro
duselor noi si reproiectate rea
lizate în acest an depășește 6 
miliarde de lei. (Nicolae Băbă- 
lău, corespondentul „Scinteii").
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STADIUL INSĂMINȚĂRII GRIULUI, 
in procente pe județe, 

in seara zilei de 7 octombrie
(Date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)

Sarcinile economice ce revin fie
cărui colectiv de oameni ai muncii 
în perioada care a mai rămas pină la 
sfîrșitul anului sînt deosebit de com
plexe și mobilizatoare. Aceasta im
pune acum, mai mult ca oricînd, o 
amplă concentrare de forțe, acțiuni 
stăruitoare din partea tuturor orga
nizațiilor de partid și organelor de 
conducere colectivă, din partea tu
turor oamenilor muncii, astfel incit 
pretutindeni, în toate unitățile eco
nomice, cel de-al XIII-Iea Congres al 
partidului să fie întîmpinat cu noi 
și remarcabile succese în producție, 
cu realizări care să asigure îndepli
nirea exemplară, la toți indicatorii, a 
planului pe acest an hotărîtor al cin
cinalului. Iar în cadrul acestui efort 
general, unul din obiectivele majore 
îl constituie realizarea integrală, la 
fiecare sortiment și in condiții de 
înaltă calitate, a planului ia produc
ția fizică.

O CERINȚA a progresului 
ECONOMIC ȘI SOCIAL AL TARII. 
De ce se pune cu atîta acuitate ne
cesitatea realizării integrale a pla
nului Ia producția fizică, la fiecare 
sortiment ? După cum se știe, în am
plul proces al reproducției socialiste 
lărgite, al dezvoltării și modernizării 
în ritm susținut a economiei națio
nale avem nevoie de mijloace de 
producție — materii prime, materia
le, mașini, utilaje, instalații ș.a. — 
din ce în ce-mai multe și mqi bune,, 
de înalt riiVel calitativ. Este o cerință 
care își păstrează pe deplin valabi
litatea și în actuala etapă de dezvol
tare intensivă a economiei naționale, 
proces în ansamblul căruia factorii 
calitativi, de eficiență au dobîndit un 
rol preponderent. Nu se poate spu
ne : ori cantitate, ori calitate. Și în 
mod firesc, pentru că obiectivul e- 
sențial al etapei actuale de dezvol
tare calitativă a economiei îl consti
tuie asigurarea unui inalt dinamism 
al producției materiale, prin moder
nizarea continuă a structurii aces
teia, ridicarea permanentă a nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor,

creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, valorificarea superioa
ră a potențialului tehnic, a tuturor 
resurselor materiale și umane de care 
dispune societatea noastră. Iar expe
riența câștigată în anii socialismului 
demonstrează cu puterea faptelor că 
fiecare procent de creștere a produc
ției materiale contribuie la progre
sul economic, la creșterea bunăstării 
Întregului popor.

DEPĂȘIRILE NU COMPENSEAZĂ 
NEREALIZARILE. De bună seamă, 
este pozitiv faptul că, în perioada 
care a trecut de la începutul anului, 
în numeroase întreprinderi planul a 
fost îndeplinit și depășit la o serie 
de produse de mare importanță și u- 
tilitate pentru economia națională. 
Bunăoară, oamenii muncii din eco
nomia Capitalei au realizat în perioa
da care a trecut din acest an o pro
ducție suplimentară în valoare de 2,8 
milioane lei. La rindul lor, colecti
vele de oameni ai muncii din indus
tria județului Vîlcea au realizat pes
te plan importante cantități de țiței, 
gaze de sondă, policlorură de vinii, 
placaje, cherestea, echipamente hi
draulice și alte produse. Iar șirul u- 
nor asemenea realizări poate conti
nua cu numeroase alte exemple.

Toate aceste succese sint notabile. 
Dar, oricît ar fi de substanțiale de
pășirile de plan la un produs sau al
tul. ele nu vor putea să compenseze 
restantele la alte'sortimente. Mai ales 
cind răminerile în urmă se referă la 
cărbune si petrol, la produse meta
lurgice. ale industriei chimice sau ale 
industriei construcțiilor de mașini, 
adică la o serie de produse absolut 
necesare economiei naționale. Iată de 
ce, în zilele și săptămînile următoa
re, organizațiile de partid, oamenii 
muncii din toate unitățile economice 
trebuie să se mobilizeze la maximum, 
să ia toate măsubile ce se impun 
pentru recuperarea neintîrziată a 
restanțelor și îndeplinirea integrală, 
la toate sortimentele, a planului pe 
acest an. Nu există produse impor
tante și altele mai puțin importante,

sortimente despre care să se spună 
că trebuie realizate neapărat și altele 
a căror fabricație mai poate fi amî- 
nată. în mecanismul echilibrat al 
planului fiecare produs are o desti
nație precisă, riguros determinată și 
trebuie realizat in cantitățile și la 
termenele stabilite. Dealtfel, planul 
la producția fizică se consideră înde
plinit numai și numai atunci cind 
toate sortimentele au fost realizate 
integral și în condiții de înaltă ca
litate și eficiență.

STOP GOANEI DUPĂ REALI
ZĂRI VALORICE. Acest lucru se 
cere bineînțeles în fiecare unitate 
economică. Dar mai cu seamă în în
treprinderile unde în perioada care a 
trecut din acest an planul la pro
ducția-marfă a fost realizat și chiar 
depășit substanțial, fără a se realiza 
insă integral toate sortimentele pla
nificate. Este cu totul de neadmis 
tendința unor cadre de conducere de 
a alerga după realizări globale pozi
tive, acordînd prioritate fabricării 
sortimentelor cu valoare mare, în de
trimentul celor cu valoare mai mică. 
Aparent avantajoasă pentru între
prindere — care raportează astfel un 
indicator îndeplinit — o atare prac
tică este total păgubitoare pentru e- 
conomie. Căci, mai presus de orice, 
economia națională are nevoie de 
producție efectivă, de produsele ne
cesare înfăptuirii prograjnului de 
'dezvoltare â țării.

în calitate de proprietari, produ
cători și beneficiari, de participant! 
la fondul de dezvoltare, la fondul de 
beneficii, toți oamenii muncii au 
înalta îndatorire de a acționa cu în
treaga răspundere pentru lichidarea 
unei asemenea stări de lucruri, pen
tru îndeplinirea și depășirea produc
ției fizice planificate în raport cu 
cerințele reale ale economiei națio
nale.

_________________Iile ȘTEFAN 
(Continuare în pag. a II-a)

In cele nouă luni care au trecut din acest an, la Întreprinderea de scule 
și elemente hidraulice din Focșani s-a realizat peste prevederi o producție- 
marfă în valoare de 8 milioane lei, iar sarcinile Io export au fost depășite 
cu mai bine de 2,1 milioane lei. De remarcat este și faptul că peste 40 la 
sută din producția-marfă o reprezintă produsele noi și reproiectate, din

rindul cărora se disting noile tipuri de elemente hidraulice, o gamă largă 
de scule și mandrinele de mare precizie. (Dan Drâgulescu, corespondentul 
„Scinteii"). ;

In fotografie : Imagine din secția elemente hidraulice, linia de rectificare 
cu mașini semiautomate. Foto : E. Dichiseanu

< X 'A
LA TRIBUNA CONFERINȚELOR DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI-EXIGENTELE ETICII COMUNISTE

îi citim bucuria pe față. 
Bucurie și preocupare, to
tuși Măsura cu privirea 
noua hală — de cite ori o 
fi măsurat-o pina acum ?
— și gîndea cu glas tare : 
„Constructorii se grăbesc
— așa și trebuie ; cei de la 
autoutilare se grăbesc — 
nici nu se putea altfel, 
grosul utilajelor pe care le 
vom instala, mîine-poimii- 
ne, noi le făurim, așa cum 
ne-a sfătuit să facem secre
tarul general al partidului 
cu prilejul vizitei sale de 
lucru de anul trecut. La
sfîrșitul anului vor porni 
mașinile în primul atelier, 
sau secție...".

Ion Grama e un om 
foarte calm. îl cunosc de 
mult. Maistru cu experien
ță și secretar de comitet de 
partid la Uzina de meca
nică fină din Sinaia este, 
în același timp, un om care 
știe să-și stăpînească emo
țiile, creează prin însuși 
felul sau de a fi acea at
mosferă de echilibru atit de 
propice muncii ordonate, 
rodnice. Cu toate că își 
păstrează această calitate 
îl simt totuși emoționat, 
preocupat mai mult ca de 
obicei.

— Problema este mai
complexă decît vă închi

puiți — mărturisește el. 
Nu e vorba atit de aceas
tă extindere, care înseam
nă, în final, dublarea capa
cității de producție a uzi
nei. Ea este doar o fațetă,

care om, de Ia muncitor la 
specialist, își impune exi
gențe deosebite. Ce vâ 
spun eu s-ar putea să vă 
pară generalități, concepte 
frumoase, dar toate au a-

dînd alte dimensiuni pre
gătirii lor profesionale, 
perfecționării lor ca oa
meni conștienti de munca 
lor, de viitorul lor, de res
ponsabilitățile pe care le

„Sâ fad azi, pentru mîine, 
mai mult și mai bine"

In aceste zile premergătoare marelui Forum 
al comuniștilor, printre muncitorii de la întreprinderea 

de mecanică fină din Sinaia

concretă, a preocupărilor 
noastre, în acest moment 
politic foarte important 
premergător marelui Fo
rum al comuniștilor. Și 
colectivul nostru muncito
resc, în tot acest timp, a 
acționat în spiritul criteri
ilor noii calități în munca 
lui, transformîndu-se el 
însuși în acest sens. Fie-

coperire în fapte concrete 
probate prin noi tehnologii 
promovate în uzină, prin 
procesul energic de meca
nizare și automatizare care 
a cuprins ansamblul uzinei, 
și așa mai departe. A fost 
o etapă rodnică, în care 
oamenii înșiși, prin efortul 
lor creator, au făcut, aș 
spune, un salt spectaculos,

au nu numai aici, în uzină, 
ci în ansamblu) muncii în
tregii țări. Cu această zes
tre de conștiință intră ei 
in noua etapă istorică. 
Dezbaterile din conferința 
de dare.de seamă și alegeri 
a comitetului de partid au 
fost, în fond, o scrutare a 
muncii, a conștiinței fiecă
ruia realizată cu acel spirit

revoluționar caracteristic 
constructorilor celei mai 
strălucite perioade din în
treaga istorie a țării, pe
rioada Nicolae Ceaușescu.

— Puteți să ne dați o 
imagine concretă a respon
sabilității de care amin
teați ?

— Cum să nu ! Sîntem 
participant! direcți la în
deplinirea programului de 
dieselizare a țării, pro
gram inițiat de secretarul 
general al partidului. Uzi
na noastră e unicul con
structor de pompe de in
jecție pentru motoare die
sel care echipează autoca
mioanele, autoturismele sau 
navele maritime și fluvia
le. De fapt, produsul nos
tru este inima acestor mo
toare. Fiecare muncitor al 
uzinei știe că de munca lui, 
de gîndul lui depinde fău
rirea acestei inimi în așa 
fel incit finețea realizării 
și robustețea ei să fie ire
proșabile. Viitorul, așa 
cum îl prefigurează pro
iectul de Directive, în
seamnă exigențe sporite 
în toate domeniile. efort 
de o calitate deosebită fă-

Dionisie ȘINCAN
(Continuare in pag. a 111-a)

„Secretul" unei cutii 
de viteze

tntr-o hală specială 
de la Întreprinderea 
de tractoare din Bra
șov a fost amenajată 
o expoziție din care 
nu lipsesc nici „vete
ranul" I.A.R.-22, nici 
ultimele realizări ale 
gazdelor — supermo- 
demul U 1010, tracto
rul cu nr. 1 000 000 
ieșit de pe banda de 
montaj in vara acestui 
an — și, firește, ale ce
lor de la Timișoara, 
Oradea, Mlercurea- 
Ciuc și Craiova.

— Pe dv., ca „trac
torist" cu vechi state 
de serviciu, ce vă im
presionează cel mai 
mult privind această 
„istorie pe viu" a 
tractorului romanesc ? 
l-am întrebat pe tova
rășul Vasile Ștefănes- 
cu, secretarul organi
zației de partid de la 
secția montaj-general.

— Calitatea, calita
tea deosebită a tuturor 
acestor mașini. O ca
litate testată și atesta
tă de-a lungul anilor 
de laboratoarele celor 
mai exigente institute 
și universități ale lu
mii. Care ? Păi, sint 
cam multe: C.N.E.E.A., 
Franța, Institutul Lin
coln din Nebras
ka, S.U.A., Institutul 
Flensburg din R.F.G., 
Institutul de mecanis
me agricole din Atena, 
Universitatea din An
kara, Centro prove 
autoveical di Milano, 
University of Saskat- 
chenwan din Cana
da...

— Văd că pronunțați 
cu ușurință cuvintele 
străine, dar la între
bare nu mi-ați răs
puns.

— Pronunț ușor 
fiindcă a trebuit să 
învăț, am însoțit trac
toarele noastre in Iran, 
Nigeria, Spania, Egipt... 
Iar dacă răspunsul nu 
vă satisface am să-l 
completez : simt o 
mindrie și o bucurie 
deosebite cind, din 
cind in cind, il văd 
mergind pe „bătrinul" 
I.A.R.-22. tn afară de

faptul că acum scoate 
cam mult fum, perso
nal n-am nimic să-i 
reproșez. Să nu mă 
înțelegeți greșit : n-ai 
ce-i reproșa dacă-l ju
deci după criteriile 
existente atunci cind 
a fost fabricat. A fost 
un tractor bun, iar as
tăzi incă merge. A fă
cut toate campaniile 
agricole, vreo douăzeci 
de ani (!), și uite că 
merge. L-am găsit pă
răsit intr-o curte de 
S.M.A., pe punctul de 
a fi casat. L-am adus 
in uzină, pentru mu-

Un fapt, 
o semnificație

zeu. I-am mai îndrep
tat tabla, i-am făcut 
citeva reparații, l-am 
vopsit și — priviți-l — 
strălucește și merge! 
Asta o știu multi din 
uzina noastră. Ceea 
ce nu prea se știe este 
că la un intreg suban- 
samblu n-am avut ni
mic de reparat. Este 
vorba de cutia de vi
teze. Axele și pinioa- 
nele erau ca noi, de 
parcă abia atunci ieși
seră de la tratament 
termic, deși trecuseră 
peste ele 38 de ani. 
Pentru un „fier" ca 
ăsta virsta este matu
salemică. Este ca și 
cind ai vedea un no
nagenar făcind exerci
ții de gimnastică la 
paralele inegale. Mă 
înțelegeți ? Nimic u- 
zat, nimic zgiriat, in 
cutia asta de viteze a 
lui IAR-22. I-am 
schimbat doar uleiul, 
nu-i extraordinar ?

— Este, dar mai mult 
ca sigur că au umblat 
cu ea numai miini 
pricepute...

— Posibil, însă asta 
înseamnă in același 
timp că incă de la în
ceput calitatea ei a 
fost excepțională, că

cei care au executat-o 
erau ei inșiși mese
riași de prima mină. 
Eu sint in uzină din 
’49, un timp am lucrat 
împreună cu cei care 
au scos primul tractor. 
Nici vorbă să fi avut 
pe atunci liniile auto
matizate de astăzi 
Condiții ? Primul bloc 
motor s-a turnat in
tr-o groapă săpată pur 
și simplu in pămint. 
Strungurile și frezele 
erau intr-o hală care 
avea trei pereți ciu- 
ruiți de schijele bom
belor, iar al patrulea 
era de... aer. Nu a- 
veam mașini specia
le de danturat, nici 
strunguri cu comandă 
numerică, nici curenți 
de înaltă frecventă, 
nici control tehnic cu 
tot felul de raze ori 
feroflux. Și uite ce 
treabă a ieșit ! Cui 
știe s-o asculte, cutia 
aceasta de viteze de 
pe I.A.R. 22 ii „vor
bește" nu numai de 
performanțe tehnice, ci 
mai ales despre oame
nii care au făcut-o. 
Acum, oamenii aceia 
sint. aproape toți la 
pensie, dar s-au in- 
grljit să lase in loc pe 
alții, la fel de buni. 
De 35 de ani de cind 
lucrez eu in „Tracto
rul", n-am auzit pe 
vreunul care să spună 
„lasă că merge și 
așa !“.

— Mai clar : care e 
tilcul acestei cutii de 
viteze ?

— Unul foarte sim
plu : că intre calitatea 
oamenilor și calitatea 
producției lor există o 
legătură foarte strinsă, 
că. indiferent de gra
dul de dificultate, dacă 
pui suflet in ceea ce 
faci lucrul obținut nu 
poate fi decit de cali
tate superioară.

— Tovarășe Vasile 
Ștefănescu, să înfeleg 
că există și un suflet 
al... calității ?

— Sint convins că-i 
așa.

Mircea BUNEA

dare.de
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buzău ; Acțiuni temeinic coordonate 
pentru folosirea camioanelor

Campania agricolă de toamnă a 
atins, in județul Buzău, cote ma
xime. Săptămina trecută, după în
cheierea însămintării orzului, toate 
forțele mecanice au fost concentrate 
la semănatul griului care, pină in 
seara zilei de duminică. 7 octombrie, 
se efectuase pe aproape jumătate 
din suprafața planificată. De ase
menea. porumbul a fost strins de pe 
35 Ia sută din suprafața cultivată, 
iar sfecla de zahăr — in proporție 
de 42 la sută.

Pentru asigurarea țmui flux con
tinuu la recoltarea si transportul 
roadelor acestei toamne, din iniția
tiva comitetului județean de partid 
a fost constituit un comandament 
județean pentru coordonarea unita
ră a transportului și repartizarea 
cotelor de combustibil, cu corespon
dent direct la nivelul fiecăreia din 
cele 14 consilii agroindustriale. In 
fiecare seară, la ora 17. delegații de 
la I.T.A.. I.T.S.A.I.A.. trusturile
S.M.A.. I.A.S. și al horticulturii, de 
la fabricile de ulei, zahăr si de in
dustrializare a legumelor si fructe
lor. transmit din teren situația ope
rativă si stabilesc necesarul de mij
loace de transport și de combusti
bil pentru ziua următoare. Fiecărei 
unități agricole i s-au repartizat ma
șinile si șoferii ne întreaga perioadă 
de recoltare. în acest fel. întreaga 
capacitate de transport de 15 342 
tone pe zi este folosită la maximum. 
După cum am constatat, eficienta 
acestui comandament se regăsește 
nu numai în folosirea rațională a 
combustibililor, ci. mai ales, in fap
tul că producția recoltată este ime
diat transportată, evitîndu-se pier
derile. Media curselor efectuate in 
săptămina trecută a fost de 3,6 pe zi.

Pe drumul recoltei spre hambare 
sau industrializare facem un prim 
popas la Fabrica de zahăr Buzău. 
Fapt îmbucurător — au dispărut lun
gile coloane de tractoare cu remorci 
si autocamioane cu care ne ..obișnui
sem" in anii trecuți. Aici, descărca
rea unui autocamion cu remorcă si

încărcarea lui cu tăitei de sfeclă du
rează exact 32 minute, fapt ce per
mite conducătorilor auto să facă 
3—4 curse — plin-plin — pe zi. In 
aceste condiții, in 24 de ore fabrica 
prelucrează 3 500 tone sfeclă de 
zahăr din cele peste 5 000 tone care 
sint aduse in flux continuu din 
cimp.

■ Și la secția de industrializare a le
gumelor a I.J.LJF. Buzău linia de 
pastă de tomate a intrat în a 26-a 

. zi de cind lucrează la intreaga capa
citate. in cele trei schimburi prelu- 
crind peste 400 tone roșii. Inginerul 
Aurel Tănase. directorul I.J.L.F. Bu
zău. ne spune : „Zilnic sint recol
tate si transportate intre 1 400 și 
1 600 tone de legume, existînd posi
bilități certe pentru onorarea inte
grală a obligațiilor la fondul de 
stat. De cîteva zile însă, avem pro
bleme cu ambalajele. Aproape toate 
mașinile care aprovizionează piețele 
Capitalei se întorc fără ambalaje, iar 
stocul nostru s-a diminuat conside
rabil". Un semnal care trebuie re
cepționat de către cei vizați si care 
au datoria să restituie județului Bu
zău ambalajele primite cu marfă.

La ferma de legume a C.A.P. 
Gherăseni. recoltarea tomatelor a 
intrat in faza finală. Instalația de 
extragere a sucurilor, pusă la dispo
ziție de I.J.L.F. Buzău, funcționează 
la întreaga capacitate, scutind ne 
acești renumiți grădinari de trans
porturi costisitoare. „Lucrăm cu 100 
de oameni la recoltarea sfeclei — ne 
spune inginerul Valefiu Călin, pre
ședintele cooperativei. Din grădini, 
cu 300 de cooperatori, reușim să 
livrăm zilnic peste 80 tone legume. 
Alți 200 de cooperatori sint la po
rumb. pe care l-am strins de pe 75 
la sută din suprafață. La ferma vi
ticolă. 150 de oameni culeg zilnic 
peste 100 tone struguri. în ce pri
vește transportul recoltei, nu avem 
probleme. Pe lingă cele 10 tractoare 
cu remorci și 5 autocamioane, avem 
și 105 atelaje, astfel incit tot ce se

recoltează se transportă în ace
eași zi".

Cum este si firesc, odată cu con
centrarea tuturor forțelor de la sate, 
a celor peste 35 000 de elevi și circa 
3 000 de oameni ai muncii din muni
cipiul Buzău si orașul Rimnicu Sărat 
la campania de recoltare si utilizarea 
corespunzătoare a mijloacelor de 
transport, cantitatea de produse care 
este ridicată zilnic din cimp a cres
cut, în cursul săptăminii trecute, la

84 000 tone, față de 55 000 tone în 
săptămina precedentă. în zilele de 
simbătă si duminică, capacitatea de 
transport a fost suplimentată cu 150 
de autocamioane din industrie. Zi
lele si săptăminile record in agri
cultura județului Buzău au devenit 
un fapt obișnuit in această toamnă 
fierbinte, cind toate roadele trebuie 
puse la adăpost in cel mai scurt timp.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

constanța : Rezultate bune la cules, 
dar și neajunsuri care impun intervenția 

organelor județene
In județul Constanța, in actuala 

campanie agricolă de toamnă, se re
coltează și se transportă din cimp 
circa patru milioane tone de produ
se. Pentru efectuarea acestui volum 
mare de lucrări, comandamentul ju
dețean al agriculturii a luat măsuri 
din timp in vederea mobilizării tu
turor locuitorilor satelor și supli
mentării forțelor manuale la recoltat 
cu un mare număr de oameni ai 
muncii din instituțiile și unitățile 
economice, cu elevi și studenți. De 
asemenea, a fost asigurată o capaci
tate de transport de 36 354 tone zil
nic, care, în zilele de la sfirșitul săp- 
tămînii, sporește cu citeva mii de 
tone prin acțiunile de sprijin orga
nizate de către unitățile de construc
ții și transport. Pină acum, porum
bul a fost strins de pe 30 la sută din 
suprafața cultivată, sfecla de zahăr
— în proporție de 46 la sută, iar soia
— de 95 la sută. Procentele respec
tive nu reflectă nici pe departe po
sibilitățile de care dispun unitățile 
agricole din județ. Spunem aceasta 
întrucit nu se realizează viteza zil
nică la recoltare, iar mijloacele de 
transport nu sint utilizate decit la 
jumătate din capacitate.

Sint mai multe cauze care deter
mină această situație. Cele mai mul
te se datorează neajunsurilor in or
ganizarea muncii. Ne-am oprit mai 
mult in consiliul agroindustrial Mi-

De Io I.A.S. Nozarcea, județul Constonța, se tronsportă la unitățile de desfacere cantități mari de iequme
Foto : Dan Mihâescu

hai Viteazu. La C.A.P. Săcele, deși 
recoltarea porumbului a început de 
citeva săptămini, datorită unor de
fecțiuni, 5 din cele 11 combine aflate 
în dotarea secției de mecanizare 
n-au fost folosite nici măcar o zi. 
Dar și cele 6 combine in stare de 
funcționare lucrează cu o viteză re
dusă. în timp ce 60 de oameni au 
recoltat manual 105 hectare, cele 
6 combine au strins producția doar 
de pe 63 hectare. Din aceeași cauză 
— dese defecțiuni care întrerup 
funcționarea combinelor — la ferma 
nr. 3 de la C.A.P. Sinoe se reali
zează doar 60 la sută din viteza de 
lucru. Mecanizatorul Dumitru Mo
rarii de la C.A.P. Istria ne sesizează 
că lipsesc curele pentru variatorul 
combinelor, alte piese de schimb. Nu 
se asigură nici asistența tehnică pen
tru inlăturarea defecțiunilor la siste
mul de pornire a mașinilor. Ca atare, 
nu- se realizează nici jumătate din 
viteza de lucru planificată. Condu
cerile S.M.A. Mihai Viteazu și a 
trustului județean pentru mecaniza
rea agriculturii au datoria să ia mă
suri urgente care să asigure buna 
funcționare a combinelor. De aseme
nea, biroul executiv al consiliului 
agroindustrial trebuie să mobilizeze 
la cules toate forțele din satele apar
ținătoare.

Dealtfel, mobilizarea tuturor for
țelor la cules și incărcarea produse
lor trebuie să constituie o sarcină 
pentru majoritatea comitetelor co
munale de la sate intrucit aceasta 
este principala cauză a răminerilor 
in urmă și la transport. Luind in 
Calcul cele mai mari cantități de pro
duse transportate zilnic — de circa 
50 000 tone — față de capacitățile 
puse la dispoziția unităților agricole, 
rezultă că tractoarele cu remorci și 
camioanele nu efectuează nici măcar 
două drumuri pe zi, față de patru, 
cit s-a prevăzut. In același timp, pe 
cimp sc află, in grămezi, 124 000 tone 
porumb, aproape 24 000 tone sfeclă 
de zahăr, peste 30 000 tone soia și 
cantități apreciabile de cartofi.

Cu mai multă răspundere trebuie 
acționat și pentru efectuarea unor 
transporturi raționale. Din controa
lele efectuate pe șoselele județului 
au rezultat, in această privință, nu
meroase anomalii. La baza de recep
ție Nicolae Bâlcescu sosesc autoca
mioane cu porumb de la Saraiu și 
Dulgherii, cale de 60 de kilometri, in 
timp ce unitățile respective au o 
bază volantă la dispoziție. Datorită 
și altor neajunsuri, la această bază, 
față de capacitatea de primire de 
2 300 tone zilnic, pină in prezent 
s-au primit, in medie, numai intre 
500—650 tone. In satul Vulturul, in 
plină zi, două autocamioane cu re
morci (23-CT-690 și 31-CT-3866), 
aparținind bazei nr. 5 Hirșova a 
I.T.A. Constanța, așteptau ore intregi 
sosirea asistenței tehnice. Și exem
plele pot continua.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit măsuri care să 
asigure, in zilele următoare, dublarea 
ritmului actual la transportul produ
selor. Ele trebuie îndeplinite exem
plar, astfel incit să fie realizate 
prevederile stabilite : executarea a 
4 transporturi zilnice de către fie
care autovehicul și realizarea unei 
viteze zilnice la recoltat de 3,3 hec
tare pe fiecare combină.

Georqe MIHĂESCU
corespondentul „Scinteii"

Autoturismul romanesc de teren
LIVRAT ÎN 68 DE ȚĂRI

In Cîmpulung, la poale de munte, 
își oglindește silueta in apele Riului 
Tirgului intreprinderea de autoturis
me „ARO". O unitate născută in anii 
socialismului, al cărei colectiv, mo
bilizat de organizațiile de partid, 
este intens preocupat ca mașinile ro
manești de. teren ARO să se' situeze 
printre cele mai bune mașini de 
acest fel din lume.

Un țel Înfăptuit pină acum cu de
plin succes, deși in acest domeniu 
nu dispunem de o tradiție deose
bită. Cîteva date sint edificatoare in 
această privință. Primul autoturism 
de teren românesc, M—57, s-a fa
bricat, aici, in anul 1957, in hale 
vechi, cu o dotare rudimentară, in 
care se produseseră pină atunci la
căte și vermorele. Caroseria mași
nii se forma cu ciocane din lemn 
pe butucul unui nuc, Incepind din 
anul istoric 1965, după Congresul a! 
IX-lea al partidului, uzina a fost 
reconstruită din temelii, intinzindu- 
se acum pe o suprafață de 20 de 
ori mai mare ; față de 150 utilaje 
simple cite se aflau in dotare la 
inceput, s-a ajuns azi la o zestre 
tehnică formată din 2 000 utilaje 
complexe, de inaltă tehnicitate. în 
prezent, lucrează aici de 50 de ori 
mai mulți oameni decit in urmă cu 
20 de ani, iar producția-marfă este 
de 543 ori mai mare. Și încă o in
formație : in toți acești ani s-au fa
bricat peste 205 000 autoturisme, din 
care s-au exportat 115 000. in acest 
an aproape intreaga producție fiind 
solicitată la export.

Explicația succesului autoturismu
lui ARO pe piața externă poate fi 
succint rezumată astfel : nivelul su
perior al execuției și înaltele per
formante tehnice ale mașinii — ca
lități recunoscute in 68 de țări de pe 
toate meridianele lumii, unde acesta 
se exportă. Mindria constructorilor 
de autoturisme din Cimpulung este 
cu atît mai mare cu cit nu multe 
sint țările care iși pot asigura un 
asemenea prestigiu solid, de durată, 
in tranzacțiile internaționale. Potri- , 
vit unor calcule, intre firmele de spe
cialitate intreprinderea românească 
de autoturisme de teren deține cea 
mai mare pondere (6 la sută) din 
vinzările unor asemenea tipuri de 
mașini pe plan mondial. Alte argu
mente : autoturismul ARO a parti
cipat la multe concursuri și raliuri 
internaționale pe care le-a dominat 
cu autoritate. Dealtfel, datorită com
portamentului excelent in exploata
re. autoturismul ARO a fost supra
numit „Zimbrul Carpaților".

Evoluția acestui produs a fost ur
mărită îndeaproape de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, care, in mai multe 
rinduri, și indeosebi cu ocazia vizi

telor de lucru în uzină, a dat aces
tui harnic colectiv muncitoresc o 
serie de indicații și sarcini concrete 
privind dezvoltarea producției si ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al fabricației, asigurarea adaptabili
tății rapide la cerințele partenerilor 
externi. diversificarea variantelor 
constructive ale mașinii. In această 
privință se cuvine, bunăoară, a fi 
arătat că ambele familii de. auto
turisme. ARO—24 șj ARO—10. se 
realizează fiecare, fapt rar intilnit, 
in cite 12 variante constructive și 
funcționale.

In discuțiile pe care le-am avut 
cu constructorii de mașini de aici 
s-a conturat ideea că producția de

Un prestigiu clădit prin 
munca tenace a muncito
rilor și specialiștilor de la 
întreprinderea de autotu

risme din Cîmpulung

export este bine gîndită tactic și 
strategic, în sensul că toate acțiunile 
privind producția curentă și dezvol
tarea fabricației sint concentrate in
tr-un plan unitar, ce cuprinde un 
ansamblu de măsuri tehnice, organi
zatorice și politice ce converg spre 
același țel — calitatea și competiti
vitatea. în condițiile unei productivi
tăți a muncii și a unei eficiente 
sporite. „în acest scop, am organizat 
cu minuțiozitate fiecare loc de 
muncă în parte — ne spune tovarășul 
Nicolae I’oterașu, secretarul comite
tului de partid. Totodată, ne-am 
preocupat in permanență, cu rigu
rozitate. sub deviza ..Toată uzina 
învață!", de ridicarea pregătirii pro
fesionale a fiecărui angajat și am 
intărit controlul de calitate pe fie
care fază a procesului de fabricație. 
Acționind așa cum ne-a cerut, re
cent. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-am creat condiții pentru a pre
găti din timp și în deplină ordine 
comenzile i pentru export, concomi
tent asigurlnd conceperea și reali
zarea noilor tipuri de mașini".

Concret, am reținut că pentru 
creșterea nivelului tehnic și calitativ 
al mașinilor s-a acționat pentru spo
rirea fiabilității organelor mecanice, 
dotarea mașinilor cu motoare mai 
puternice, dar fabricate ’ cu consu
muri de metal mai reduse, introdu
cerea Unor noi game de materiale 
insonorizante, realizarea inferioare
lor cu tapițerie din materiale tex
tile. Concomitent, s-a pus un accent

mai mare pe lărgirea gamei de pro
be atit in faza de prototip, cit și 
in fabricație, astfel incit ARO să 
poată fi apț și competitiv in orice 
condiții de climă și să răspundă 
exigențelor oricăror legislații rutie
re. Recent, a fost omologată mașina 
pentru Australia, țară a cărei legis
lație rutieră este extrem de preten
țioasă in privința performanțelor 
tehnice, și indeosebi a fiabilității 
autoturismelor. După cum ne-a re
latat inginerul Manole G. Mandle, 
șeful serviciului plan, producția 
pentru export este încredințată unor 
formații de lucru alcătuite din mun
citori, maiștri, ingineri cu înalte ca
lități profesionale. Producția se rea
lizează in fluxuri tehnologice dis
tincte, cu mașini și utilaje moderne, 
tehnicitate superioară. Reține în 
acest sens atenția acțiunea de do
tare a punctelor de control situate 
pe întregul flux tehnologic, pină la 
recepția finală a producției, cu apa
ratură adecvată de măsură și con
trol.

Noutățile tehnice se succed în ritm 
rapid in intreaga intreprindere. Bu
năoară, se disting liniile tehnolo
gice intrate recent in funcțiune pen
tru fabricarea de motoare Diesel 
L—27, care au o greutate mai mică 
și o putere mai mare decit cele rea
lizate pină acum. în cadrul secțiilor 
componente ale celor trei fabrici ale 
întreprinderii sint organizate linii 
de fabricație specializate in produ
cerea pieselor din componența auto
turismelor.

Pornind de la experiența acumu
lată, de la tendințele remarcate in 
structura cererilor pe piața externă 
și in temeiul dotării tehnice superi
oare a întreprinderii se acționează 
ferm pentru ca în 1985 intreaga pro
ducție de autoturisme să fie nouă 
sau modernizată. Se proiectează 
motoare noi. cu îmbunătățiri con
structive, precum și realizarea va
riantei ARO-10 camionetă. Pregăti
rea fabricației și chiar inceperea a- 
cesteia se realizează, nu de puține 
ori, de comun acord .și in prezența 
partenerilor comerciali, ceea ce dă 
colectivului uzinei posibilitatea să 
știe din timp ce are de l'ăcut. De 
asemenea, uzina și-a creat, in țări 
in care exportă autoturisme, linii de 
montaj și unități service.

Obiectivul principal in activitatea 
de producție — calitatea — este ur
mărit zi de zi cu răspundere și com
petență de întregul colectiv, animat 
de dorința de a.-si îndeplini exemplar 
sarcinile la export și de a intim- 
pina cu noi rezultate de prestigiu cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii"

MUREȘ : Producție fizică peste prevederi
Oamenii muncii din industria 

județului Mureș intimpină Congre
sul al XIII-lea al partidului, cu noi 
și importante succese in muncă. 
Astfel, acționind stăruitor pentru 
îndeplinirea exemplară a producției 
fizice la fiecare sortiment, ei au 
realizat, in perioada de la incepu- 
tul anului și pină in prezent, peste 
sarcinile de plan, produse ale in
dustriei electronice, electrotehnice 
și de mecanică fină in valoare de 
7,6 milioane lei, 416 tone utilaje 
tehnologice pentru chimie, 5 917 
tone carbid, 3,7 milioane cărămizi 
și blocuri ceramice, 3 380 metri

cubi prefabricate din beton, 9179 
tone ingrășăminte chimice, 31 030 
tone amoniac de sinteză, precum și 
însemnate cantități de cherestea, 
utilaje pentru exploatarea și prelu
crarea lemnului, confecții textile și 
alte produse utile economiei, De 
remarcat că aceste sporuri de pro
ducție au fost obținute in condițiile 
în care industria județului a eco
nomisit ip perioada menționată 
7,8 milioane kilowați oră energie 
electrică și 3 924 tone combustibil 
convențional. (Gheorghe Giurgiu, 
corespondentul „Scinteii").

CLUJ : Lucrări hidroenergetice în avans
Pe Șantierul amenajării hidro

energetice Drăgan-Iad, colectivul 
brigăzii complexe a Antreprizei de 
construcții hidroenergetice Someș- 
Criș lucrează in ritm susținut pen
tru realizarea înainte de termen a 
barajului și punerea in funcțiune a 
hidrocentralei de la Remeti. în 
prezent, forțele sint concentrate la 
turnarea butoanelor și închiderea

galeriei de deviere a apelor. Echipa 
de betoniști condusă de maistrul 
Petru Toșa a turnat in ploturile 5 
și 27 o cantitate de 500 mc betoa
ne, depășind planul stabilit. Bara
jul a ajuns astfel la cota de 100 
metri, din cei 120 cit va avea in fi
nal această construcție. (Marin 
Oprea, corespondentul „Scinteii").

Sosirea toamnei readuce 
in actualitate pregătirile 
pentru sezonul rece, inclu
siv in ce privește locuin
țele. Chiar dacă vremea 
este încă frumoasă si căl
duroasă. gospodarii locali
tăților au datoria să în
cheie cu operativitate aces
te Dregătiri. incit odată cu 
lăsarea frigului să se ooată 
trece de indată la furniza
rea căldurii.

Anul acesta in primăva
ră s-au elaborat, in toate 
localitățile tării, programe 
de revizuire si reparare a 
instalațiilor de termoficare. 
a conductelor termice. Care 
este in momentul de fată 
stadiul acestor lucrări ?

CU SPIRIT DE PREVE
DERE. DE ANTICIPAȚIE. 
Trebuie spus că. in cele 
mai multe localități, lucră
rile pregătitoare au fost în
cheiate incă din vară. Djnd 
dovadă de spirit de preve
dere. cunoscînd din expe
riența anujui trecut si din 
sesizările cetățenilor ..pro
blemele" ivite in exploata
rea rețelei termice. între
prinderile locale de gospo
dărie comunală si întreți
nere a fondului locativ au 
revizuit si au reparat — a- 
colo unde a fost cazul — 
instalațiile defecte, au con
struit noi puncte termice, 
necesare ca urmare a ex
tinderii spatiilor de locuit. 
Astfel s-a procedat in lo
calitățile județelor Boto
șani. Caras-Severin si Mu
res. unde instalațiile sint 
gata să treacă in orice mo
ment la furnizarea căldurii 
în apartamentele cetățeni
lor. In Caraș-Severin, pe 
lingă lucrările obișnuite de 
revizii și reparații ale insta
lațiilor termice, s-a efec
tuat si spălarea chimică a

conductelor si caloriferelor 
din apartamentele cetățe
nilor. Este o măsură in 
premieră Pe Plan local, in
stalația de spălare fiind 
realizată, prin autodotate, 
de către colectivul între
prinderii de gospodărie co
munală. în acest iudet a 
apărut si o altă inițiativă : 
dat fiind volumul mare de 
lucrări de refacere si repa
rare a’ teraselor de blocuri, 
de eliminare a infiltrații
lor in fiecare localitate 
s-au organizat echipe spe
cializate pentru asemenea 
operații.

DE LA PLUSUL DE IN
VENTIVITATE TEHNICA 
LA PLUSUL DE ECONO
MIE DE ENERGIE. Cu 
ocazia lucrărilor pregăti
toare. s-au aplicat si o. se
rie de soluții tehnice noi. 
capabile să asigure crește
rea indicilor de exploatare 
a instalațiilor termice. în 
acest sens sint de retinut 
soluțiile aplicate in iude- 
țul Mureș — soluții din 
care ar putea să se inspire 
si alte întreprinderi jude
țene de gospodărie comu
nală. Despre ce este vor
ba ? La fiecare centrală 
termică s-au montat capa
cități suplimentare de acu
mulare a apei calde (un fel 
d>...... termosuri"), care Păs
trează temperatura apei si 
in orele de întrerupere a 
focului la cazane. De ase
menea. s-au adus o serie 
de perfecționări la cazanele 
din centralele termice, prin 
inlocuirea arzătoarelor, a 
grupurilor interioare si ex
terioare de serpentine, prin 
modificarea instalațiilor de 
alimentare. în plus, s-au 
refăcut rețelele termice si 
instalațiile de preparare a 
apei calde menajere din

centralele termice, in ve
derea sporirii randamentu
lui termic la peste 90 la 
sută.

Tot în iudetul Mureș, a- 
lături de măsurile tehnice, 
s-au adoptat si unele solu
ții organizatorice, de natu
ră să asigure o cit mai re

adunate toate datele tran
smise din aoartamentele- 
etalon si de unde se va in
terveni in reglarea tempe
raturii.

CÎND LUCRĂRILE DE 
TERMOFICARE SÎNT 
TRATATE CU... RĂCEALĂ.

Asemenea intirzieri con
duc la serioase daune in 
consumul de energie, fie că 
este vorba de menținerea 
unor instalații vechi, nere
parate (care vor continua 
să funcționeze cu parame
tri inferiori), fie că e vorba 
de risipirea in van a agen-

blocuri (Z2. Z 5. Z 7. ZII, 
II 1. D 2. V 1 ș.a.) — sur
să de degradare a instala
țiilor. de risipire a ener
giei. E oare a sa de mare 
dragostea de apă la Tulcea?

Se știe, ploile, zăpada si 
înghețul afectează acoperi
șurile blocurilor, creind pe-

PENTRU UTILIZAREA RAȚIONALĂ A ENERGIEI, 

IN MIEZ DE TOAMNĂ, O ÎNTREBARE STRINGENTĂ:

Cum sint pregătite instalațiile 
de căldură din locuințe 
pentru sezonul rece ?

resDunzătoare utilizare a 
energiei. Astfel, la mijlo
cul si la ambele capete ale 
fiecărei linii de termofica
re de la cele 38 de centra
le ale orașului au fost a- 
lese apartamente-etalon m 
care, conform unui pro
gram. temperaturile se vor 
măsura de mai multe ori 
Pe zi. Se va exclude astfel 
posibilitatea ca la ..cap de 
linie" temperaturile să fie 
altele decit cele conforme 
cu prevederile legale. Tot
odată. a fost infiintat un 
dispecerat, in care vor fi

Cu prilejul sondajului nos
tru a rezultat că nu pretu
tindeni edilii acționează cu 
răspundere. Din iudetul 
Tulcea ni se semnalează 
că lucrările de reparații la 
două puncte termice si la 
rețeaua de termoficare a- 
ferentă din cartierul 23 Au
gust sint mult rămase în 
urmă, iar la alte două 
puncte termice — E 2 si R 2 
— lucrările de transforma
re nici măcar n-au înce
put. Ce se așteaptă ? Vis
colul iernii ?

tului termic, fie. că prin ne- 
realizarea la timp a noilor 
puncte termice se favori
zează folosirea de către ce
tățeni a altor surse de căl
dură mai costisitoare si 
ineficiente. cu repercu
siuni nefavorabile asupra 
balanței energetice locale.

La Tulcea se tergiversea
ză si o altă lucrare de care 
depinde buna funcționare 
a instalațiilor termice. Estp 
vorba de eliminarea apei 
care băltește în subsolurile 
tehnice ale mai multor

ricolul infiltrațiilor. Toc
mai de aceea, in fiecare 
primăvară se revizuiesc te
rasele si — acolo unde este 
cazul — se trece la efec
tuarea reparațiilor necesa
re. De operativitatea cu 
care se execută reparațiile 
respective depinde costul 
lucrărilor pentru că orice 
intirziere conduce la agra
varea degradărilor, la con
sumuri suplimentare de 
materiale si forță de mun
că. Ei bine, la Tulcea. ig- 
norindu-se aceste adevă

ruri. n-au fost reparate de
cit 15 din cele 57 terase 
planificate (pentru a se 
termina toate lucrările, 
anul la Tulcea ar trebui să 
numere... 35 de luni !). Și 
incă un fapt : cu toate că 
numărul blocurilor cu te
rase deteriorate este mare, 
întreprinderea tulceană de 
gospodărie comunală n-a 
organizat incă o echipă 
care să monteze burlane 
de scurgere la terasele ac
tualmente bune — pentru 
a preveni degradarea lor 
oe viitor.

întirziate sint si lucrările 
de refacere a teraselor de 
la blocurile din Botoșani. 
Cauza ? Centrala PECO nu 
a livrat la termen întreaga 
cantitate de bitum contrac
tată de intreprinderea bo- 
tosăneană de gospodărie 
comunală.

Un fapt care poate părea 
minor : din Botoșani ni se 
semnalează pericolul care 
există de a se intra in iar
nă cu o serie de terase de
gradate. ca urmare a fap
tului că o oarte din cele 
deja reparate se deterio
rează prin montarea de an
tene individuale de către 
cetățeni. Deși au promis de 
mai multe ori. meșterii în
treprinderii de gospodărie 
comunală n-au trecut încă 
la montarea de antene co
lective. Nu este vorba aici 
numai de o simplă delăsa
re. ci de menținerea unei 
surse de risipă. Pentru că 
orice refacere a teraselor 
presupune noi consumuri 
de materiale, de fonțluri. 
de forță de muncă.

DAR APORTUL CE
TĂȚENILOR? Alături de 
lucrările aflate in sarcina 
întreprinderilor de specia

litate. cetățenii pot aduce 
— si au datoria să aducă — 
o contribuție importantă la 
buna pregătire a fondului 
locativ pentru sezonul rece. 
Pe lingă obișnuitele opera
țiuni de etanseizare a în
căperilor. a ușilor si feres
trelor. a spatiilor comune 
din blocuri, pe care fieca
re gospodar, este dator să 
le facă în propria locuință, 
cetățenii not si trebuie să 
sprijine întreprinderile de 
specialitate in efectuarea 
lucrărilor aferente cartie
relor in care locuiesc. Si 
exemple in acest sens suit 
numeroase. Astfel. Asocia
ția de locatari nr. 2 din O- 
telul Roșu, iudetul Caraș- 
Severin. a ajutat in vara a- 
cestui an echipele de me
seriași la deseopertarea și- 
repararea canalelor termi
ce din ansamblurile lor de 
locuințe. Aceleași preocu
pări notabile au manifestat 
si asociațiile de locatari nr. 
4 din Caransebeș, din Bd. 
Lenin 5 si Aleea Tineretu
lui din Reșița. Nu aceleași 
lucruri bune se pot spune 
despre asociațiile de loca
tari nr. 4 din Anina, nr. 27 
din Ora vita. nr. 18 din Ca
ransebeș. nr. 1 din Bocșa, 
care amină de luni.de zile 
finalizarea lucrărilor ce le 
revin.

...Timpul este înaintat. 
Asa că. numai folosind la 
maximum fiecare zi. edilii, 
întreprinderile de specia
litate. împreună cu cetățe
nii. pot finaliza cit mai 
grabnic lucrările de pregă
tire a fondului locativ pen
tru sezonul rece. Este o în
datorire de mare actualita
te. de la care nu se poate 
admite nici un fel de ami- 
nare.

Mihai IONESCU

PRODUCȚIA 
FIZICĂ

(Urmare din pag. I)
RIGORILE COOPERĂRII ÎNTRE 

ÎNTREPRINDERI ȘI DISCIPLINEI 
CONTRACTUALE. Cu promptitudi
ne și exigență este necesar să se ac
ționeze in fiecare întreprindere și la 
nivelul ramurilor industriale pentru 
respectarea riguroasă a programelor 
de cooperare, a disciplinei contrac
tuale. Subliniem acest lucru intrucit 
una din cauzele principale ale res
tanțelor la producția fizică o consti
tuie tocmai neajunsurile generate de 
nelivrarea la timp a unor piese, sub- 
ansumble și utilaje, precum și a unor 
materii prime și materiale de bază 
de către unele unități economice.

Desigur, problemele privind orga
nizarea și perfecționarea in conti
nuare a cooperării intre Întreprin
deri, respectiv optimizarea acesteia 
pe criteriile unei înalte eficiențe eco
nomice, sint deosebit de complexe. 
Soluționarea lor, in spiritul exigen
țelor formulate de conducerea parti
dului, indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu impune 
măsuri hotănte, eforturi concentrate 
din partea tuturor factorilor de deci
zie. din partea organelor centrale de 
sinteza, ministerelor, centralelor in
dustriale și a întreprinderilor. Pen
tru asigurarea unui ritm continuu de 
aprovizionare tehnico-materială a tu
turor unităților economice, holăritoa- 
re sint insă, mai ales in ageastă pe
rioadă de sfirșit de an, eforturile, 
acțiunile concrete ale fiecărui colec
tiv de intreprindere pentru respecta
rea riguroasă, fermă; punct cu punct, 
a programelor de cooperare, a disci
plinei contractuale.

Este necesar, este pe deplin posibil 
ca in perioada care a mai rămas pină 
la sfirsitul anului. în toate unitățile 
economice rezultatele obținut'? in 
creșterea producției să se situeze la 
nivelul maxim al posibilităților, șă se 
obțină cantități tot mai mari de pro
duse necesare economiei naționale, 
aprovizionării pieței interne și ex
portului. In unitățile cu rezultate 
pozitive pot fi obținute, așa cum de
monstrează experiența de pină acum, 
in continuare depășiri și mai sub
stanțiale, iar in cele unde se înregis
trează minusuri trebuie făcut totul 
pentru lichidarea lor neintirziată. .In 
fiecare unitate economică există con
diții reale pentru recuperarea grab
nică a restanțelor și îndeplinirea in
tegrală. la toate sortimentele, a pla
nului pe acest an la producția fizică 
și elț trebuie valorificate deplin, co
respunzător exigențelor acestei peri
oade.

Depinde numai și numai de noi, 
de calitatea muncii noastre pentru 
ca, zi de zi și ceas de ceas, să sporim 
cantitatea și calitatea bunurilor ma
teriale pe care le producem, avuția 
noastră națională — baza trainică a 
prosperității economice a țării și a 
ridicării bunăstării intregului popor, 
în intimpinarea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului să muncim mai 
bine, mai spornic, cu intreaga capa
citate creatoare pentru ca in fiecare 
întreprindere să se obțină rezultate 
cit mai bune, pentru ca planul la 
producția fizică să fie îndeplinit In
tegral, la toate sortimentele.

luni.de
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. CONFERINȚELE DE DARE

moment important în întărireaA A v •

spiritului revoluționar, în
perfecționarea activității organizațiilor de partid

Se apropie de sfirșit o etapă importantă in desfă
șurarea alegerilor de partid - conferințele de dare de 
seamă la nivelul organizațiilor de partid din întreprin
deri, instituții, unități agricole. Dezbătind in spirit critic 
și autocritic problematica vastă a organizațiilor de 
bază, cu împlinirile și neimplinirile ei, conferințele 
adoptă cuprinzătoare programe de măsuri politico-or- 
ganizatorice pentru creșterea capacității de acțiune ale

organizațiilor de bază in vederea îndeplinirii in condiții 
optime a sarcinilor viitoare.

intr-o impresionantă unanimitate, comuniștii iși ex
primă, totodată, in cadrul conferințelor, adeziunea fier
binte - adoptind hotăriri proprii in acest sens - la 
Hotărirea Plenarei C.C- al P.C.R. din 27 iunie a.c. pri
vind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XIII-lea Congres in funcția supremă de secretar 
general al partidului.

Rezultatele economice bune
argumente ale perfecționării muncii

DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XIII-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
ECONOMICO-SOCIALA A ROMÂNIEI 

ÎN CINCINALUL 1986-1990 
Șl ORIENTĂRILE DE PERSPECTIVA 

PÎNĂ ÎN ANUL 2000 (Proiect)

Primul
Republicii 
Constantin 
telegramă 
nistru al Statului Israel, Shimon Pe
res, prin care sint exprimate mul
țumiri pentru felicitările adresate cu

ministru al
Socialiste

. Dăscâleșcu, 
din partea primului mi-

TELEGRAMĂ
Guvernului 

România, 
a primit o

ocazia investirii sale in această func
ție. In telegramă este subliniată con
vingerea că relațiile bune de coope
rare stabilite între România și Israel 
se vor dezvolta și in viitor, in in
teresul celor două popoare.

Cronica

Excelenței Sale dr. APOLLO MILTON OBOTE
Președintele Partidului Congresul Poporului, 

Președintele Republicii Uganda
Cu ocazia celei de-a XXII-a aniversări a proclamării independentei d 

stat, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericiri 
personală, de pace, progres și prosperitate poporului Republicii Uganda 

Exprim convingerea că în viitor se vor dezvolta și diversifica tot ma 
mult raporturile de prietenie’și colaborare dintre partidele, țările și po 
poarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Activitatea complexă desfășurată 
în ultimii ani de organizația de 
partid «de la întreprinderea meca
nică de mașini si utilaj minier din 
Baia Mare a fost si este puternic 
angajată in asigurarea climatului 
necesar Îndeplinirii unei sarcini 
importante ce stă sub semnul prio
rității economice naționale : reali
zarea unor mașini si utilaje de 
mare complexitate tehnică desti
nate noilor obiective menite să 
asigure lărgirea bazei de materii 
prime și energetice a țării.

Un puternic imbold pentru co
muniștii din Întreprindere, pentru 
întregul colectiv de muncă in în
deplinirea cu răspundere si exigen
tă a sarcinilor in acest domeniu • 
l-a constituit, asa cum s-a subli
niat si in conferința de dare de 
seamă si alegeri, aprecierea secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. făcută cu 
prilejul vizitei de lucru ‘ ~
Mare : „Ne-a produs o _____
deosebită întreprinderea mecanică 
de mașini si utilai minier 
Mare. Comparativ cu situația con
statată in vizitele anterioare, a- 
ceastă mare întreprindere a obți
nut progrese însemnate, ea s-a do
vedit. intr-adevăr, o întreprindere 
constructoare de mașini modernă, 
realizind utilaje de inaltă tehnici
tate".

Raoortîndu-se la exigentele for
mulate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la spiritul prevederilor 
din Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, o

la Baia 
impresie

din Baia

seamă de vorbitori, printre care 
Ștefan Giurgiu și Felicia Urdea, 
apreciau ca un merit principal al 
activității de partid de aici crea
rea unei puternice emulații profe
sionale si politice, cu contribuția 
mobilizatoare a intregului activ de 
partid, pentru obținerea unor re
zultate care i-au adus întreprinde
rii un prestigiu binemeritat.

Nota dominantă a dezbaterilor a 
fost insă cea autocritică. Majorita
tea vorbitorilor nu au insistat a- 
supra succeselor, ci s-au oprit asu- 

1 pra problemelor maiore care vor 
trebui abordate cu mai multă con
sistentă atit de către comitetul de 
partid, cit și de către organizațiile 
de bază pentru obținerea unor re
zultate si mai bune, cum ar fi cele 
referitoare la creșterea productivi
tății muncii si mai ales a nivelului 
calitativ al produselor. Asa cum 
reiese din proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului. la finele cincinalului viitor 
96 la sută din produsele industriale 
vor trebui să atingă nivelul mon
dial ridicat, iar 2.5 la sută din ele 
să fie peste, nivelul mondial. Iată, 
de ce. spunea directorul Manea Gi- 
rip. sint necesare eforturi supli
mentare din partea organizațiilor 
de bază, a comuniștilor, a întregu
lui colectiv al întreprinderii, care 
furnizează echipament unor ra
muri de bază ale economiei na
ționale.

Ca întreprinderea să răspundă 
mai bine comenzilor cu regim prio
ritar pentru ramură extractivă si 
energetică, să asimileze în scurt

timp utilajele de mare complexi
tate, cu parametrii atinși de cele 
similare din import, necesare ex
ploatării si preparării cărbunelui si 
minereurilor neferoase, este nece
sară specializarea 
lucru, realizarea unor 
nologice cu decalaje 
toare intre fazele de 
arătat in cuvintul lor
ciu. Nicolae Chertită. Dumitru Ont, 
Andrei Kaveczki. Mihai Hidegcuti. 
loan Fila — precum și întărirea 
ordinii si disciplinei la fiecare loc 
de muncă, prin implicarea directă 
a organizațiilor de partid, a comu
niștilor. in solutionarea lor.

Ceea ce au cerut in mod insis
tent noului organ de partid cpmu- 
nistii inscrisi la cuvint. dar mai 
ales Nicoleta Achim. Cornel Ro
man, Grigore Crăcin, Alexandru 
Tătar. Virginia Marcu. loan Che- 
lemen. Dumitru Sociu, Petru Hozan, 
este intensificarea efortului mobi
lizator spre valorificarea superioa
ră a posibilităților pe care le are 
Întreprinderea pentru afirmarea ei. 
în anii următori, intre unitățile de 
profil fruntașe din tară. Acest 
efort, bazat pe existența in uni
tate a unui colectiv de cadre teh- 
nico-ingineresti cu experiență, a 
unui grup de proiectare aflat in 
incintă, precum si a unor organi
zații de partid puternice poate si 
trebuie să se materializeze cu re
zultate si mai bune in viitor.

formațiilor de 
fluxuri teh- 
corespunză- 
lucru — au 
Ioan Cova-

Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scînteii"

Absența
„promovată"

combativității a fost 
chiar de darea de seamă

Cu prilejul Zilei forțelor armate 
ale Republicii Arabe Egipt, atașatul 
militar, aero și naval al acestei țări 
la București, general de brigadă 
Sayed Mohamed Aly El-Turky, a 
oferiț, luni, o recepție.

Au participat general-locotenent 
Victor Stănculescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. generali și ofițeri, alte persoa
ne oficiale. Au luat parte șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, atașați militari, alți membri 
ai corpului diplomatic.

*
Pește cîteva zile îsi va deschidă 

porțile Tirgul internațional București 
— T.I.B. ’84.

Pregătirile pentru primirea oaspe
ților la actuala ediție — a X-a — 
au aiuns in stadiu final, pavilioa
nele amenajate etalind deja expo
natele cu care vor fi prezente la 
tirg I 145 de firme din tara noas
tră și din alte 39 de țâri de pe

toate continentele. Pavilioanele 
României, principalul expozant, pre
zintă. prin intermediul a 650 de 
centrale și unități economice, insti
tute de cercetare si proiectare, in- 
treprinderi de comerț exterior de 
profil, o gamă variată de produse, 
marea lor majoritate noi sau mo
dernizate, rod al cercetării științi
fice și tehnologice românești.

După cum se sublinia in cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
luni de întreprinderea românească 
de târguri. expoziții și publicitate 
pentru comerț exterior, actuala edi
ție a acestei manifestări expozițio- 
nale se desfășoară sub deviza ..Co
merț. cooperare, dezvoltare, pace", 
participanților fiindu-lc asigurate 
condiții propice Pentru o activitate 
rodnică, in măsură să permită trans
ferul de idei si experiență intre spe
cialiști. amplificarea schimburilor 
comerciale și cooperării economice 
pe baze, reciproc avantajoase, o lar
gă participare la circuitul mondial 
de valori materiale. ■ (Agerpres)

Poporul ueandez 
Sărbătorește astăzi, im- 
plinlrea a 22 de ani 
de la proclamarea in
dependentei tării sale.

Situată în regiunea 
Africii de est. Ugan
da este unul dintre 
statele de mărime me
die ale continentului, 
avind o suprafață de 
236 036 kmp si o 
populație de aproxi
mativ 13,6 milioane 
locuitori. Relieful tă- 

este dominat de 
de

rii 
oodisurj ____
peste 1 000 dc metri, 
in văile cărora se cul
tivă bumbac, banane, 
porumb, ceai, arahi- 
dc si mai ales cafea. 
Prin producția sa a- 
nuală — de circa 
170 000 tone. Uganda 
ocupă locul al treilea 
in rindul producători
lor africani de cafea 
după Coasta de Fil
des si Etiopia.

Eforturile poporului 
uaandez indrentate 
spre lichidarea înapo
ierii economice moș
tenite din trecut și va
lorificarea in folosul 
propriu a diverselor

inalte

bogății ale solului si 
subsolului s-au in
tensificat mai ales in 
ultima perioadă, cind 
guvernul 
oala a 
orogram 
menit să 
dresarea 
economice afectate de 
dificultâtile anilor ’70 
si dc seceta catastro
fală care continuă să 
bintuie întinse regiuni 
ale continentului afri
can. Ca rezultat al 
măsurilor adoptate, in 
ultimii trei ani. cele 
peste 50 de unităti in
dustriale mari si mii- 
locii existente in 
tară si-au refăcut 
treptat posibilitățile 
de producție, produsul 
.national brut al U- 
gandei a sporit in me
die cu 5 la sută, iar 
valoarea exporturilor 
a crdscut cu 45 la 
sută. Tot in acest răs
timp. a 
struirea 
centrale 
eo. care 
nată in
va avea _ . ..............
finală de 600 MW. O 
atentie deosebită este

de la Kam- 
adoptat un 
de urgentă 
ducă la re- 

sectoarelor

început con- 
unei hidro- 
oe riul Aja- 
va fi termi- 

anul 1987 și 
o capacitate

1 r

t
15.00
13,05

15.30
13.40

16.00
16.30 
20.00 
20.20

20,35

20,45

22,20
22,30

TClex
Amfiteatru studențesc. „Spirit re
voluționar in munca de A.S.C." 
Desene animate
Laureat! ai Festivalului 
„Cîntarea României", 
corală
Universul femeilor 
închiderea programului 
Telejurnal (parțial color) 
în frunte comuniștii. • 
temperaturilor înalte. Reportaj 
Selecțiuni din Festivalul cințecu- 
lui ostăsesc ..Te apăr și te cint, 
patria mea 1“ (color). Ediția a 
VlI-a 1984
Teatru TV. „Procesul Horia". de 
Al. Voltin. Partea I — „Urșii 
în capcană"
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului

„Să faci
(Urmare din pag. I)

national 
Muzică

Școala

r a

azi, pentru miine, mai mult și

acordată dezvoltării 
agriculturii — sector 
in care lucrează ma
joritatea populației — 
si creării unui sector 
industrial propriu, o- 
biective pentru a că
ror înfăptuire au fost 
alocate 50 la sută din 
investițiile programu
lui de redresare 1984— 
1985.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu țările 
care au nășit do ca
lea dezvoltării_de sine 
stătătoare, 
socialistă 
cu

România 
urmărește 

interes eforturile 
depuse de poporul u- 
gandez pentru conso
lidarea independentei 
si reconstrucția națio
nală. între tara noas
tră si Republica U- 
ganda s-au statornicit 
relații de prietenie si 
colaborare, intemeiate 
ne deplina egalitate 
in drepturi si avanta
jul reciproc, care co-* 
resound pe deolin in
tereselor celor două 
țări si ponoare, cau
zei păcii si înțelegerii 
internaționale.

mai bine"

Comitetul de partid din cadrul 
unităților sanitare din municipiul 
Giurgiu reunește, in subordonarea 
sa. organizațiile de bază de la di
recția sanitară iudeteană. spitalul 
județean si din cadrul policlinicilor 
orașului. Cu alte cuvinte, unități 
deosebit de importante pentru asi
gurarea sănătății populației muni
cipiului si iudetului.

Conferința de dare de seamă si 
alegeri era un prilej de analiză te
meinică a activității desfășurate in 
acest sens de organizațiile dp bază, 
de toți comuniștii ce activează in 
acest domeniu. Un prilej — o spu
nem din capul locului — care nu a 
fost valorificat așa cum se cuve
nea. Așa cum era necesar intr-un 
for comunist. De ce ?

Darea de seamă nu a oferit dez
baterii comuniștilor un model, un 
exemplu de combativitate concretă, 
directă, la obiect. Firesc, ea s-a re
ferit la anumite rezultate bune ob
ținute de comuniști, de colectivele 
unităților medico-sartitare. S-au 
prezentat situații, cifre, date si 
chiar exemple concrete de comu- 
nis’i care-si îndeplinesc cu pro
bitate profesională îndatoririle. 
Dar atunci cind a fost 
de lipsuri, de neajunsuri 
tente in acest

velul cerințelor. Dar despre acest 
aspect nu se spune nici un cuvint. 
Cum, tot așa. nu s-a amintit nici 
un cuvint in darea de seamă 
despre anumite cazuri de încăl
care a eticii profesionale a unor 
cadre medicale. (Numai in acest 
an, colegiul județean de disciplină 
al cadrelor sanitare a discutat 
pină acum 11 cazuri, pronunțind di
ferite sancțiuni). Darea de seamă 
nu a abordat si analizat cu toată 
profunzimea si concretetea nece
sară nici alte aspecte importante 
ale activității comuniștilor din a- 
cest sector, cum ar fi situarea ju
dețului printre cele mai slabe in 
ceea ce privește situația stării de 
sănătate a populației. eficienta 
unor acțiuni profilactice. Or, ce alt 
prilei era mai nimerit decît con
ferința comitetului de partid pen
tru analizarea unor, asemenea as
pecte ?

în loc să completeze darea de 
seamă, să suplinească lipsurile 
acesteia printr-o intervenție critică 
și autocritică, printr-o analiză și 
atitudine combativă de reliefare 
concretă a neajunsurilor, care mai 
există în acest sector, în munca 
unor comuniști, a birourilor orga
nizațiilor de bază, a comitetului de 
partid, intervențiile celor care au 
luat cuvintul s-au înscris, din pă
cate — cu una-două excepții — pe 
aceeași linie a unor dezbateri ge
nerale. in care nimeni nu a criti
cat pe nimeni.

Iată, dar, numai cîteva aspecte 
la care noul comitet de partid din 
sectorul sanitar trebuie să reflec
teze cu toată răspunderea și pen
tru eliminarea cărora să intervină 
operativ, exigent, in întreaga acti
vitate viitoare.

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 6 octombrie, 
ora 26 — 12 octombrie, ora 20. In țară: 
Vremea va fi in general frumoasă in 
sudul târli, unde cerul va fi variabil și 
izolat vor cădea precipitații slabe, sub 
formă de burniță și ploaie, țn restul 
țării vremea va fi schimbătoare, cerul 
temporar noros și. local, vor cădea 
burnițe și ploi slabe. Viatul va pre
zenta intensificări locale in nordul ță
rii și la munte, predominind din sec
torul sudic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, mai 
scăzute in depresiunile intramontane, 
iar cele maxime intre 16 și 26 de gra
de. mai ridicate în sud. Dimineața, pe 
alocuri, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi in general fru
moasă. eu cerul variabil, favorabil pre
cipitațiilor slabe sub formă de burni
ță sau ploaie. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 11 și 13 grade. Iar cele 
maxime', între 24 si 27 de grad®. Dimi
neața ceață.

cut de oameni de o cali
tate deosebită. De aceea, în 
dezbaterile 
că bilanțul 
muncii de .. ____  .
fost doar pragul de la care 
pornim intr-o activitate 
structural nouă. Așa că, 
vedeți dumneavoastră, 
moțiile și preocupările lor 
și deci și ale mele sint fi
rești. justificate.

Cum gindesc comuniștii, 
ce iși propun, cum iși apre
ciază munca de viitor ?

— Avem rezultate bune 
— spunea Finarcta Boin- 
geanu, controloare C.T.C. 
la secția 2100 pompe de in
jecție in „linie. Producția. ■ 
marfă este realizată, in a- 
cest an. în proporție de 
101,43 la siută, productivita
tea muncii este de 100.5 la 
sută... Sint cifre care con
ving 
Dar, 
celui 
greș.

lor au socotit 
remarcabil al 
pină acum a

e-

Al. PINTEA
teatre

CONSEMNATE ȘI NECONSEMNATE

ÎN PROCESELE VERBALE:

Pință, 
— se
pari, i-

vorba 
exis- 

...... .  ... ........ domeniu de acti
vitate. darea de seatnă a suferit o 
adevărată metamorfoză. S-au 
emis, c drept. anumite aprecieri 
critice, dar generale, și tot in ge
neral s-au semnalat anumite nea
junsuri. Prin acest sistem, al cri
ticii „in general", de fapt de falsă 
combativitate, s-a „trecut" ușor 
peste unele probleme acute ce 
trebuiau atent analizate. „Vor 
trebui eliminate — se arată ast
fel in darea de seamă — defi
cientele ce mai persistă in res
pectarea programului de lucru, 
in folosirea eficientă a timpului de 
muncă". Iată doar o 
blemă importantă de 
com nort are 
poate avea 
grave, dar 
doar enunțată in darea de seamă, 
deși ar fi avut ce să spună. Ar fi 
trebuit să analizeze situația nave
tiștilor. să amintească astfel că din 
cele 546 cadre medicale cu studii 
superioare. 380 (aproape 70 la sută 
deci) sint incă navetiști, că. in 
aceste condiții, participarea lor la 
actul medical nu este întotdeauna.

^nici cantitativ, nici calitativ, la ni-

care, in 
efecte 
care

singură pro- 
disciolină. de 
acest sector, 
imediate si 

practic q fost

Semnificația unei mulțumiri
tive, să fie apropiată 
de oameni. Totodată, 
a asigurat-o de spri
jinul ei deplin in vii
toarea activitate. Apoi 
au urmat aplauze, 
îmbrățișări. Fosta se
cretară primea din 
partea comuniștilor un 
buchet de flori. Flori
le dragostei și prețui
rii oamenilor.

O mărturie de recu
noștință dintre multe 
altele asemănătoare. 
Prin care comuniștii, 
odată cu învestitura 
acordată unor 
brl de partid tineri, 
aduc mulțumiri celor 
care, ani de-a rindul, 
și-au 
treaga 
muncă bunului 
al activității organiza
țiilor de partid.

Constantin 
VARVARA

Timp de zece ani, 
confecționară Maria 
Nicolaescu a fost se
cretara biroului orga
nizației de bază din 
secția nr. 2 confecții 
pentru femei a între
prinderii de confecții 
și tricotaje București. 
Zece ani in care a 
contribuit cu pasiune, 
cu dăruire, intr-o mă
sură hotăritoare. Iii 
ridicarea organizației 
comuniștilor de aici 
printre cele mai bune 
din marea unitate 
bucureșteană. Dovada 
— secția ocupă de 
cițiva ani. fără între
rupere, primul loc pe 
întreprindere pentru 
îndeplinirea ritmică a 
tuturor indicatorilor 
de plan, pentru calita
tea produselor, pentru, 
ordine și disciplină.

In cursul dezbateri-

»
lor din cadrul adună
rii de dare de seamă 
și alegeri, Tudorița 
Seciu, Mara Ilici, Eli- 
s'abeta Marinică șt alte 
comuniste « 
in cuvinte 
emoționante, 
desfășurată 
secretarăm faptul că a 
reprezentat un model 
pentru 
partid 
Printre 
care i-au 
Templul.
bucurat ani de-a rin- 
dul de sprijinul și în
drumarea ei se află și 
noua secretară a bi
roului organizației de 
bază, tânăra Georgeta 
Petru ș.

Maria Nicolaescu a 
recomandat noii se
cretare să fie exigen
tă. să respecte princi
piul conducerii colec-

au elogiat 
simple, 

, munca 
de fosta

membrii de 
mal tineri, 

comunistele 
urmat e- 

care s-au

mem-

consacrat 
putere

iu
de 

mers

9 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Gimnastică sentimentală — 
19,30; (sala „Ion Vasilescu*4) : între 
patru ochi (B) — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu*4 
(15 68 75. Ateneul Român) : Recital de 
trompetă și orgă laneu Văduva — 
Florin Chiriacescu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18.
• Teatrul „Lucia Șturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu. ----- 
Romeo și Julieta * 
brie — 19: (sala
10 9â 44) : Gustul 
e Teatrul Mic 
fluturi — 19,30. *
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : 
litica — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
țitoarea — 19.30.
• Teatrul „Nottara44 (39 3| 03. 
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Pălăria florentină - 19.30.
• Tehtrul satlric-muzical ..C. Tăna- 
se*4 (15 56 78. grădina Cărăbuș) : Mi- 
nispectacoj de divertisment și film 
— 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română**- 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatru] „Ion Creangă44 (19 1 1 70) : 
Snoave cu măști — 15; Un tînăr 
printre alții — 19: (la grădinița 240- 
O amintire -
• Teatrul
Puiul — 10 
Pi uni

. ........ .. 14 75 46) : 
la sfirșit dă noiem- 

Grâdina Icoanei, 
parvenirii — 1B.
(14 70 81) : Fluturi,

și ne dau încredere, 
analizind Directivele 
de-al XIII-lea Con- 
trebuie să vedem in 

cifrele proiectului. care 
înseamnă nu . numai un 
salt înainte spectaculos in 
înflorirea țării, saltul pe
care noi inșine ni-1 propu
nem să-l facem in pro-
pria-ne devenire. Așa am 
înțeles cu totii recomandă
rile tovarășului 
Ceaușescu făcute 
centa Consfătuire 
cru de la C.C. al 
De aceea, socotesc 
bine că darea 
vorbit •‘aspru 
junsurile care 
nifestă incă, 
realizări — ritmuri inegale 
pe liniile de ..............
aspecte de 
tehnologică 
că... E bine ___ ______
șint pină la urmă proble
me de conștiință, de ele 
depinde totul în noul 
drum pe care pornim. 
Analizăm, in fond, starea 
noastră de conștiință, as
pirină la o nouă creștere 
a ei, potrivit cu importan
ța istoriei noi pe care o 
făurim cu miinile noastre.

— Anul trecut — in fe
bruarie — spunea șeful

Nicolae 
la re
de lu- 
P.C.R. 

____ eu. e 
de seamă a 
despre nea- 
se mai ma- 
dincolo de

fabricație, 
indisciplină 

sau in mun- 
așa. acestea

de echipă loan 
din aceeași secție 
cretarul general al 
dului a fost oaspetele nos
tru, a discutat cu noi, in 
acel spirit atit de caracte
ristic democrației noastre 
muncitorești, revoluționa
re, despre preocupările 
noastre, despre contribuția 
noastră la înfăptuirea pro
gramului național de die- 
selizare. împreună, după 
ce am analizat programul 
de dezvoltare și diversifi
care a producției de pom
pe de mjecție șl s-a ajuns 
la concluzia că putem du
bla producția fizică reor- 
ganizînd și 2
unele fluxuri tehnologice, 

. folosind mai bine spațiile 
existente, punind in func
ție noi capacități, am hotă- 
rit să punem imediat to
tul jn aplicare. S-au intro
dus noi tehnologii de lucru, 
procesul de mecanizare și 
automatizare s-a intensifi
cat, zilnic vedem cum 
crește noua hală de pro
ducție. Sintem mulțumiți ? 
Nu, nu sintem mulțumiți, 
darea de seamă a relevat 
acest lucru. Avem rezerve, 
pe care, zic eu, nu le fruc
tificăm îndeajuns. Mecani
cii fine ii revine, in vii
torul cincinal, un rol de 
seamă, ca lamură care în
corporează cele mai noi 
cuceriri ale științei șl teh
nicii. In noi, in forța 
noastră de creație sint re
zervele de care aminteam. 
Să le punem „in operă", 
cum se spune, ca prin ele 
să dublăm productivitatea 
muncii, in primul 
apoi vine rindul 
rilor. Ne-a vorbit 
acestea secretarul general 
al partidului, marele om 
din fruntea țării și a parti
dului, comunistul a cărui 
realegere in funcția supre
mă a partidului este înal
ta chezășie pentru victo
riile noastre viitoare. Pen
tru că — așa cum cu toții 
știm — țara întreagă este 
cabinetul său de lucru. 11 
asigurăm, acum, in zilele 
premergătoare marelui Fo-

modernizind

rind, și 
extinde- 
de toate

Po-

Pe-

sala

9,30.
..Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum- 

16: (sala „Ion Vasilescu") : 
Nu vorbiți In timpul spectacolului — 
16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.
• Estrada Armaltei (13 60 64. sala 
C.C.A.) : Atenție ! Estrada in emisie 
— 19,30.

---- - ■

FOTBAL

cinema
MIORIȚA 
15.45: 18;

MUNCA

rum al comuniștilor că 
vom face totul ca, prin 
munca noastră de o nouă 
calitate să fim la înălți
mea noului proces istorie 
prefigurat de proiectul de 
Directive.

Au fost analizate cifre, 
au fost comparate succese 
și insuccese, s-au dezbă
tut aspecte care vizau ac
celerarea Introducerii nou
lui in procesul de produc
ție, scoțindu-se la iveală 
atitudini umane exemplare 
in contrast 
sau 
cate

cu comodități 
automulțumiri critl- 

fără menajamente. 
Trebuie să onorăm 
fapte inaltul titlu de 

subtiniât
prin
comunist — au ...............
numeroși vorbitori, referin- 
du-se la puterea de exem
plu a muncii fiecărui mem
bru do partid. Comuniștii 
sint oameni cu vederi largi, 
nu îngăduie rutina, pasul 
pe loc, automulțumirea, so
cotind că toate succesele 
de pină acum ne obligă 
pe toți să le sporim' lumi
na printr-o nouă calitate a 
muncii cu totul nouă, pen
tru o nouă etapă istorică.

— Iată, do pildă, eu. și 
mai sint ca mine — spunea 
maistrul principal Dumitru 
Ivan — ca om cu 'expe
riență profesională 
viață mai bogată, 
tesc că nu m-am 
cupat îndeajuns <_ 
tineri, că nu le-am trans
mis experiența 
așa fel incit să 
eâ o rezervă de 
mai folositoare, 
tre noi vom ieși 
mai devreme sau mai tir- 
ziu. Trebuie insă, prin ti
nerii pe care îi lăsăm în 
locul nostru, prin expe
riența pe care le-o trans
mitem, să fim prezenți. ac
tivi și in noul proces isto
ric prefigurat de documen - 
tele celui de-al XIII-lea 
Congres.

Ginduri pasionat îndrep
tate spre ziua de miine. 
Urmărindu-lo zborul avin- 
tat. 
este 
din

i și de 
soco- 
preo- 

de cei

asta in 
facă dîn 
creație și 
Unii din- 
la pensie.

iți spui că nimic nu 
imposibil de realizat 

ceea ce-și propune

partidul in drumul cuteză
tor spre noi piscuri de pro
gres și civilizație.

— Așa și stau lucrurile, 
iși exprima opinia ingine
rul Virgil Rădulescu, șeful 
adjunct al secției 2100. Ve
deți dumneavoastră, oame
nii inșiși, gindind la nive
lul obiectivelor și interese
lor economiei naționale, 
iși impun exigențe pe 
măsura calității lor de 
stăpini ai uzinei, ai țării. 
Trebuie să fii capabil să 
faci azi, pentru miine, mai 
mult și mai bine — pare 
să spună fiecare gind al 
lor. In acest mod de gin- 
dire 
nergit 
întilnești 
Pă 
tor 
ca 
unul 
extraordinar 
Iată, in uzina noastră, bu
năoară. ne-am propus du
blarea productivității mun
cii nu prin sporirea numă
rului de oameni sau pe 
seama extinderilor sau prin 
efort fizic mai ridicat. Nu ! 
Ne-am propus acest obiec
tiv. așa cum ne cere secre
tarul general al partidului, 
prin introducerea mai ac
centuată a mecanizării și 
automatizării. Uzina are o 
secție de autoutilare. Greul 
apasă pe ea, te-ai gindi, in 
primul moment, dar între
gul colectiv muncitoresc 
este prezent în ce se creea
ză acolo — cu idei, cu 
propuneri, cu participare 
directă la înnoire, la naș
terea de noi tehnologii, la 
făurirea de ingenioase 
mașini-agregat, care valo
rifică mai bine oțolul și 
celelalte materii prime. 
Imaginați-vă ce forță are 
acest efort colectiv, ce re
prezintă el pe plan uman! 
Ei, comuniștii, șint a-rhitec- 
ții viitorului.

Da. arhitecti ai viitoru
lui, astăzi, intr-o uzină a 
țării, in toate uzinele țării, 
undfe comuniștii dezbat 
chipul de miine al Româ
niei socialiste și comuniste.

sint concentrate e- 
ineptiizabile. Te 

in fiecare cli- 
cu acțiunea aces- 

energii, le descifrezi 
fațete concrete ale 

proces revoluționar 
de complex.

De la meciurile celei de-a șaptea etape,
la pregătirea jocurilor din cupele europene

• Singur dc cart: SCALA (11 03 72)
— 9: 11.15; 13.30: 15,45; 13: 20.15. FE
ROVIAR (50 51 40) — 9: 11 ; 13,15;
15,30: 17.45; 19.45, MODERN (23 71 01)
— 9: 11.13; 13.30: 15.45: 18: 20.
• Mireasa sălbatică (Spectacol de 
gală in cadrul „Zilelor filmului 
turc") : STUDIO (59 53 15) — 19.
• Glissaildo : EXCELSIOR (63 49 45)
— 9: 12; 16: 19.
• Haiducii lui Șaptecai : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11.30; 13,30; 16: 18; 20.
• Imposibila iubire : UNION (13 49 U4)
— 9; 12,30; 16: 19,30.
• Un petic de cer : DRUMUL SĂ
RII (312813) — 15.30; 17.30: 19,30.
• Surorile : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,15; 19.30.
• Dreptate in lanțuri 
(79 71 26) — 9; 11,15: 13.30 
20, TOMIS (21 49 46) — 9;
15,30: 17,45: 20, la grădină

VOLGA 
15,45: 18; 
11; 13,15; 

■ 19.

• Emisia continuă : 
(14 27 14) — 9; 11,15: 13,30: 
20.
® Acțiunea „Autobuzul” : 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Salutări de la Agigea : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17: 19.
• Cu cerul sub picioare ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.
• Aventurile ursuleților polari — 9; 
11; 13: 17.15; Prințesa Păun — 15; 19 : 
DOINA (16 35 38).
• Războiul stelelor : SALA MICA A 
PALATULUI — 1T; 20.
• Soarele alb al pustiului : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20.
• Agonia: LIRA (31 71 71) — 15,30;
19,15.
• O fată și un băiat : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Jazz *20 : VIITORUD (10 67 40) — 
15.30; 17,30: 19.30.
9 împușcături sub spînzurătoare : 
AURORA (35 04 66) : — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
e După mulți ani : PROGRESUL
(23 94 10) — 15.30; 17,30: 19,30.

• Tess : PATRIA (11 86 25) — 9; 12.30; 
16: 19,30.
• Selierezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 
20.
• Drumul spre victorie : CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 12,30: 16; 19, la grădi
nă — 18,30.
0 Superman : FESTIVAL (15 63 48) — 
8.45; 11,30: 14.15; 16,45: 19.30.
• Sint timid dar mă tratez : FAVO
RIT (45 31 70) — 9: 11,15: 13,30: 15.45: 
18; 20,15.
• Dosarul albastru : 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30;
20, FLAMURA (85 77 12) 
13,15: 15,30; 17.45; 20.
• Polițist sau delincvent :___
(17 08 58) — 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.
• Lupii mărilor : DACIA (50 35 04) — 
9; 11,15; 13.30: 15,45: 18; 20.
0 Campionul : GIULEȘTI
— 9: 12; 16: 19, GRADINA
(47 46 75) — 13,30.
• Omul și fiara : PACEA
— 15,30; 18,30.

LUMINA 
15,45; 18; 
— 9; 11;

GRIVIȚA

(17 55 46) 
GLORIA

(60 30 85)

• Undeva, cindva : MELODIA
(111349) — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 
20. CULTURAL (83 50 13) - 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18: 20.13.
• Cascadorul Hooper : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; II: 13: 15,30; 17.45: 20.
• Competiția i POPULAR (35 15 17)
— 15; 17.15; 19,30.
• Camionul de cursă lungă : COS
MOS (27 54 95) — 9,30: 11,30; 13,30;
15,30: 17.30: 19,30.
• Par și Impar : ARTA (21 31 86) — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. Ia grădi- 
nâ - 19.
• Căpitanul răzbunării : GRADINA 
AURORA (35 04 68) — 18,30.
• Rocky II ; GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) - 18,30,
• Martorul știe mai mult : GRADI
NA LIRA (31 71 71) - 18,30.
• Cineva ca tine : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 18.30.
• Albinuța : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 13,30.
• Lovitură fulgerătoare : GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.

S-a mai desfășurat o etapă din 
campionatul național — cea de-a 
șaptea — cu meciuri viu disputate, 
cu obișnuitele victorii ale gazdelor in 
șase cazuri, dintre care se distinge 
partida cu scorul cel mai net. Spor
tul studențesc — F.C. Baia Mare 
4—0. N-au lipsit nici rezultatele de 
egalitate, favorabile deci echipelor 
vizitatoare : A.S.A. — Steaua 0—0 șl 
Politehnica Iași — Politehnica Ti
mișoara 2—2.

Cum era și firese. atenția amatori
lor de fotbal s-a indreptat spre Cra
iova. unde s-a jucat unul dintre cele 
mai interesante meciuri din campio
nat, Universitatea — Dinamo Bucu
rești. Această partidă a fost urmări
tă de un public numeros și de mi
lioane de telespectatori, interes jus
tificat atit de forța recunoscută a ce
lor două echipe in campionatul na
țional. cit și de faptul că de mai 
multi ani ambele formații reprezin
tă cu cinste fotbalul nostru in cupele 
europene; îl reprezintă și la ediția de 
față a competițiilor continentului.' 
Dinamo București și Universitatea 
Craiova calificindu-se în mod pe d<r- 
plin meritat in turul secund.

Să spunem de la bun inceput că. 
dincolo de scor, 4—2 (2—1) pentru 
Dinamo, am remarcat la acest ioc 
multe faze de bună calitate și șase 
goluri foarte frumoase, de la primul, 
înscris de Dragnea. un gol „tactic** 
deosebit, pînș la ultimul, marcat cu 
precizie și eleganță de Bălăci, dintr-o 
lovitură liberă. Toate aceste reali
zări tehnice au dat meciului calită
țile necesare unui ioc-spectacol. cum 
dealtfel se și aștepta mulțimea ama
torilor de fotbal din partea unor e-

cliipe românești fruntașe, cum sint 
Dinamo și Universitatea Craiova.

După cum s-a văzut, la Craiova 
Dinamo a eiștigat partida pe plan 
tactic. în timp ce echipa gazdă toc
mai in acest domeniu a fost mai 
slab pregătită. Indisponibilități de 
jucători au avut ambele formații, 
totuși, după părerea noastră, nu a- 
ceasta a precumpănit, ci pregătirea 
prealabilă concretă in raport cu ad
versarul din fâță. Dinamo exersează 
in ultimul timp citeva modalități tac
tice npi. in cadrul cărora 
schimbă și rolul unora 
tre jucători. De asemenea, 
cătorilor bucureșteni li s-au asigu
rat : intii, o pregătire fizică foarte 
temeinică; doi. o atentă recuperare 
a forțelor după meciuri. Credem că 
latura tactică, plus aceea a pregătirii 
fizice Iau dat ciștig de cauză echipei 
campioane. Ea a desfășurat la Cra
iova cel mai bun joc al său de la 
începerea sezonului de toamnă. A- 
vem impresia că Dinamo este o e- 
chipă in creștere de formă, in creș
tere de instruire și pregătire, punin- 
du-și treptat in valoare potențialul, 
pe măsură ce se apropie obiectivul 
cel mai important de reprezentare 
fotbalistică, meciurile din turul al 
doilea al „Cupei campionilor". As
tăzi, șțjm și contra cărei echipe : Gi- 
rondins Bordeaux, liderul neinvins 
al campionatului francez, echipă ma
tură și deosebit de tehnică.

După cum ne-a arătat și în me
ciurile prin care a eliminat valoroa
sa formație spaniolă Betis Sevilla, 
echipa Universitatea Craiova are pe 
mai departe mari disponibilități pen
tru performanța internațională —

se 
din- 
-iu-

dintre cei mai buni, majori- 
cu o vastă experiență a me- 
dificile. Recuperarea temei- 

insufi- 
forrnă

jucători 
tatea și 
ciurilor.................... ..................
nică a celor accidentați sau 
cient restabiliți, aducerea la 
superioară a intregului efectiv cra- 
iovean — sint sarcini imediate, de 
mare răspundere ale antrenorilor și 
conducerii clubului. învățămintele 
recentului meci derbi din campiona
tul nostru îndreaptă atenția clubului 
craiovean — club de-acum renumit 
in fotbalul european — spre pregă
tirea cea mai serioasă cu putință, 
in general, și cu privire la fiecare 
meci și fiecare adversar in parte, 
astfel ca Universitatea Craiova să 
continue tradiția rezultatelor bune 
in cupele continentale.

Pină la 24 octombrie, data prime
lor meciuri Girondina Bordeaux — 
Dinamo București și Universitatea 
Craiova — Olympiakos Pireu, echi
pele noastre dispun deci de timpul 
necesar pentru consolidarea părților 
pozitive din jocul lor, ca și pentru 
inlăturanea unor neajunsuri semna
late, nu numai cu ocazia derbiului 
de la Craiova. Avem convingerea că 
jucătorii, antrenorii și conducătorii 
celor două cluburi îndrăgite de ama
torii de fotbal vor munci stăruitor 
și cu răspundere, astfel ca, la ..ora 
europeană" — Dinamo București, in 
„Cupa campionilor" și Universitatea 
Craiova, in „Cupa U.E.F.A.", să fie — 
așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani 
— demne reprezentante ale fotbalu
lui nostru, să ofere noi satisfacții 
sportive numeroșilor lor susținători.

Valeriu MIRONESCU
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Convorbiri privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice dintre România

și R. 0.

Cuvîntarea tovarășului K. Cernenko 
la Consfătuirea unională a controlorilor populari

j ••îrn• •
„în actualele împrejurări internaționale, problema fun

damentală este oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi a înar
mărilor nucleare, înfăptuirea dezarmării și apărarea păcii. Ni
mic nu poate fi mai important decît de a se face totul pentru 
dezarmare, pentru înlăturarea primejdiei unui război atomo- 
nuclear distrugător, pentru apărarea dreptului fundamental al 
popoarelor, al oamenilor - la viață, la pace, la existență liberă 
și demnă”.

NICOLAE CEAUȘESCU

BERLIN 8 — Trimisul Agerpres, 
Dinu Moarcăș. transmite : în spiri
tul recentelor întîlniri desfășurate la 
București între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, Ia 
Berlin au avut loc convorbiri pri
vind aprofundarea si amplificarea 
cooperării și specializării în produc
ție. a colaborării tehnico-stiintifice 
dintre cele două țări pentru perioa
da 1985—1986 și. în perspectivă, pînă 
în anul 2000.

Tovarășul Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, conducătorul dele

gației române de partid si de stat 
care a participat la manifestările 
prilejuite de aniversarea împlinirii a 
35 de ani de Ia întemeierea R.D.G., 
a avut convorbiri cu tovarășul 
Werner Felfe. membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
membru al Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, cu membri ai con
ducerii de partid și de stat care 
răspund de activitatea unor ministe
re economice și tfe planificare. Aces
tea s-au referit la stadiul actual al 
relațiilor dintre România si R.D. Ger
mană. fiind examinate. îndeosebi, 
posibilitățile de dezvoltare a lor in 
continuare pe multiple planuri. S-a 
constatat cu satisfacție dezvoltarea 
pozitivă a acestor relații si dorința 
reciprocă de a le adinei si extinde 
și mai mult în viitor. în avantajul 
celor două popoare, al progresului 
lor social-economic.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Consfătuirea unională a 
controlorilor populari, Konstantin 
Cernenko, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a re
levat între altele necesitatea sporirii 
considerabile, in condițiile actuale, 
a drepturilor și posibilităților contro
lului obștesc, ca și a responsabilității 
sale. în ansamblu, este vorba să 
descătușăm în toată plenitudinea ei 
forța creatoare a autoconducerii so
cialiste a poporului — a arătat vor
bitorul. Tocmai în aceasta rezidă 
sensul perfecționării sistemului poli
tic al orînduirii socialiste. Celui care 
muncește cu deplină dăruire trebuie 
să-i fie asigurate întotdeauna și pre
tutindeni avantaje palpabile în pri
vința retribuției, la repartizarea lo
cuinței, ca și la acordarea altor bu
nuri sociale. Misiunea controlului 
popular este de a veghea permanent 
cum se respectă în practică normele 
obligatorii ale sistemului socialist de 
repartiție, de a verifița în ce mod se 
leagă Concret măsura consumului de 
măsura muncii. In ultimii ani ne-am 
apucat serios să facem, cum se spu

ne, ordine în gospodărie. Sarcina pe 
care ne-am propus-o este clară : să 
punem capăt corupției și speculei, 
risipei și sustragerilor din proprieta
tea socialistă, abuzului de funcție. 
Am intensificat Considerabil lupta 
pentru întărirea legalității și îmbu
nătățirea activității organelor noastre 
juridice, pentru creșterea răspunde
rii cadrelor cu funcții de conducere, 
pentru creșterea spiritului organiza
toric și disciplinei.

Așteptăm din partea controlu
lui popular să contribuie lă va
lorificarea maximă a resurselor e- 
xistente, care se află, în primul 
rînd, în perfecționarea continuă a 
organizării muncii, în întărirea dis
ciplinei și a regimului de economii. 
O expresie a lipsei de organizare în 
activitatea economică o constituie 
risipa, dezinteresul față de economi
sirea materiilor prime, materialelor, 
energiei. Spiritul de economie tre
buie să devină legea absolută a în
tregii noastre vieți economice, a 
arătat apoi vorbitorul, subliniind im
portanța deosebită a asigurării res
pectării stricte a acestei legi in agri
cultură.

Festivitățile de la Berlin cu prilejul împlinirii 

a 35 de ani de la întemeierea R. D. Germane

Activitatea desfășurată pe plan 
extern de țara noastră în cei cinci 
ani care au trecut de la Congresul 
al XII-lea al partidului a pus și mai 
pregnant în lumină preocuparea 
consecventă a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru apărarea intereselor fundamen
tale ale poporului nostru și ale 
tuturor celorlalte popoare, pentru 
făurirea unei lumi a păcii și pro
gresului, în care fiecare popor să 
poată inainta în liniște și siguran
ță, pe calea progresului economico- 
social. Dînd expresie strălucită uni
tății de gîndire, voință și acțiune a 
națiunii noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat în 
repetate rînduri că obiectivul cen
tral al politicii externe a României 
ii constituie lupta fără răgaz pen
tru reluarea cursului spre destin
dere, pentru edificarea unei reale 
sccuritâți internaționale și a unei 
păci durabile în lume. Acestei 
orientări fundamentale i-au cores
puns, pe planul practicii, într-o 
concepție unitară și cuprinzătoare, 
toate acțiunile de politică externă 
ale partidului și statului nostru, 
activitatea neobosită a secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii.

în temeiul adevărului fundamen
tal că cel dinții drept al ființei 
umane și al omenirii in ansamblu 
este dreptul la pace, Ia viață, la 
existentă liberă, conducătorul parti
dului și statului român a desfășu

rat o amplă și neobosită activitate 
în apărarea acestui drept sacru, 
cîștigîndu-și, pe bună dreptate, re- 
numele de „erou al păcii“.

Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în zilele noastre a lupta 
pentru pace înseamnă în primul 
rind a lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare. Pace și securitate prin dezar
mare — iată opțiunea fundamentală 
pe care o impun deopotrivă evolu
țiile actuale și liniile de perspec
tivă ale dezvoltării umanității, op
țiune pe care România socialistă o 
susține cu toată energia, ca fiind 
singura cale de a evita declanșarea 
unei conflagrații catastrofale.

în acest cadru, președintele 
României a desfășurat o intensă și 
tenace activitate pentru prevenirea 
și încetarea escaladării înarmărilor 
nucleare, subliniind stăruitor că 
acumularea de mijloace de distru
gere, in special în Europa, unde 
sînt concentrate două treimi din 
arsenalele lumii și unde dispo
zitivele celor două blocuri militare 
opuse stau față în față, periclitează 
insăși existența omenirii, valorile 
civilizației create de-a lungul mile
niilor.

Ampla activitate politico-diplo- 
matică desfășurată de țara noastră, 
de președintele ei in sprijinul păcii 
și dezarmării s-a concretizat în 
multiple propuneri prezentate la 
Națiunile Unite și in alte foruri in

ternaționale, inclusiv Ia actuala 
reuniune generai-europeană de la 
Stockholm, preconizînd o abor
dare pas cu pas, de la simplu la 
complex, în cadrul unui proces 
continuu, care să ducă în final la 
înfăptuirea obiectivului istoric — 
dezarmarea generală și totală.

Deosebit de energică a fost 
această activitate odată cu trecerea 
la instalarea noilor rachete nucleare 
în Europa, istorica inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, apelurile și mesajele 
adresate șefilor de state și de gu
verne bucurîndu-se de cel mai 
larg ecou.

Intensa activitate politico-diplo- 
matică a României socialiste s-a 
conjugat, ca răspuns la vibrantul 
îndemn al secretarului general al 
partidului, cu largi acțiuni in spri
jinul păcii desfășurate pe tot cu
prinsul țării noastre, culminind cu 
cele 18 milioane de semnături pe 
Apelul pentru pace adresat celei 
d'e-a doua sesiuni speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării.

Prin glasul președintelui său, de 
la tribuna Sesiunii solemne jubilia
re consacrate împlinirii a 40 de ani 
de la actul istoric de la 23 August 
1944, poporul nostru și-a reafirmat 
angajamentul ferm de a nu pre
cupeți nici un efort pentru apărarea 
dreptului său suprem, a dreptului 
suprem al tuturor popoarelor la 
existență, la libertate și indepen
dență, la pace, la viață.

BERLIN (Agerpres). — în cin
stea celei de-a 35-a aniversări 
a întemeierii Republicii Democra
te Germane, duminică s-a desfă
șurat la Berlin o paradă militară.

în tribuna oficială se aflau, pen
tru a asista la parada militară, tova
rășul Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, alți 
conducători de partid și de stat ai

*
Tovarășul Erich Honecker, secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, a 
oferit, duminică seara, o recepție, 
cu prilejul împlinirii a 35 de ani de 
la întemeierea primului stat german 
al muncitorilor și țăranilor.

în marea sală a Palatului Republi
cii, din Piața Marx-Engels, au fost 
prezenți membri ai conducerii de 
partid și de stat a Republicii Demo-

Republicii Democrate Germane, oas
peți de peste hotare.

A fost prezentă delegația de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, care participă la festi
vitățile organizate la Berlin cu pri
lejul marii sărbători a poporului 
prieten al Republicii Democrate Ger
mane.

★
erate Germane, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, ve
terani ai mișcării comuniste și mun
citorești, fruntași în producție, oa
meni de știință și cultură, precum 
și numeroși oaspeți de peste hotare.

A participat delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Intilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 
din Republica Socialistă România 

și ai tineretului din Uniunea Sovietică
MOSCOVA 8. — Trimisul Ager

pres. M. Chebeleu. transmite : La 
Moscova au început manifestările din 
cadrul întîlnirii prietenești dintre 
reprezentanți ai tineretului din Re
publica Socialistă România și ai ti
neretului din Uniunea Sovietică, ac
țiune consacrată dezvoltării și apro
fundării raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre Uniunea Tinere
tului Comunist (U.T.C.) și Uniu
nea Tineretului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.), dintre tinerii celor două 
țări. Participă o delegație de tineret 
din țara noastră condusă de tovarășul 
Dinu Drăgan, secretar al Comitetului 
Central al U.T.C.

Acțiunea se înscrie în contextul tra
diționalelor relații de prietenie și co.- 
laborare statornicite între poporul 
român și popoarele sovietice, între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, relații 
în cadrul cărora un rol de cea mai 
mare importanță îl au întîlnirile și 
convorbirile rodnice dintre tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Konstantin Cernen
ko, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

Manifestările ce vor avea loc în 
cadrul întîlnirii prietenești vor con
stitui un bun prilej pentru realiza
rea unui util schimb de opinii și 
experiență privind preocupările și 
căile de acțiune ale U.T.C. și U.T.C.L. 
în educarea comunistă prin muncă 
și pentru muncă a tineretului, pen
tru sporirea contribuției tinerei ge
nerații la amplul proces de făurire a 
socialismului și comunismului în cele 
două țări. Intilnirea, cu un pronunțat 
caracter de lucru, cuprinde o serie 
de acțiuni politice, cultural-educati
ve și artistice, contribuind și pe a- 
ceastă cale la o mai bună cunoaștere 
reciprocă între tinerii celor două țări.

OBIECTIVUL PRIORITAR 
-ERADICAREA ARMELOR 

DE DISTRUGERE IN MASĂ
Intre propunerile formulate de Româ

nia în perioada dintre Congresul al XII- 
lea și Congresul al Xlll-lea al P.C.R. se 
numără :
• încetarea producției de arme nu

cleare și trecerea la reducerea treptată 
a stocurilor existente, pînă la lichidarea 
lor totală și interzicerea definitivă a tu
turor armelor nucleare, precum și a ce
lorlalte arme de distrugere în masă.
• Interzicerea tuturor experiențelor cu 

arma nucleară.
• Oprirea amplasării noilor rachete 

nucleare americane cu rază medie de 
acțiune în Europa și stabilirea unui pro
gram cu termen-limită de rettagere a ce
lor deja instalate, încetarea aplicării 
contramăsurilor nucleare sovietice și sta
bilirea unui program cu termen-limită de 
anulare și dezafectare a măsurilor deja 
aplicate. Pe această bază — reluarea 
grabnică a negocierilor sovieto-america- 
ne în vederea realizării unor acorduri co
respunzătoare care să asigure eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune din 
Europa, a rachetelor operativ-tactice, a 
tuturor armelor nucleare de pe conti
nent.
• Interzicerea producției și perfecțio

nării armelor chimice și distrugerea 
stocurilor existente de asemenea arme, 
interzicerea armelor radiologice.
• In același timp, România a militat 

și militează cu consecvență pentru crea
rea de zone denuclearizate în Balcani, 
in Europa de nord și in alte zone ale 
continentului.

0 VERIGĂ-CHEIE: 
Înghețarea și reducerea 

CHELTUIELILOR MILITARE
Subliniind că un pas indispensabil 

pentru declanșarea unui proces autentic 
de dezarmare este înghețarea și reduce
rea bugetelor militare, România a pro
pus : ,
• înghețarea cheltuielilor militare și 

trecerea la reducerea lor, într-o primă 
etapă, cu 10 pînă la 15 LA SUTĂ, fon
durile astfel economisite urmînd a fi -uti
lizate în vederea progresului economic și 
social dl tuturor statelor, mai ales al ce
lor în curs de dezvoltare.
• Adoptarea unei declarații a Adună

rii Generale a O.N.U. cuprinzînd princi
piile care trebuie să guverneze activități
le statelor în domeniul înghețării și re
ducerii bugetelor militare.
• Avînd în vedere că nivelul cel mai 

ridicat al cheltuielilor militare revine sta
telor posesoare de arme nucleare și 
altor state puternic înarmate, ele sînt 
chemate primele să dea un exemplu în 
ce privește reducerea acestor cheltuieli.
• Pînă la încheierea de acorduri de 

reducere a cheltuielilor militare - la ni
vel global, regional sau bilateral - reali
zate în condițiile păstrării unui echilibru 
militar adecvat și ale unei verificări ac
ceptabile pentru fiecare țară, trebuie să 
se dea dovadă de autoreținere în stabi
lirea bugetelor militare.
• In ce privește România, s-a proce

dat, începînd din 1979, la măsuri prac
tice în acest domeniu, redueîndu-se bu
getul său militar și transformîndu-se su
mele respective în alocații pentru copii, 
iar apoi s-a decis limitarea cheltuielilor 
militare pînă în 1985 la nivelul anului 
1982.

Ședința Comitetului 
C.A.E.R.

pentru colaborare în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — La 
Budapesta s-au desfășurat lucrările 
ședinței a 18-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul aprovizionării tehnico-ma
teriale.

Au fost adoptate măsuri pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Sesiunii 
Consiliului, au fost examinate sta
diul lucrărilor legate de elaborarea 
proiectului Programului de colabo
rare în domeniul economisirii si uti
lizării rationale a resurselor mate
riale. pe perioada pînă în anul 2000, 
precum si un raport cu privire la 
activitatea desfășurată pe proble
mele utilizării rationale si economi
coase a materialelor în metalurgia 
neferoasă. Totodată, participantii au 
examinat unele probleme legate de 
cooperarea în fabricarea de echipa
mente si utilaje moderne, capabile 
să asigure mecanizarea si automati
zarea operațiunilor de încărcare- 
descărcare si transport în depozite.

--------------------
Dialog la nivel înalt 
chino-vest-german

BEIJING 8 (Agerpres). — La Bei
jing s-au desfășurat luni convorbiri 
între Zhao Ziyang, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, și 
Helmut Kohl, cancelarul federal al 
R. F. Germania, aflat în vizită ofi
cială în capitala chineză. Cu acest 
prilej — precizează agenția China 
Nouă — au fost examinate aspecte 
ale extinderii relațiilor bilaterale de 
cooperare economică și financiară și 
probleme internaționale de interes 
comun — relațiile Est-Vest, situația 
actuală din Europa și Asia și nece
sitatea reducerii armamentului nu
clear, constatîndu-se existența unor 
puncte de vedere identice sau simi
lare in toate problemele discutate.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Imperativul întreprinderii de acțiuni concrete 
pentru însănătoșirea climatului internațional

— evidențiat în dezbaterile politice generale

DEZARMAREA-PRINTR-UN PROCES CONTINUU Șl CUPRINZĂTOR
Evidențiind prioritatea absolută ce tre

buie acordată înlăturării primejdiei nuclea
re, România a prezentat, totodată, la 
O.N.U., în alte foruri internaționale, o se
rie de alte propuneri de măsuri vizînd :
• Trecerea Ia reducerea armamentelor 

clasice în cadrul unui proces susținut de 
dezarmare, într-o viziune de perspectivă, 
care să conducă în final la dezarmarea ge
nerală și totală.
• Realizarea unor înțelegeri privind re

ducerea trupelor și armamentelor din cen
trul Europei.
• Desființarea bazelor militare de pe te

ritoriile altor state.

• Reducerea activităților militare ale 
blocurilor, intensificarea eforturilor pentru 
desființarea concomitentă a acestora.
• Creșterea rolului și răspunderii Orga

nizației Națiunilor Unite în menținerea pă
cii și înfăptuirea dezarmării.

Grupaj realizat de, V. OROS

S.U.A,

Dezbatere televizată 

între candidații 

la alegerile prezidențiale
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

în cadrul campaniei pentru alegerile 
prezidențiale, care vor- avea loc la 
6 noiembrie în S.U.A., la Louisville 
a avut loc o dezbatere televizată la 
care au participat președintele Ro
nald Reagan, candidatul Partidului 
republican la funcția supremă în 
stat, și contracandidatul său demo
crat, Walter Mondale. Agențiile 
U.P.I. și A.P. relevă că principalele 
teme ale acestei confruntăfi electo
rale au fost deficitul bugetului fede
ral, stadiul revenirii economice, ni
velul ratelor dobînzii, combaterea 
șomajului, impozitele etc.

Ronald Reagan a apărat politica 
promovată in primul său mandat de 
guvernare, angajîndu-se, în cazul 
realegerii sale in funcția de preșe
dinte al S.U.A., să reducă substan
țial deficitul bugetar, să asigure re
dresarea și un ritm susținut al creș
terii economice, în condițiile redu
cerii inflației și cheltuielilor guver
namentale. Walter Mondale a criticat, 
în context, politica actualei adminis
trații de sporire continuă a capaci
tății militare a S.U.A., inclusiv prin 
escaladarea militarizării spațiului ex- 
traatmosferic. De asemenea, el a a- 
preciat că actualul guvern a adop
tat măsuri „care i-au îmbogățit și 
mai mult pe cei bogați și i-au sără
cit pe cei săraci".

NAȚIUNILE UNITE 8 — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite :

Luind cuvîntul in dezbaterile de 
politică generală ale actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul de externe al R. D. Ger
mane, Oskar Fischer, a subliniat ma
rile pericole acumulate în ultimii ani 
în viața internațională, apreciind că, 
pentru salvgardarea păcii mondiale, 
este nevoie de cooperarea tuturor 
statelor și de respectarea principii
lor de drept înscrise in Carta O.N.U., 
„care rămîn norme obligatorii de 
conduită".

în continuare, vorbitorul a abor
dat problemele păcii și securității în 
Europa, declarînd că diminuarea pe
ricolului nuclear pe continent presu
pune o oprire imediată a instalării 
de către Statele Unite a rachetelor 
lor în Europa și demontarea siste
melor deja amplasate. Aceasta va 
face superflue contramăsurile adop
tate de unele țări socialiste și va 
deschide calea pentru reluarea ne
gocierilor în vederea eliberării con
tinentului european de rachetele cu 
rază medie de acțiune și de armele 
nucleare tactice.

Ministrul de externe al R.D.G. a 
mai arătat că, în concepția țării sale, 
pentru dezvoltarea cooperării și în
tărirea securității în Europa este ne
cesară respectarea de către toate 
statele a tuturor prevederilor Actu
lui final de la Helsinki. El a men
ționat că R.D. Germană este gata să 
includă teritoriul ei într-o zonă denu- 
clearizată cu condiția ca și R.F. Ger
mania să procedeze de o manieră si
milară. Vorbitorul a mai evidențiat 
necesitatea de a se acționa pentru 
reglementarea prin mijloace exclusiv 
pașnice, prin dialog și tratative, a 
stărilor conflictuale din Orientul 
Mijlociu, din Cipru și din alte re
giuni ale planetei.

Ministrul de externe al R. P. Ango
la, Paulo Teixeira Jorge, a apreciat 
că ameliorarea situației internațio
nale actuale reclamă instaurarea 
fermă a legalității în relațiile inter
statale. în context, vorbitorul a 
cerut ca Organizația Națiunilor 
Unite să adopte noi măsuri care 
să oblige regimul de la Preto
ria să accepte transpunerea în 
viață a rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate, astfel îneît poporul nami- 
bian să-și poată obține cit mai curînd 
independența, sub conducerea repre
zentantului său legitim, Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).

Primul ministru și ministrul de 
externe libanez, Rashid Karame, s-a 
referit pe larg la situația din Liban, 
prezentind marile distrugeri și sufe
rințele poporului acestei țări ca ur
mare a agresiunii israeliene și a 
ciocnirilor dintre părțile implicate în 
conflict. El a arătat că țara sa are

stringentă nevoie de asistentă inter
națională din partea O.N.U., a sta
telor arabe și a altor țări, pentru re
construcția națională, pentru recon
strucție economică și întărirea secu
rității naționale. Premierul libanez a 
insistat asupra necesității retragerii 
cît mai urgente a forțelor armate ale 
Israelului de pe teritoriul Libanului, 

în legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu, vorbitorul a subliniat că 
singura cale realistă pentru regle
mentarea justă și durabilă este cea 
a negocierilor intre părțile interesa
te, sub auspiciile și cu sprijinul 
O.N.U., pentru a se ajunge la o pace 
dreaptă și atotcuprinzătoare. El a 
adăugat că țara sa se pronunță în fa
voarea convocării unei conferințe in
ternaționale de pace sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite.

Primul ministru și ministrul de 
externe al Republicii Suriname, Wim 
Udenhout, a abordat pe larg aspecte
le negative profunde ale crizei eco
nomice mondiale asupra statelor lu-

mii, în primul rînd asupra țărilor în 
curs de dezvoltare.

Ministrul de externe al R.S.S. 
Ucrainene. Vladimir Mgrtinenko, a 
apreciat în discursul său că cele mai 
importante probleme ale situației 
internaționale actuale sînt preintîm- 
pinarea izbucnirii unui război mon
dial nuclear, întărirea securității in
ternaționale si menținerea păcii, ară- 
tînd că lucrările sesiunii în curs a 
Adunării Generale trebuie să se 
concentreze cu prioritate asupra re
zolvării acestor chestiuni de interes 
vital pentru toate popoarele. Vorbi
torul a arătat că pentru însănătoși
rea climatului politic mondial și 
pentru salvgardarea si consolidarea 
păcii este de cea mai mare urgență 
să se întreprindă asemenea măsuri 
ca înghețarea armamentelor nuclea
re. de către puterile posesoare de 
arme nucleare, în primul rînd de că
tre U.R.S.S. și S.U.A., urmată de re
ducerea armelor nucleare și, în fi
nal, eliminarea lor completă.

Reuniunea miniștrilor de externe 
și șefilor de delegații ai țărilor nealiniate

NAȚIUNILE UNITE. La sediul 
din New York al Națiunilor Unite 
s-au încheiat lucrările reuniunii mi
niștrilor de externe și șefilor de 
delegații ai țărilor nealiniate, desfă
șurată cu prilejul celei de-a 39-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

La reuniune a participat o delega
ție a țării noastre, care are statutul 
de invitat permanent la mișcarea de 
nealiniere.

în cadrul dezbaterilor, s-a procedat 
la o evaluare a activităților desfășu
rate de mișcarea de nealiniere de la 
reuniunea ministerială precedentă și 
au fost examinate principalele punc
te înscrise pe agenda actualei se
siuni a Adunării Generale, în scopul 
stabilirii acțiunilor ce vor fi între
prinse de statele nealiniate în vede
rea găsirii de soluții general accep
tabile, la marile probleme ce con
fruntă comunitatea internațională, 
pentru creșterea contribuției lor la 
încheierea cu rezultate pozitive a lu
crărilor din acest an ale marelui 
forum mondial. Comunicatul comun 
adoptat la încheierea reuniunii ex
primă grava îngrijorare față de 
ascuțirea tensiunii și confruntării, 
care caracterizează relațiile interna
ționale, față de marile pericole care 
continuă să amenințe independența, 
securitatea, integritatea teritorială și 
dreptul popoarelor de a-și alege de 
sine stătător calea dezvoltării sociale 
și politice.

Reține atenția în document subli
nierea pericolelor fără seamăn pe care 
le prezintă escaladarea continuă a

cursei înarmărilor, în special a celor 
nucleare, lipsa unui dialog construc
tiv în problemele dezarmării și creș
terea riscului izbucnirii unei con
flagrații nucleare mondiale. Față de 
această situație alarmantă. țările 
nealiniate și-au reafirmat opțiunea 
fermă pentru înghețarea producerii, 
stocării și-amplasării de arme nu
cleare.

Totodată, se exprimă îngrijora
rea serioasă a statelor nealiniate 
față de persistența crizei eco
nomice mondiale, agravarea subdez
voltării, a decalajelor economice și 
impasul în care se află de mai multă 
vreme dialogul „Nord-Sud“. în do
cument este salutată propunerea 
privind convocarea unei conferințe 
internaționale asupra dificultăților 
monetare și financiare, cu participa
re universală, care să conducă la so
luționarea problemelor complexe ale 
datoriilor externe, dobînzilor și a 
altor chestiuni financiare și moneta
re presante cu care sînt confruntate 
statele lumii și care afectează în
deosebi interesele țărilor în curs de 
dezvoltare.

Documentul reafirmă importanța 
aplicării cu consecvență a principiu
lui sprijinirii pe forțele proprii co
lective ale țărilor nealiniate și în 
curs de dezvoltare, precum și nece
sitatea întăririi solidarității și în
trajutorării dintre ele, ca parte in
tegrantă a eforturilor lor de dezvol
tare economică și socială și pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

'AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
VIZITA IN JAPONIA. La invi-

■ tația Partidului Komeito și a or
ganizației „Soka Gakkai“, o dele-

I gație a Frontului Democrației și
Unității Socialiste, condusă de Mi- 

Ihai Burcă, vicepreședinte al
Consiliului Național al F.D.U.S., 
a efectuat o vizită în Ja- 

Iponia. Delegația s-a întîlnit cu 
membri ai conducerii partidelor 
Komeito, Liberal Democrat, de gu- 

Ivernămint, „Noul Club Liberal",
Federația Social-Democrată, cu mi
nistrul nipon al afacerilor externe 
și alți membri ai guvernului, cu 

| președintele Camerei Consilierilor

Dietei japoneze și președintele Li
gii parlamentare Japonia — Româ
nia.

LA HELSINKI s-a desfășurat 
Conferința reprezentanților mișcă
rilor pentru pace, dezarmare și an
tirăzboinice din Europa, S.U.A. și 
Canada. Din țara noastră a parti
cipat un reprezentant al Comitetu
lui Național pentru Apărarea Păcii, 
în cursul dezbaterilor, participanții 
au evidențiat imperativul intensifi
cării acțiunilor pentru încetarea 
cursei înarmărilor și salvgardarea 
păcii.

PRIMUL MINISTRU AL NOII | 
ZEELANDE, David Lange, a de
clarat că guvernul său va prezenta i 
Națiunilor Unite un proiect de re- I 
zoluție, în care va propune inter- ' 
zicerea completă a tuturor expe
riențelor nucleare.

NOI MANIFESTAȚII ALE POPU
LAȚIEI AFRICANE împotriva do- I 
liticii segregationiste a regimului I 
rasist din R.S.A. au avut loc luni ■ 
în majoritatea suburbiilor marilor . 
centre urbane sud-afneane. Pe de 
altă parte, peste 140 000 de elevi • 
se află în grevă de mai multe său- ■ 
tămîni în semn de protest fată de I 
legile cu caracter discriminatoriu '
care se aplică în scoli. J
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