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Pregătirea și perfecționarea 
profesională a forței de muncă 

— la nivelul cerințelor dezvoltării intensive 
a economiei, ale modernizării producției

I

Punind in evidență posibilitățile de extindere a colaborării româno—vest-germane,
necesitatea intensificării eforturilor tuturor popoarelor pentru o Europă a păcii

și securității, fără arme nucleare, ieri a continuat

VIZITA DE SEAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU IOVARASA ELENA CEAUSESCU. 

IN REPUBLICA FEDERALA GERMANIA
încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele 

Nicolae Ceausescu si cancelarul Helmut Kohl
Marți. 16 octombrie, s-au încheiat 

convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și cancelarul federal al R. F. Ger
mania. Helmut Kohl.

La convorbiri au participat Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al României. -€i Hans-Dietrioh Gen
scher. vicecancelar si ministru al 
afacerilor externe al R.F. Germa
nia.

în timpul convorbirilor, atentia a 
fost concentrată asupra stadiului ac
tual si perspectivelor relațiilor din
tre cele două țări, precum si asu
pra problemelor internaționale de 
interes reciproc.

S-a constatat cu satisfacție că re
lațiile si colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România si Repu
blica Federală Germania se dezvol
tă continuu. în mod constructiv. în 
domenii largi de activitate Si 6-a 
subliniat hotărîrea de a extinde și 
aprofunda raporturile dintre cele 
două țări pe fundamentul trainic al 
principiilor independentei si suvera
nității naționale. egalității depline 
în drepturi a statelor, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță si la amenințarea cu forța, 
avantajului reciproc.

A fost subliniată hotărîrea de a 
se acționa in continuare pentru dez
voltarea schimburilor de mărfuri, 
lărgirea si amplificarea cooperării 
economice dintre cele două țări. în 
acest context s-a apreciat că un fac
tor deosebit de important în aceas
tă direcție îl reprezintă ridicarea 
restricțiilor care mai persistă în ca
lea comerțului international, a ex
porturilor românești. S-a evidențiat, 
totodată, dorința reciprocă de a se 
depune toate, eforturile pentru adîn- 
ctrea si diversificarea cooperării în 
industrie, pe linie tehnico-știintifică. 
atit sub raport bilateral, cît si pe 
terte piețe, de a se identifica noi po
sibilități in vederea realizării proiec
telor initiate in diferite domenii de 
activitate economică.

Președintele Republicii Socialiste 
România si cancelarul federal au re
liefat importanta deosebită a extin
derii relațiilor culturale si științifi
ce. a schimburilor din aceste dome
nii. care să ajute Ia mai buna cu
noaștere si înțelegere reciprocă.

Au fost examinate aspecte ale si
tuației internaționale actuale carac
terizate prin accentuarea încordării 
și tensiunii, a pericolului de război, 
în acest context, s-a arătat că sta
tele mici și mijlocii din Europa tre
buie să aibă un rol mai mare în 
promovarea unei politici de destin
dere si conlucrare care să creeze 
condiții pentru trecerea la dezarma
re și la menținerea unui dialog 
fructuos între toate țările lumii, in
diferent de sistemul lor social- 
politic.

Cele două părți au exprimat do
rința de a se face pași noi pe calea 
consolidării si adincirii procesului 
început ,1a Helsinki, de a se aplica 
integral Actul final al Conferinței 
pentru securitate si cooperare în 
Europa.

Ocupindu-se de situația economică 
mondială, șeful statului nostru si 
cancelarul vest-german au subliniat 
fenomenele negative si de instabili
tate cauzate de criza economică ce 
provoacă greutăți serioase, în primul 
find țărilor in curs de dezvoltare.

în actuala etapă de dezvoltare a 
țării, cind economia națională dis
pune de o puternică bază tehnico- 
materială, de un important poten
țial de forță de muncă, accentul se 
pune pe factorii intensivi, de cali
tate și eficiență. Această orientare 
constituie dealtfel însăși trăsătura 
dominantă a prevederilor proiectu
lui de Directive ale Congresului al 
XIII-lea al partidului — document 
programatic de excepțională însem
nătate pentru înaintarea fermă a 
României spre noi culmi de progres 
si civilizație în viitoarea perioadă 
1986—1990 si. în continuare, pină in 
anul 2000.

înfăptuirea mărețelor obiective 
cuprinse în proiectul de Directive 
nu poate fi concepută fără asigu
rarea necesarului de forță de muncă 
de înaltă calificare, fără perfecțio
narea pregătirii profesionale a ac
tualului detașament de oameni ai 
muncii. Pentru că. așa cum a subli
niat în repetate rînduri secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „omul, forța de 
muncă constituie factorul determi
nant al progresului economico-so- 
cial“. Patria noastră a ajuns la un 
asemenea stadiu de dezvoltare In
cit totul depinde acum de om, de 
forța de muncă, pentru trecerea la 
edificarea unor programe economice 
de mare randament și'" eficiență. 
Numai dispunind de cadre și mun
citori de înaltă calificare, cu inalt 
simț de răspundere, se poate asi
gura înfăptuirea cu succes a Pro
gramului partidului.

Exigențele care se pun în fața ac
tivității de pregătire și perfecțio
nare profesională a forței de mun
că pentru etapa următoare pornesc 
de la cerința asigurării unei creșteri 
sporite a productivității muncii. în 
condițiile în care ritmul producției 
va depăși ritmul de creștere a for
ței de muncă. Practic, la un 
spor al produsului social de 27—32 
la sută în perioada 1986—1990, nu
mărul personalului muncitor va 
crește cu doar 3—4 la sută (de la 
7.6 milioane la 7,8—7,9 milioane). 
Așadar, nu factorii cantitativi, ci 
parametrii de calitate vor prevala 
în pregătirea forței de muncă.

Noua etapă pe care urmează să o 
străbatem pornește de la o bază so
lidă. inclusiv in domeniul forței de 
muncă.. Multe din realizările poporu
lui nostru in ultimii 40 de ani si în
deosebi în perioada ce a urmat Con
gresului al IX-Jea al partidului nu 
ar fi fost de conceput dacă nu s-ar 
fi acordat grija necesară formării 
muncitorilor, inginerilor, tehnicie
nilor. ridicării cunoștințelor profe
sionale a întregii forțe de muncă 
difi economie.

în perioada următoare se va trece 
la-construirea de noi unități produc
tive de inaltă tehnicitate, o bună

parte din actualele tehnologii de 
fabricație vor fi perfecționate, în
treprinderile vor fi dotate cu ma
șini și aparate noi, moderne, lată 
de ce e necesar să se asigure mun
citori și specialiști de înaltă califi
care, capabili să le minuiască efi
cient. să obțină maximum de rezul
tate. ..Cu cit omul va fi mai stăpin 
pe mașini, pe tot ceea ce a creat 
omenirea mai bun in toate sectoa
rele de activitate, cu cît va avea un 
nivel de pregătire mai ridicat — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— cu atit el iși va putea făuri in
tr-un timp mai scurt viitorul său

fericit, cu atît va face ca socialis
mul să fie o societate care să asi
gure din plin tot ceea ce este nece
sar pentru bunăstarea și fericirea 
tuturor oamenilor muncii". Este un 
adevăr de cea mai mare actualitate, 
de la care va trebui pornit în con
ceperea întregii activități de pregă
tire și perfecționare a forței de 
muncă pentru cincinalul viitor.

Rolul hotărî tor în realizarea pre
vederilor de pregătire a forței de 
muncă, a cadrelor necesare tuturor 
sectoarelor de activitate va conti
nua să-l aibă învățămîntul, prin 
politehnizarea și integrarea sa mai 
strînsă cu producția și cercetarea. 
Pentru acoperirea necesarului de 
cadre rezultat din evoluția naturală 
a forței de muncă și din punerea 
în funcțiune a noilor obiective eco
nomice, rețeaua de invățămînt va 
trebui să pregătească peste 1 200 000 
muncitori calificați, tehnicieni și 
maiștri, 146 000 ingineri și alte ca
dre cu studii superioare. Pentru 
aceasta, peste 90 la sută din numă
rul celor cuprinși în treapta I de 
învățămint liceal vor urma licee 
cu profil practic. In învățămîntul 
profesional vor fi școlarizați anual 
circa 1/3 din tinerii ce absolvă 10 
clase. Se va perfecționa și moder
niza invățămintul superior, in con
cordanță cu nevoile economiei na
ționale și cerințele celor mai noi

cuceriri ale științei, tehnicii și cul
turii.

în cadrul preocupărilor generale, 
o atenție deosebită se va acorda 
acoperirii necesarului de cadre din 
ramurile prioritare ale industriei : 
cele care asigură dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime — 
industriile minieră, petrolieră și ex
ploatările geologice, ca și ramurilor 
prelucrătoare — industriile construc
toare de mașini, metalurgică, chi
mică, materiale de construcții.

în strînsă corelație cu aceste prio
rități și cu cerința amplasării teri
toriale judicioase a forțelor de pro
ducție — in vederea realizării în 
toate județele a unui volum de ac
tivitate economică de cel puțin 
80 000 lei pe locuitor — vor fi elabo
rate programe speciale de asigurare 
și utilizare judicioasă a resurselor 
de muncă din fiecare județ.

Odată cu asigurarea necesarului 
de muncitori pentru industrie, se 
vor forma 590 000 persoane califi
cate în agricultură. în procesul dez
voltării agriculturii în cincinalul 
următor, activitatea de producție 
se va desfășura tot mai mult pe 
calea mecanizării și chimizării, ceea 
ce va face necesară o complexă și 
temeinică pregătire a lucrătorilor 
ogoarelor, care să cuprindă insușirea 
cunoștințelor moderne de întreți
nere și exploatare a tractoarelor și 
mașinilor, precum și a cunoștințelor 
agrozootehnice și a modului de apli
care a lor. Munca agricolă a încetat 
să mai fie o muncă necalificată. 
Producția modernă cere profunda 
cunoștințe științifice, de biologie, 
mecanică, chimie, iar pentru' Înfăp
tuirea noii revoluții agrare in peri
oada următoare este necesară cali
ficarea lucrătorilor agricoli în strîn
să legătură cu noile cuceriri ale 
agrotehnicii. cu cerințele practice 
ale producției, inclusiv prin promo
varea la fiecare om al muncii a unei 
gîndiri economice profunde. Orice 
lucrător din agricultură trebuie să 
devină un specialist cu înaltă cali
ficare — ca o necesitate a progre
sului rapid în toate sectoarele sale 
de activitate : cultura pămîntului. 
zootehnie etc.

Cum se știe, viitorul cincinal va 
marca o intensă modernizare a eco
nomiei, aplicarea largă în producție 
a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii. Ca urmare, perfecționă
rile tehnologice, înnoirea dotării în
treprinderilor cu aparate de auto
matizare, mașini electronice de cal
cul și alte utilaje moderne, precum 
și trecerea la folosirea de noi tipuri 
de materii prime și materiale vor 
solicita noi cunoștințe și deprinderi

Constantin ALECU
director in Ministerul Muncii

(Continuare in pag. a V-a)

In întâmpinarea marelui forum al comuniștilor

• în întreaga tară, puternică mobilizare 
pentru înfăptuirea exemplară a tuturor 
sarcinilor economice

• Conferințele de dare de seamă și alegeri 
- moment important în întărirea spiritului 
revoluționar, în perfectionarea activității 
organizațiilor de partid
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în acest cadru s-a subliniat nece
sitatea unei soluționări globale a 
acestor probleme, inclusiv a datorii
lor țărilor în curs de dezvoltare si a 
dobinzilor, a reducerii și reeșalonării 
acestora în vederea asigurării stabi
lității și dezvoltării normale a eco
nomiei mondiale.

în încheierea convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si can
celarul Helmut Kohl au relevat ca
racterul deschis, constructiv al dis
cuțiilor purtate si au exprimat con
vingerea că acest dialog și înțelege
rile la care s-a ajuns cu ocazia vi
zitei vor contribui. într-o măsură 
importantă., la impulsionarea cola
borării dintre cele două țări, la dez
voltarea mai puternică a cooperării 
bilaterale si Pe terte piețe, la inten
sificarea schimburilor economice re
ciproc avantajoase, la întărirea con
lucrării dintre România si R.F. Ger
mania pe arena mondială. în intere
sul ambelor state si popoare, al po
liticii de destindere si pace.

Dejun în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Cancelarul federal al Republicii 
Federale Germania. Helmut Kohl, a 
oferit, la încheierea convorbirilor ofi
ciale. un dejun in onoarea președin
telui Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceausescu, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii . Ștefan 
Andrei. Vasile Pungan. celelalte per
soane oficiale care însoțesc pe șeful 
statului nostru.

Au luat parte Hans-Dietrich Gen
scher. vicecancelar si ministru al 
afacerilor externe, alti membri ai 
guvernului, liderii fracțiunilor par
lamentare ale partidelor vest-germa

ne. reprezentanți ai Federației In
dustriilor Germane, alte ’ persoane 
oficiale.

Exprimîndu-si satisfacția pentru 
rezul țâțele convorbirilor . purtate, 
pentru înțelegerile la care s-a aiuns. 
președintele Nicolae Ceausescu și 
cancelarul Helmut Kohl au toastat 
pentru dezvoltarea ne mai departe 
a colaborării si conlucrării dintre 
cele două țări, atit pe plan bilate
ral. ne tărîm economic, tehnico-sti- 
intific. cultural si in alte domenii, 
cit si pe arena internațională în 
lupta pentru dezarmare. înțelegere, 
destindere, securitate si pace in Eu
ropa si in întreaga lume.

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
• Hans-Dietrich Genscher, președintele Partidului Liber-Democrat din R.F. Germania
• Franz Josef Strauss, președintele Uniunii Creștin-Sociale din R.F. Germania
• Vicepreședintele Partidului Social-Democrat din R.F. Germania
• Membri ai conducerii Partidului Ecologist din R.F. Germania
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU s-a întîlnif cu industriași și oameni de afaceri din 
R.F. Germania
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU a primit reprezentanți ai conducerii Universității Ruhr
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fCULESUl, TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA LIGUMELOR'
— urgentate la maximum, pentru valorificarea întregii producții
• în grădini există încă mari cantități de legume 

care trebuie strînse cît mai grabnic, spre a se evita 
orice pierderi de recoltă proyocate de răcirea vremii

® Este necesară organizarea temeinică a transpor
tului, astfel incit legumele recoltate să fie livrate în 
aceeași zi, pentru aprovizionarea piețelor și a în
treprinderilor de prelucrare

• Timpul înaintat și pericolul apariției brumelor im
pune o puternică concentrare a forțelor pentru 
strîngerea cu prioritate a legumelor perisabile

Ne aflăm într-o perioadă cind d- 
biectivul central al activității cen
tru toti oamenii muncii din agri
cultură îl constituie strîngerea. 
transnortul si depozitarea intr-un 
timp cit mai scurt a tuturor cul
turilor de toamnă, astfel incit ni
mic din recolta acestui an să nu 
se Piardă. Cum este si firesc, la 
aceste lucrări sînt concentrate în 
aceste zile cea mal mare narte a 
forțelor umane de la sate si un 
mare număr de mijloace mecani
ce. Important este insă ca. in fie
care unitate agricolă, toate aceste 
forte să fie judicios reDartizate. 
bine organizate si folosite din Dlin. 
st>re a se asigura realizarea unor 
ritmuri de lucru zilnice la cules 
cit mai ridicate.

Se cuvine subliniat fantul că în 
ansamblul preocupărilor pentru 
strîngerea la timp si fără pierderi 
a culturilor de toamnă, o atentie 
cu totul aparte trebuie să se a- 
corde recoltării si valorificării in
tegrale a producției de legume. Și 
aceasta din motive foarte bine în
temeiate. In primul rînd. ne aflăm 
într-o perioadă cind fiecare gos
podină si fiecare gospodar îsi face 
aprovizionarea de toamnă cu legu

me si cind în magazii si silozuri 
se nun la adăpost cantităti mari 
de legume pentru aprovizionarea 
populației pină la noua recoltă, iar 
întreprinderile de industrializare a 
legumelor si fructelor lucrează din 
plin. Si. în al doilea rind. fapt ce 
capătă acum o importantă vitală 
centru oreintimpinarea pierderilor 
de recoltă, este Perioada înainta
tă de timp în care ne aflăm. Am 
trecut în a doua jumătate, a lunii 
octombrie, perioadă care se carac
terizează prin răcirea vremii si un 
real pericol de apariție a brume
lor. Dealtfel, prognoza meteorolo
gică indică pentru zilele următoa
re o scădere a temperaturii si oloi 
în majoritatea zonelor din tară. 
Toate acestea nun cu acuitate pro
blema urgentării strângerii tuturor 
cantităților de legume ce se mai 

s află în grădini. Este cît se poate 
de evident că pentru evitarea pier
derilor provocate de răcirea vre
mii si de brume, forțele cele mai 
numeroase trebuie să fie concen
trate la recoltarea cu prioritate a 
legumelor perisabile.

Organizarea unor acțiuni ample 
Ia recoltarea legumelor, cu parti
ciparea unor forte sporite, se im

pune cu atit mai mult cu cît. după 
evaluările făcute de specialiștii Di
recției generale a horticulturii, re
zultă că in grădini, mai ales în 
județele din sudul si vestul tării, 
există încă foarte mari cantităti 
de diferite legume. Desigur, la a- 
ceasta a contribuit si timpul bun 
de oină acum, care a determinat 
menținerea in vegetație a culturi
lor o perioadă mai îndelungată.

Dincolo . de aspectul propriu-zis 
al urgentării recoltării legumelor, 
cu aceeași acuitate se pune si pro
blema organizării în cele mai bune 
condiții a transportului acestor 
produse la biete si Ia. întreprinde
rile de prelucrare. în această pri
vință nu de puține ori. în unele 
județe, s-au produs neajunsuri cu 
consecințe nefavorabile asupra pro
ducției. Tocmai de aceea, acum, 
pretutindeni trebuie să fie luate 
măsuri ferme care să asigure 
transportul si livrarea către bene
ficiari in aceeași zi a întregii can
tități de legume recoltate. Aceas
ta este o condiție de care depin
de in mod hotăritor evitarea ori
căror Pierderi de recoltă si valo
rificarea intregii producții din gră
dini. Problema care se pune acum 
este ca legumele, și îndeosebi sor
timentele perisabile, să ajungă pe 
un drum cit mai scurt si cit mai 
repede la niete. silozuri sau la în
treprinderile de prelucrare.

Am intrat în a doua jumătate a 
toamnei, ceea ce înseamnă că pen
tru legumicultori timpul are acum 
o valoare înzecită. Iată de ce sînt 
necesare în continuare măsuri fer
me. menite să asigure recoltarea 
si valorificarea tuturor roadelor 
grădinilor. în această direcție tre
buie să acționeze organele si or
ganizațiile de partid, organele de 
specialitate, cadrele de-conducere 
din unitățile agricole, lor revenin- 
du-le sarcina de mare răspundere 
de a mobiliza la culesul roadelor 
din grădini, vii si livezi, pe toti 
locuitorii de la sate.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a intîlnit cu industriași și oameni de afaceri din R. F. Germania

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
6-a întilnit. marți, cu industriași și 
oameni de afaceri din Republica Fe
derală Germania,

Martin Gruner, secretar de stat la 
Ministerul Federal al Economiei al 
R. F, Germania, președintele din 
partea tării sale In Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică. industrială și tehnică româ
no—vest-germană. care. în numele 
reprezentanților industriașilor si ce
lorlalți oameni de afaceri prezenti 
la întilnire. a salutat și a adus un 
cald și respectuos omagiu președin
telui Nicolae Ceaușescu. a exprimat 
satisfacția pentru importanta pe care 
șeful statului român o acordă bune
lor relații economice dintre cele 
două țări.

Numele președintelui Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat el — este 
indisolubil legat de afirmarea inde
pendenței României, de crearea in
dustriei românești moderne de as
tăzi. de dezvoltarea economică, de 
progresul pe care îl cunoaște aceas
tă tară. Recenta inaugurare a Cana
tului Dunăre-Marea Neagră consti
tuie o expresie a forței economice 
românești. în continuare, el a re
levat largul interes manifestat în 
Republica Federală Germania pentru 
realizările economiei românești, pen
tru extinderea cooperării cu Româ
nia. subliniind că guvernul tării sale 
acordă o importantă deosebită dez
voltării colaborării economice, in
dustriale și tehnice între întreprin
derile românești si firmele vest- 
germane. Ne exprimăm convingerea 
— a relevat el în încheiere — că 
vizita președintelui României va da 
un nou impuls punerii în valoare a 
posibilităților tot mai largi de diver
sificare și dezvoltare a relațiilor 
economice, va reprezenta o contribu
ție deosebită la promovarea raportu
rilor politice, conlucrării în diferite 
domenii de activitate în interesul co
laborării internaționale pașnice, solu
ționării problemelor fundamentale 
care confruntă omenirea.

Au vorbit, apoi, reprezentanți ai 
unor mari concerne, firme indus
triale și comerciale, care, apreciind 
progresele înregistrate de România 
in diferite domenii, au exprimat do
rința de a realiza o colaborare mai 
strinsă cu țara noastră. Au fost abor
date probleme concrete menite să 
confere noi dimensiuni cooperării in
dustriale, în general colaborării eco
nomice între cele două țări.

In încheierea intîinirii a luat 
cuvîntul președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Exprimindu-și satisfacția pentru 
această întilnire cu un număr im
portant de conducători și reprezen
tanți ai diferitelor companii și firme 
din R.F. Germania, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că în 
timpul vizitei, al convorbirilor purta
te cu președintele Richard von

Weizsăcker și cancelarul Helmut 
Kohl s-a ajuns la înțelegerea comună 
că trebuie să se acționeze, de ambe
le părți, pentru a se dezvolta Ia un 
nivel superior colaborarea economi
că româno—vest-germană in toate 
domeniile.

Relațiile dintre întreprinderile ro
mânești și firmele și companiile din 
R.F.G. — a subliniat președintele 
României — au cunoscut pină Prin 
anii ’80 o dezvoltare importantă. 
După anii ’80 a urmat o reducere 
deștul de mare a schimburilor noas
tre economice. Desigur, în parte, a- 
ceasta se datorește și influenței 
crizei economice mondiale, dar un 
anumit rol a avut și felul în care s-a 
acționat, de ambele părți, pentru 
dezvoltarea relațiilor economice, a 
schimburilor dintre țările noastre.

Referindu-se la metodele și formele 
cele mai corespunzătoare pentru dez
voltarea, în actualele condiții econo
mice internaționale, a schimburilor 
comerciale dintre state, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că, în 
prezent, compensația a devenit o 
practică larg răspindită in lume și 
care — după unele studii ale unor 
economiști renumiți — va ajunge, în 
1990, la 50 la sută din comerțul mon
dial. La aceasta a contribuit și faptul 
că dobinzile excesiv de mari — acum 
de 12—13 la sulă, dar au fost și de 
20 Ia sută — fac, practic, imposibil 

să se recurgă Ia credite bancare in 
comerțul internațional. Nimeni nu 
poate plăti dobinzi atit de mari și, 
atunci, trebuie găsite forme noi, iar 
compensația se pare că este o mo
dalitate — poate nu cea mai bună, 
dar foarte practică.

In general — a spus președintele 
Republicii Socialiste România — tre
buie să privim intr-o formă nouă 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre țările noastre. Economia romă- 
nească nu mai este cea de acum 20 
de ani, nici cea de acum 10 ani — 
este o economie nouă. Am creat o 
industrie modernă, in multe privințe 
dotată la un nivel superior multor 
firme mai vechi — și trebuie ca re
lațiile noastre să se bazeze pe aceas
tă nouă realitate.

Am discutat cu domnul cancelar 
ea, in prima etapă, să ne propunem 
să ajungem Ia nivelul din 1980 in 
schimburile noastre economice — dar 
ca această etapă să fie cam de doi 
ani — urmind ca, după aceea, să 
depășim acest nivel. Este posibil să 
facem acest lucru și noi dorim să se 
realizeze.

Și noi punem accentul pe calitate 
și sintem preocupați de această pro
blemă. O cooperare bună trebuie 
realmente să se bazeze și de o parte 
și de alta, pe o înaltă calitate a pro
duselor. O producție de înalt nivel 
tehnic, de înaltă calitate nu se poate 

realiza decit cu nerfecționarea conti
nuă a tehnologiilor, și aceasta presu
pune o conlucrare echitabilă și res
pectarea angajamentelor de a parti
cipa la promovarea tehnologiilor mo
derne.

Trebuie să tragem concluzii pentru 
activitatea viitoare. Să pornim de la 
faptul că vom conlucra, nu numai in 
1985 sau in 1986, ci și in 1990, in anul 
2900 și pe mai departe. Deci trebuie 
să realizăm o conlucrare care să co
respundă cerințelor tehnice la mo
mentul dat, dar să și contribuie la 
dezvoltarea continuă a tehnologiilor. 
Ia ridicarea nivelului tehnic, in fo
losul ambelor părți. Dacă vrem să 
cooperăm, să facem societăți mixte, 
nu putem să fim competitivi pe pia(a 
mondială decit cu tehnologii și cu 
produse de înaltă calitate. Trebuie 
chiar Să acțioriăm pentru a ocupa 
primul loc in diferite domenii. Deci, 
în această privință și din acest punct 
de vedere, nu există nici un fel de 
rețineri. Dimpotrivă, sintem foarte 
preocupați să facem totul pentru o 
producție de înaltă calitate in lot 
ceea ce realizăm. Dorim să cooperăm 
pe terțe piețe, insă aceasta trebuie 
să se desfășoare in viitor pe bază de 
reciprocitate. Și România — ca, de
altfel, și R. F, Germania — reali
zează o serie de obiective în țâri in 
curs de dezvoltare — și aceasta este 
o cale foarte importantă de coope
rare in orice domeniu.

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat :

M-am referit la toate aceste pro
bleme pentru că avem dorința să de
pășim situația actuală, care a dus la 
o diminuare a relațiilor noastre eco
nomice, și să realizăm o colaborare 
economică și o cooperare in produc
ție pe o bază superioară din toate 
punctele de vedere. Guvernul și can
celarul federal au declarat că sînt 
gata să sprijine aceasta, inclusiv in 
problema ridicării unor restricții pe 
care le-am discutat, cit și in ce pri
vește mărirea unor contingente de 
mărfuri Ia exporturi românești.

Eu cred că împreună trebuie să 
acționăm pentru ca, pe toate planu
rile, colaborarea economică dintre 
țările noastre să aibă o eficiență 
maximă și, pe această bază, avantaje 
mai bune pentru ambele părți. In 
acest spirit dorim să dezvoltăm cola
borarea cu dumneavoastră. Sperăm 
că vizita și înțelegerile la care am 
ajuns cu acest prilej vor dinamiza 
relațiile noastre, ceea ce va fi in 
avantajul reciproc.

Cuvintul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărit cu viu in
teres și salutat cu aplauze de toți cei 
prezenti.

Intilnirea a decurs intr-o atmosferă 
de cordialitate, sub semnul dorinței 
comune de a dezvolta tot mai puter
nic raporturile economice româno— 
vest-germăne.

„0 contribuție importantă 
la dezvoltarea relațiilor de colaborare 

în Europa și în întreaga iume“
COMENTARIILE PRESEI VEST-GERMANE
BONN 16 (Agerpres). — Ziarele, posturile de radio și televiziune 

federale și din landurile R. F. Germania reflectă pe larg desfășurarea 
primei zile a vizitei de stat a președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Importanța vizitei este amplu 
ilustrată de comentariile și relată
rile inserate de ziare, precum și de 
emisiunile dedicate acestui eveni
ment de posturile de radio și tele
viziune. Sint publicate relatări des
pre ansamblul acțiunilor de luni, 
relevîndu-se problematica convor
birilor oficiale, luările de poziție, in 
cadrul toasturilor rostite la dineul 
oferit in onoarea inalților oaspeți 
români, dorința reciprocă de a se 
da un nou impuls dezvoltării rela
țiilor bilaterale pe multiple planuri, 
de a se acționa in spiritul colabo
rării și păcii pe continentul euro
pean și in lume.

Sub titlul „Șeful statului român a 
început convorbirile in R.F. Ger
mania”, ziarul „GENERAL ANZEI- 
GER“ publică un. amplu articol în 
care se arată că „președintele 
Ceaușescu a subliniat in toate con
vorbirile rolul important care re
vine țărilor mici și mijlocii in Eu
ropa in asigurarea păcii". Aceeași 
idee este subliniată și de ziarul 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU", 
care publică, pe prima pagină, o 
relatare in care se arată că, in con
vorbirile cu șeful statului român, 
s-a subliniat că „România a adus 
contribuții importante la procesul 
de destindere in Europa, prin parti
ciparea activă la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa". Ziarul arată, de asemenea, 
că contribuția României și R. F. 
Germania, ca și a altor state mici 
Si miilocii la stabilizarea relațiilor 
Est-Vest este absolut necesară pen
tru bunul mers al relațiilor Inter
nationale. pentru instaurarea unul 
climat de destindere si colaborare, 
pentru salvgardarea păcii. în ar
ticol se evidențiază, de asemenea, 
că. după U.R.S.S.. România a fost 
primul stat est-european care a sta
bilit relații diplomatice cu R.F.G., 
ceea ce a facilitat dezvoltarea cu
noașterii și colaborării celor două 
țări.

„FRANKFURTER ALGEMEINE”, 
sub titlul jnare pe trei coloane 
„Președintele Ceaușescu la Bonn — 
dialogul, singurul mijloc de limi
tare a conflictelor", evidențiază im
portanța acordată de cele două țări 
soluționării pe calea tratativelor a

întîlniii de lucru
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economice internaționale. 
Vasile Pungan. a avut o întilnire de 
lucru cu Martin Bangemann. minis
trul federal al economiei. A fost 
prezent Martin Gruner, secretar de 
stat, președintele părții vest-germa- 
ne in Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică, industrială 
si tehnică.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
examinat. în spiritul celor convenita 
la nivel inalt. evoluția schimburilor 
comerciale reciproce si a cooperării 
economice, stabilind căi si măsuri 

tuturor problemelor litigioase. Zia
rul amintește problemele principale 
abordate, intre care îmbunătățirea 
relațiilor economice româno—vest- 
germane. Convorbirile dintre cei 
doi președinți — relevă ziarul — 
sint o dovadă că ambele țări acordă 
o mare importanță relațiilor bila
terale. Cotidianul scoate în eviden
ță că, in aprecierea necesității îm
bunătățirii situației internaționale, 
România și R.F. Germania se afla 
pe poziții apropiate, „ambele țări 
fiind de acord că și țările mijlocii 
trebuie să contribuie la stabilitatea 
și dezvoltarea relațiilor in Europa 
și in întreaga lume. Vizita șefului 
statului român este o dovadă in 
acest sens".

„WESTFALISCHE RUNDSCHAU". 
deschide pagina intii cu relatarea, 
pe două coloane, intitulată : 
„Ceaușescu intilnește pe Kohl”, în
soțită de fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a cancelarului 
Helmut Kohl in timpul convorbiri
lor, iar cotidianul „DIE WELT“ pu
blică o amplă relatare despre prima 
zi a vizitei. „SUDDEUTSCHE ZEl- 
TUNG“, relatind despre convorbi
rile șefului statului român cu pre
ședintele R.F.G. și cu ' cancelarul 
Helmut Kohl, arată că in cadrul 
discuțiilor a fost abordată evoluția 
relațiilor bilaterale, subliniindu-se 
posibilitatea de a se intensifica 
schimburile economice, precum și 
relațiile Est-Vest. Este pusă in evi
dență concepția președintelui ro
mân potrivit căreia „și statele mij
locii trebuie să contribuie la stabi
litatea situației internaționale". In 
convorbiri — scrie „Silddeutsche 
Zeitung" au fost abordate și as
pecte ale problemei dezarmării și 
amplasării rachetelor cu rază me
die de acțiune in Europa.

La rindul lor, POSTURILE DE 
RADIO și TELEVIZIUNE au reali
zat ample emisiuni despre prima zi 
a vizitei șefului statului român, te
lejurnalele și buletinele de știri in- 
cepind, de fiecare dată, cu prezen
tarea momentelor principale ale vi
zitei. Postul I de televiziune A.R.D. 
a reluat secvențe din interviul 
acordat de șeful statului român, 
insotite de relatări si imagini din 
capitala României.

pentru extinderea șl diversificarea 
acestora in continuare, precum și 
elaborarea unui program concret de 
acțiuni in această direcție.

Totodată, mihistrul român a avut 
întrevederi cu conducerile unor con
cerne si firme vest-germane. cu care 
au fost finalizata noi acțiuni de coo
perare economică, precum si con
tracte de export pentru anul 1985 șt 
pe termen lung. îndeosebi în dome
niile construcțiilor de mașini, elec
tronicii, industriei lemnului și indus
triei ușoare.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSIBI

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI

REMARCABILE REALIZĂRI 
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Marele forum al comuniștilor români — Congresul al XIII-lea al 
partidului — este intimpinat de oamenii muncii din industrie, con
strucții, transporturi, din agricultură și din celelalte Sectoare de acti
vitate cu importante realizări in îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul 1984 și pe întregul cincinal.

Ca urmare a rezultatelor dbținute in cele trei trimestre care au 
trecut din acest an*)  și a punctajului general stabilit pe baza indica
torilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, pe 
primele locuri se situează :

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe 8 luni.

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 891,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la pro
ducția fizică, 15 la sută la produc
ția marfă vindută si încasată. 15.6 
la sută la volumul de pregătiri mi
niere, 2,2 la sută la deschideri mi
niere. 2.8 la sută la productivita
tea muncii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
8.9 la sută, iar cele materiale cu 
15 la sută.

Locul II : Mina Ftlipeștli de Pă
dure, județul Prahova, cu 841,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea minieră 
Comănești. județul Bacău, cu 790,4 
puncte.

TN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Porțile de Fier cu 545 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10.1 la sută la 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor si la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic national ; unitatea si-a 
indeplinit sarcina de plan la pro
ductivitatea muncii ; consumul teh
nologic pentru producerea ener

giei electrice a fost mai mic decit 
cel normat cu 2,7 la sută, iar chel
tuielile au fost, de asemenea, mai 
mici decjt cele prevăzute în buget 
cu 10.4 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Rm. Vilcea cu 374 puncte.

. Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș cu 
356,2 puncte.

IN INDUSTRIA METALURGICA 
— SUBRAMURA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I : Combinatul metalurgic 

Tulcea cu 660,4 puncte.
Principalii indicatori de Pian au 

fost depășiți cu : 3.6 la sută la 
producția marfă vindută si încasa
tă. 4,3 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă, ex
port și la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție marfă 
au fost mai mici decit cele plani
ficate cu 2,9 la Ăită. iar cele ma
teriale cu 1,6 la sută.

Locul II : întreprinderea „Oțel- 
inox“ — Tirgoviște cu 464,4 puncte.

Locul III : întreprinderea Lami
norul de tablă Galați cu 453,4 
puncte.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA
UTILAJ ENERGETIC, 

PETROLIER.
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic „Grivita roșie” — București, 
cu 731,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14.3 la sută la 
export. 2,4 la sută la producția fi
zică. 2,7 Ia sută la producția marfă 
vindută și încasată. 1.5 la sută la 
productivitatea muncii : depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă și la beneficii : consu
murile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decit cele 
normate cu 2,1 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
17,4 la sută.

Panoul fruntașilor pe noua luni ale anului

Locul II : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București cu 
635,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de uti
laj minier Tg. Jiu cu 610,8 puncte.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Combinatul petrochimic 

Pitești cu 705,4 puncte.
Principalii indicatori de Plan au 

fost depășiți cu : 1,5 la sută la pro
ducția fizică. 11,8 la sută la pro
ducția marfă vindută si încasată, 
17,0 la sută la productivitatea mun
cii. 2,3 la sută la beneficii ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
Ia producția netă șl la export : 
cheltuielile totale Ia 1 000 Iei pro
ducție marfă au fost mai mici dei 
cit cele planificate cu 3,2 la sută, 
iar cele materiale cu 2,2 la sută.

Locul II : întreprinderea Rafină
ria Brașov cu 200 puncte.

Locul III : Combinatul petrochi
mic Borzești. județul Bacău, cu 
45,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores

tieră de exploatare și transport Rm. 
Vilcea cu 860,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția fizică, 6,8 la sută la produc
ția netă, 3,2 la sută la producția 
marfă vindută și încasată, 4,5 la 
sută Ia productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export, beneficii și la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie
lile totale la 1 900 lei producție 
marfă au fost mai mici decit cele 

planificate cu 0,5 la sută, iar cele 
materiale cu 2,6 la sută.

Locul II : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Foc
șani cu 646,9 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Ti
mișoara cu 538,8 puncte.

IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Scornicești, județul Olt, cu 
864,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția fizică, 2,7 la sută la produc
ția netă, 7 la sută la productivitatea 
muncii, 4 la sută la beneficii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 4 la 
sută, iar cele de energie electrică șl 
combustibili cu 24 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Baia Mare cu 720.9 puncte.

Locul ftl : întreprinderea de con
fecții Dorohoi, județul Botoșani, cu 
685,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORĂRIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 
FĂINOASE

Locul I : întreprinderea dc mo
rarii, panificație și produse făinoa
se București cu 805,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23 la sută la pro
ducția fizică, 5,4 la sută la produc
ția marfă vindută și incasată, 2,8 
Ia sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la livrări la fon
dul pieței ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 0,5 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 9 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Bacău cu 740,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit, decorticat, panificație și pro
duse făinoase Dolj cu 722,2 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Timiș cu 512 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33 la sută la pro
ducția de carne, 21,7 la sută la efec
tivele de porcine la sfîrșitul perioa
dei, 7,4 la sută la livrările de carne 
la fondul de stat, 28,2 la sută la be
neficii ; cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost mai mici decit 
cele planificate.

Locul II : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și ingrășarea por
cilor Bonțida, județul Cluj, cu 402 
puncte.

Locul IIÎ : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița cu 313 puncte.

IN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Vrancea cu 913,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu.: 28,1 la sută la va-r 
loarea producției unităților silvice, 
14,4 la Sută la împăduriri și reim- 
păduriri, 24,3 la sută la export, 29.5 
la sută la suprafața pe care s-a:i 
executat lucrări de ingrijire, 30,4 la 
sută la producția silvică pe un an
gajat ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii, masa lemnoa
să pusă in valoare, produse ale pă

durii și Ia livrări de mărfuri la 
fondul pieței.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui cu 880,3 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic al 
municipiului București cu 722,9 
puncte.

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză gene

rală de construcții industriale Bra
șov cu 354,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată, 15 la sută lâ productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mâi 
fost obținute la producția netă și la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție de construcții-montaj 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 1,5 la sută, iar cele mate
riale cu 1 la sută ; consumurile de 
metal, ciment, combustibili și car
buranți au fost mai mici decit cele 
normate.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Cluj-Napoca cu 340,2 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova cu 333,5 puncte.

ÎN DOMENIUL .
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CĂI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Galați cu 374,7 puncte.

Principalii indicatori de Dlan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la vo
lumul de transport. 5.8 la sută la 
productivitatea muncii. 2.2 la sută 
Ia greutatea medie brută a trenu
lui de marfă. 3.7 la sută la utiliza
rea miiloacelor de transport : de
pășiri de plan au mai fost obținute 
Ia producția netă si la beneficii : 
cheltuielile totale au fost mai mici 
decit cele planificate cu 6.3 la 
sută, iar consumurile de combusti
bili si energie electrică au fost, de 
asemenea, mai mici decit cele nor
mate cu 0,6 la gută.

Locul II : Regionala de căi fera
te Clui cu 303.1 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate București cu 275 puncte.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara” — Sla
tina cu 331,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10.6 la sută la
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul. 6,1 la sută la volumul desface

rilor de mărfuri De un lucrător : 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii : viteza de circu
lație a mărfurilor a fost mai mare 
decit cea planificată eu 5.3 ța sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Tîr- 
goviște cu 302.3 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat metalo-chimice Ora
dea cu 276:6 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE. ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achi
ziții. desfacere a mărfurilor si de 
credit Gorj eu l 385,3 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 2.4 la sută la in
trări la fondul de stat. 2.9 la sută 
la producția industriei mici. 3.6 Ia 
sută la prestări servicii pentru 
populație. 3.3 la sută la desfaceri 
de mărfuri cu an'x"untul. 2.2 la 
sută la beneficii. 13.3 la sută la 
producția în alimentația publică : 
depășiri de Plan au mai fost obți
nute la export si la livrări de măr
furi la fondul pieței : cheltuielile 
de circulație la 1 000 lei desfa
cere au fost mai mici decit cele 
planificate cu 1.5 la sută.

Locul II : Uniunea iudeteană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții. desfacere a mărfurilor si de 
credit Neamț cu 983,7 puncte.

Locul III : Uniunea iudeteană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții. . desfacere a mărfurilor si de 
credit Clui cu 978.2 puncte.

IN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : Întreprinderea jude
țeană de gospodărie comuna'ă și 
locativă Neamț cu 1349,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29.4 la sută la
producția si prestările in unităti 
fizice. 31 la sută la producția netă 
Si la incasările din activitatea de 
producție si prestări servicii. 27.2 
la sută la prestările de servicii 
pentru populație : depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii : cheltuielile totale si mate
riale la 1 000 lei productie-prestatii 
au fost mej mici decit Cele Plani
ficate cu 19 la Sută, iar consumuri
le de materii Prime, materiale, 
combustibili sl energie electrică au 
fost, de asemenea, sub cele nor
mate.

Locul II : întreprinderea iude
teană de «tospodărie comunală si 
locativă Caraș-Severln cu 1 275,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de gos
podărie comunală si locativă Lugoi 
cu 1253,9 puncte. (Agerpres)

I
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
J>

Hans - Dietrich Genscher,
președintele Partidului Liber-Democrat din R. F. Germania

Franz Josef Strauss,
președintele Uniunii Creștin-Sociale din R. F. Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți dimineață, la reședința ce i-a 
fost rezervată ne timpul vizitei ce 
o efectuează în Republica Federală 
Germania, pe Hans-Dietrich Gen
scher. președintele Partidului Liber- 
Democrat. vicecancelar si ministru 
de externe al R-F. Germania.

La primire au participat tovarășii 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, si Constantin Mi tea. consi
lier al președintelui Republicii So
cialiste România.

Președintele Partidului Liber-De- 
mocrat a dat o deosebită apreciere 
vizitei de stat pe care președintele 
Nicolae Ceausescu o face în Repu
blica Federală Germania, subliniind 
că aceasta pune în evidentă cursul 
pozitiv ăl relațiilor româno—vest- 
germane. precum si dorința celor 
două țări de a extinde conlucrarea 
dintre ele in folosul reciproc, al 
cauzei destinderii. înțelegerii si 
colaborării între națiuni. Totodată, 
Hans-Dietrich Genscher a mulțumit 
călduros președintelui Nicolae 
Ceausescu pentru întrevederea ce 
i-a acordat-o în cadrul contactelor 
politice ne care le are cu prileiul 
vizitei in R.F.G.

Convorbirea dintre setul statului 
român si președintele Partidului Li- 
ber-Democrat. desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, s-a concentrat ă- 
suora unor aspecte importante ale 
relațiilor româno—vest-germane. pre
cum si ale situației Internationale 
actuale.

Au fost relevate bunele raporturi 
dintre România si Republica Fede
rală Germania si s-a exprimat do

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit. în ziua 
de 16 octombrie, pe Johannes Rau, 
vicepreședinte al Partidului Social- 
Democrat din R.F. Germania, prim- 
ministru al landului Renania de 
Nord-Westfalia.

. Vicepreședintele Partidului Social- 
Democrat a transmis președintelui 
Nicolae Ceausescu un caid mesaj din 
partea președintelui partidului. Willy 
Brandt — care. în aceste zile, se află, 
intr-o vizită in America Latină. Ei 
a salutat vizita pe care președintele 
României o efectuează în Republica 
Federală Germania, manifestindu-si 
convingerea că aceasta se va încheia 
cu bune rezultate, stimulind dezvol
tarea. in continuare, a relațiilor ro
mâno—vest-germane. Totodată, el a 
exprimat satisfacția de a fi primit 
de șeful statului român si de a avea 
impreună un schimb de păreri in 
probleme bilaterale si internaționa
le de interes comun.

In cadrul întrevederii, ce a decurs 
într-o atmosferă cordială, a fost sub
liniată evoluția favorabilă a relații
lor dintre România și Republica Fe
derală Germania, in spiritul acordu
rilor si înțelegerilor stabilite la ni
vel înalt, care au pus baze trainice 
colaborării reciproce. A fost rele
vată. totodată, dorința comună de a 
extinde raporturile româno—vest- 
germane. pe multiple planuri, de a 
continua dialogul politic dintre cele 
două țări și partide, apreciindu-se A 
că amplificarea si dinamizarea con
lucrării dintre România si R.F; Ger
mania sint. in folosul ambelor state 
si popoare, servesc ' intereselor lor 
de progres, cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii în Europa si in lume.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de opinii cu privire la ulti
mele evenimente si evoluții ale si
tuației internaționale, la principalele 
probleme care confruntă omenirea. 
In acest cadru, s-a reliefat necesita

Tn cursul dimineții de marți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii. Socialiste 
România, a primit pe Rebekka 
Schmidt, copreședinte al Partidului 
Ecologist din Republica Federală 
Germania, și pe Antje Vollmer, co
președinte al grupului parlamentar 
al acestui ' partid.

Mulțumind călduros pentru între
vederea acordată, copreședintele Par
tidului Ecologist a exprimat președin
telui Nicolae Ceaușescu sentimentele 
sale de Înaltă stimă și considerație. 
Ea a făcut o scurtă prezentare a 
preocupărilor și activității pe care o 
desfășoară Partidul Ecologist în via
ta politică și socială a Republicii 
Federale Germania. îndeosebi în 
lupta pentru pace, împotriva înar
ipărilor nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
evocind situația deosebit de gravă 
creată in Europa și in întreaga lume 
ca urmare a intensificării politicii de 
înarmare, a amplasării rachetelor 
nucleare americane în țări din vestul 
Europei — printre care si R. F. Ger
mania — și ca urmare a aplicării 
coptramăsurilor nucleare sovietice, a 
subliniat necesitatea unirii eforturi
lor tuturor popoarelor, ale partide
lor și forțelor democratice, progre
siste. în vederea opririi cursului pe
riculos al evenimentelor spre o ca
tastrofă nucleară nimicitoare, pentru 
apărarea dreptului fundamental al 
omului — creație -supremă a natu
rii — la viată, la pace, la existentă 
liberă și demnă. în acest context, a 
fost subliniată dorința și hotărirea

rința de a 'se acționa în continuare 
pentru dezvoltarea lor — ne tărim 
economic, tehnico-stiintific. cultural 
si in alte domenii — de a se da un 
nou si puternic impuls relațiilor ro
mâno—vest-germane în general, pe 
baza avantaiului si interesului re
ciproc. in spiritul egalității in drep

Vicepreședintele Partidului Social-Democrat din R. F. Germania

tea intensificării eforturilor pentru 
depășirea actualelor probleme grave 
din viata internațională si. in pri
mul rind. pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru dezarmare. în mod 
deosebit pentru dezarmare nuclea
ră. pentru înlăturarea pericolului 
unei conflagrații nucleare, pentru 
solutionarea stărilor conflictuale. a 
tuturor diferendelor dintre state pe 

Membri ai conducerii Partidului Ecologist din R. F. Germania

celor două partide de a lărgi în con
tinuare contactele si schimbul de pă
reri dintre ele. in scopul intâririi 
prieteniei și colaborării dintre cele 

turi. independentei naționale si 
neamestecului în treburile interne.

în cadrul schimbului de păreri a- 
supra evoluției vieții politice mon
diale. o atentie deosebită a fost a- 
cordată problemelor privind ' Întă
rirea securității si cooperării pe con
tinentul european, asigurarea Păcii.

cale pașnică, prin tratative, pentru 
infăptuirea nobilelor idealuri ale 
popoarelor de libertate si indepen
dentă. de pace si colaborare.

în timpul convorbirii, exprimin- 
du-se Îngrijorarea fată de agravarea 
situației din Europa, s-a subliniat 
că se impune ca popoarele europene 
să-si asume o răspundere mai mare 
și să acționeze cu toată hotărirca 

două țări și popoare, pentru promo
varea cauzei păcii și destinderii în 
Europa și in lume.

La convorbire, care s-a desfășurat 

realizarea dezarmării, destinderii și 
colaborării internaționale.

Ambele părți au apreciat că dez
voltarea conlucrării dintre România 
și Republica Federală Germania pe 
arena internațională servește noliti- 
Icii de pace, securitate si înțelegere 
in Europa si in întreaga lume.

pentru salvarea continentului de la 
distrugerea nucleară, pentru realiza
rea unei Europe unite, tară arme 
nucleare, a oăcii și colaborării între 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
cluire socială.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, și Constantin Mitea. consi
lier- al președintelui Republicii.

într-o atmosferă cordială, au parti
cipat Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, și Constantin Mitea. 
consilier al președintelui Republicii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar gener-al al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază, pe Franz Josef Strauss, 
președintele Uniunii Creștin-Sociale 
și prim-ministru al landului Bavaria 
din Republica Federală Germania. ■

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că întâlnirile și convorbirile 
avute*cu  prilejul vizitei in R.F. Ger
mania sint de natură să asigure pro
movarea unor largi relații in diferite 
domenii de activitate intre Româ
nia și R. F. Germania, a conlucrării 
lor pc tărîmul vieții internaționale, 
pentru oprirea cursului periculos al 
situației actuale din lume, pentru 
pace, dezarmare, destindere și secu
ritate.

Președintele Uniunii Creștin-Socia
le și-a manifestat satisfacția de a se 
revedea cu șeful statului român și de 
ă dxamina împreună un cerc larg de 
probleme de interes reciproc. Totoda
tă. Franz Josef Strauss a ținut să 
sublinieze aprecierea și interesul de 
care se bucură vizita președintelui 
Nicdlae Ceaușescu in Rdpublica Fe
derală Gerrnania. care se înscrie ca 
un eveniment însemnat atit pe pla

TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU 
a primit reprezentanți ai conducerii Universității Ruhr

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a primit, marți după- 
amiază, la palatul Gymnich — reșe
dința rezervată distinșilor oaspeți 
români in timpul vizitei in Republi
ca Federală Germania — pe rectorul 
Universității Ruhr, din Bochum, 
prof. dr. Knut Ipsen, impreună cu 
pr.of. dr. Alois Haas, șeful catedrei 
de chimie anorganică.

Salutind cu aleasă considerație vi
zita de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, rectorul Knut Ipsen 
a mulțumit pentru onoarea de a i se 
fi acordat această intrevedere și a 
rugat pe tovarășa Elena Ceausescu să 
primească Medaliile universității din 
Bochum in semn de apreciere a me
ritelor sale de excepție în cercetarea 
științifică, a contribuției la dezvol
tarea cooperării științifice dintre 
România și Republica Federală Ger
mania, la extinderea legăturilor 
prietenești dintre universitățile din 
București și Bochum. ,

Mulțumind pentru medalii și pen
tru aprecierile privind dezvoltarea 
colaborării româno—vest-germane și. 

nul relațiilor bilaterale, cit și in sfera 
vieții internaționale.

In timpul întrevederii cordiale ce 
a avut loc cu acest prilej, procedin- 
du-se la un schimb de păreri cu 
privire la evoluția ■ și perspectivele 
raporturilor româno—vest-germane, 
a fost exprimată, de ambele părți, 
dorința de a dezvolta mai intens a- 
ceste bune raporturi, de a se extinde 
și dinamiza continuu conlucrarea 
dintre România și Republica Fede
rală Germania pe tărim politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral, în toate domeniile, în folosul 
ambelor țări și popoare, al propăși
rii lor economice și sociale, al cau
zei păcii, colaborării și înțelegerii pe 
continentul european și în lume.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte esențiale ale evoluției situației 
internaționale.

Președintele României a subliniat 
că.. în actualele imprejurări, de o 
deosebită încordare și gravitate, este 
imperios necesar ca toate țările, in
diferent de sistemul lor social-poli
tic, să acționeze pentru diminuarea 
tensiunii internaționale, pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 

în acest cadru, a colaborării dintre 
oamenii de știință din cele două 
țări in . toăte domeniile, tovarășa 
Elena Ceaușescu a subliniat că aces
te legături dintre cercetători fac să 
se intărească prietenia dintre Româ
nia și Republica Federală Germania. 
"Tovarășa Elena Ceaușescu a evi
dențiat dorința ca schimbul de valori 
in domeniul creației științifice să 
crească și să se aprofundeze^ in con
tinuare, aceasta slujind intereselor 
progresului și dezvoltării științei in 
general, cauzei păcii pe planeta 
noastră.

Relevind misiunea ce revine oame
nilor de știință de a face ca roadele 
muncii lor să slujească exclusiv pă
cii, prieteniei și înțelegerii, tovarășa 
Elena Ceaușescu a subliniat faptul 
că in acest spirit trebuie să evolueze 
relațiile dintre România și Republica 
Federală Germania, in ansamblul 
cărora știința ocupă un loc impor
tant.

Convorbirea a prilejuit, de aseme
nea, un amplu schimb de informații 
privind programele dezvoltării cerce
tării științifice și a învățămintului 
din cele două țări, relevîndu-se ne
cesitatea ca aceste două importante 

dezarmare, in primul rind la dezar
mare nucleară, pentru încetarea con
flictelor din diferite regiuni ale glo
bului. pentru soluționarea diferende
lor dintre state pe calea tratativelor, 
pentru a da un nou curs evenimente
lor, spre destindere și colaborare, în
tărirea independenței naționale, spre 
asigurarea păcii.

tn cadrul convorbirii, o atenție 
specială a fost acordată situației de 
pe continentul european, unde s-au 
acumulat imense cantități de arme, 
îndeosebi nucleare. Pornindu-se de 
la această realitate, s-a evidențiat 
importanța întreprinderii unor mă
suri ferme privind dezarmarea și în
tărirea încrederii pe continent, edi
ficarea securității .și cooperării eu
ropene, realizarea unei Europe unite, 
fără arme nucleare, a păcii și con 
laborării.

Un loc important l-ari ocupat, de 
asemenea, situația din Orientul Mij
lociu, căile de soluționare a proble
melor existente, în interesul tuturor 
popoarelor din zonă, al instaurării 
unei păci drepte și .durabile.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de cordialitate.

componente ale societății contempo
rane să contribuie la educarea oame
nilor in spiritul păcii. S-a relevat, 
in context, ampla activitate desfășu
rată de Comitetul național român 
„Oamenii de știință și pacea", orga
nism ce și-a asumat misiunea de a 
mobiliza pe toți slujitorii științei la 
lupta pentru pace, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Reprezentanții cunoscutei univer
sități vest-germane Ruhr, din Bo
chum, au ținut să releve prestigiul 
de care se bucură astăzi România in 
lume, la aceasta contribuind și aten
ția cu care țara noastră a găzduit și 
găzduiește reuniuni cu caracter in
ternațional consacrate afirmării celor 
mai nobile aspirații ale umanității, 
dezvoltării științei, tehnicii, culturii, 
artei, producției de bunuri materiale, 
progresului și înfloririi civilizației 
universale.

în timpul convorbirii care a avut 
loc s-a subliniat însemnătatea pe 
care dialogul politic o are în lumea 
contemporană, confruntată cu pro
bleme complexe și grave și s-a rele
vat, în acest sens, semnificația deo
sebită a vizitei de stat a președinte
lui României în Republica Federală 
Germania.
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In Intrusa țară puternică mobilieare
PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ 

A TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE

CONFERINȚEL E DE DARE
DE SEAMĂ Sl ALEGERI

ZILE DECISIVE PENTRU ÎNCHEIEREA
iNSĂMÎNJĂRILOR ȘI URGENTAREA STR1NGEIUI RECOLTEI

- moment important in întărirea spiritului revoluționar.
j ------------------------------------------- ;---- ;------------- _------------------------------ -------------------------------------------------------------------------

in perfectionarea activității organizațiilor de partid

MARAMUREȘ

La cules — toți locuitorii satelor!
Datorită condițiilor meteorologice 

ificile din această lună, caracteriza
și nrin oloi frecvente, atît insămîn- 
irea cerealelor năioase. cit si re- 
oltarea norumbului se desfășoară, 
i județul Maramureș. 6ub semnul 
irgenței.
Este demn de remarcat faptul că 

retutindeni pe unde am trecut. în 
imp. alături de mecanizatori si coo- 
eratori. i-am văzut lucrind la cu
rsul porumbului, legpmelor si fruc- 
dor. la tăiatul si transportul coce- 
îîor pe studenții băimăreni si pe 
levii din sate, precum si un mare 
umăr de oameni ai muncii din în- 
-eprinderile si instituțiile județului, 
a Tămaia, bunăoară, se aflau în 
imp. ia cules, peste 400 de munci
nd de la Centrala minereurilor, iar 
i Ulmeni si Sălsig — peste 1Q0 de 
ersoane de la Direcția sanitară ju- 
eteană. Pe studenții băimăreni i-am 
ăsit la recoltarea fructelor în live- 
lie stațiunii pomicole. Dealtfel, du- 
îlnică. pe baza programului stabilit 
e comitetul județean de partid, mai 
tulte mii de lucrători din toate în- 
■eorinderile si instituțiile ludetului 
u sprijinit unitățile agricole la 
rinsul recoltei.
Faptul că este mare nevoie de 

articiparea tuturor acestor forte la 
alesul porumbului este demonstrat 
e situația din consiliul aaroincius- 
•tal Ulment. In zlila documentării 
oastre. după cum ne spunea Vasile 
toraru. președintele acestui consi- 
u agroindustrial, se aflau la cules 
oar vreo 500 de persoane, revenind 
oroape cite un hectar de porumb pe 
m. numai din suprafața ce urmea- 
1 să fie semănată cu griu după 
ceastă cultură. Or. aceasta înseam- 
ă Intirzierea nenermis de mult a 
liberării tefebdliloi' 'ce ' urmează să 
e insămîntate. In raidul nostru ani 
âsit însă si situații de neingăduit 
rivind participarea cooperatorilor 
iS recoltarea porumbului. La C.A.P. 
ăsești se aflau la cules doar 136 
ersoane. deși aici există o mare 
iprafată cu porumb bun de recol- 
it. Este o dovadă că atit conducerea 
^operativei, cit si consiliul popular 
imunal n-au acționat energic pen- 
u a asigura mobilizarea si nartici- 
area Ia recoltarea porumbului a tu- 
tror cooperatorilor si a celorlalți 
icuitori ai comunei.

Din cele citeva situații relatate se 
desprinde că in multe locuri oame
nii muncit din agricultura județului 
sint hotăriti să încheie cit mai-re
pede campania agricolă de toamnă, 
mobilizindu-se exemplar atit la cu
les, cit si la pregătirea noii recolte. 
Este insă nevoie ca in toate unită
țile agricole să se aplice cu fermita
te măsurile stabilite de comitetul 
județean de partid, spre a se asigura 
participarea la recoltare si la cele
lalte lucrări a tuturor locuitorilor de 
la sate.

Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scinteii"

BOTOȘANI

Front de lucru mai larg pentru semănat!
în unitățile agricole din județul 

Botoșani, porumbul a fost recoltat de 
Pe 62 ia sută din suprafața cultiva
tă, iar sfecla de zahăr — in propor
ție de 49 la sută. Am urmărit in uni
tăți din consiliul agroindustrial Din- 
geni in ce măsură transportul tine 
pasul cu strîngerea recoltei.

De la începutul recoltării și pină 
luni, 15 octombrie, cooperativa a- 
gricolă din Dingeni a transportat in 
baza de preluare 1 910 tone de sfeclă 
de zahăr. Ca urmare a unei produc
ții mai mari fată de cea evaluată, 
unitatea a livrat cantități mai mari 
de sfeclă față de cele prevăzute in 
graficele zilnice. Aici se folosesc

Oameni care știu să facă zi din noapte
Datorită secetei ex

cesive, pregătirea pa
tului germinativ pen
tru semănat se face 
deosebit de greu. Pe 
unele sole a fost ne
voie de cite 7 si chiar 
8 lucrări pină cind 
pământul a devenit 
neted ca-n palmă. Dar 
pentru pline nici un 
efort nu este prea 
mare, tn aceste con
diții. durata zilei a de
venit insuficientă și, 
de aceea, oamenii gliei 
— mecanizatori și coo
peratori ■— .au început 
să împrumute orele 
necesare de la noapte. 
La început doar citeva 
ore. apoi au făcut din 
noapte zi. Am văzut 
la Balaciu și Munteni 
Buzău, la Girbovi și 
Grinda. Iu Gheorghe 
Doja și Smirna, la 
Gnvița și Miloșești 
sute de cooperatori la 
tăiatul cocenilor sub 
clar de lună, pentru a 
crea front de lucru 
mecanizatorilor aflati 
cu plugurile in braz
dă la arat și pregăti
rea terenului. Noaptea

se lasă răcoare, dar 
oamenii Bărăganului 
se incălzesc la focul 
nestins al muncii, al 
muncii făcute fără 
preget șl care poartă 
in ea acea doză de 
eroism pentru care 
merită toată lauda. 
Am cunoscut la l.A.S.

IALOMIȚA
Balaciu șl Ograda, in 
unitățile din consiliile 
agroindustriale Țăn- 
dărei. Movila și Co- 
simbești, mecanizatorii 
care, din 24 de ore, Iii 
ore sint angajați in 
lucrările de insamin- 
țări.

Ce cuvinte ar putea 
‘aprecia cit mal bine 
munca mecanizatori
lor și a specialiștilor 
din incinta indlguită 
dintre brațul Borcea și 
Dunăre, care in aceas
tă toamnă au insămin- 
țat peste 15 000 de hec
tare cu, griu și orz, 
fără ca să-și vadă fa
miliile timp de două

săptămini ? Multi din
tre ei au casele pe 
malul Borcei si știau 
cind se culcă și se 
scoală soțiile, copiii 
sau părinții, după cum 
se aprindeau sau se 
stingeau luminile din 
ferestre. Aceștia, ca si 
ceilalți mecanizatori și 
specialiști din județ 
care fac din noapte zi, 
tint cu toții oameni de 
nădejde, care pun sub 
brazdă nu numai se
ntința, dar și o părti
cică, din sufletul lor.

Cind vor apărea a- 
ceste rinduri. semăna
tul griului, al tuturor 
culturilor prevăzute 
pentru această toamnă 
va fi terminat, dar ei 
vor continua să facă 
din noapte zi. Și a- 
eeasta fiindcă mai au 
de pregătit, de făcut o- 
goare de toamnă pen
tru, semănăturile pri
măverii următoare pe 
incă aproape 200 000 de 
hectare.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul 
„Scinteii"

numai mijloace de transport cu 
tracțiune animală. Și la coope
rativa agricolă din Bănești, același 
consiliu agroindustrial, deși distanta 
pină la baza de preluare este chiar 
mai mare, cooperatorii n-au consu
mat nici, un litru de carburanți pen
tru transportul sfeclei de zahăr.

Dar grăbind recoltarea și trans
portul produselor, nu s-a acor
dat prioritate eliberării terenuri
lor destinate insămințărilor de toam
nă. Pe terenurile ce au fost ocu
pate cu porumb va fi insămințată 
mai bine de o treime din cele 4 410 
hectare planificate a fi cultivate cu 
griu in consiliul agroindustrial la 
care ne referim. Ca întindere, aceas
tă suprafață era recoltată Încă in 
prima săptâmină a lunii octombrie. 
Evaluată din perspectiva asolamente- 
lor, se cuvine arătat insă că in fiecare 
din oele1 patru cooperative agricole 
ale consiliului nu s-a acordat prio
ritate tarlalelor destinate însămință- 
rii griului. Și asta întrucit, așa cum 
o recunoaște însuși președintele con
siliului agroindustrial, recoltarea po
rumbului a fost lăsată numai in 
grija șefilor de fermă și echipelor de 
cooperatori. Drept urmare, din cele 
3 310 hectare de Pe care porumbul a 
fost recoltat, numai 1 016 șe încadrau 
în șsolamentele ștabilite pentru pro
ducția de griu a anului viitor. Cit 
din această suprafață era complet 
eliberată de coceni ? Doar 497 ha. La 
C.A.P. Dingeni. atelajele au fost re
partizate pe ferme. Și cu cit o for
mație de lucru este mai răsfirată in 
teritoriu, cu atit este mai greu să o 
coordonezi și controlezi. Din 397 hec
tare destinate insămînțării griului 
după porumb, numai 140 hectare au 
fost puse la dispoziția mecanizatori
lor pentru a putea fi arate.

Se cuvine amintit că organele ju
dețene de partid și agricole au adop
tat măsuri corespunzătoare pentru 
desfășurarea „in flux" a recoltării si 
transportului produselor din cirnp. 
Or, așa cum s-a văzut, in unele ca
zuri nu se respectă această indicație.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scinteii"

PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ INTEGRAL, 
LA TOATE SORTIMENTELE!

MAI MULT CĂRRUNE PENTRU DEZVOLTAREA 
BAZEI ENERGETICE A TĂRII

In aceostâ perioada premergătoare marelui forum al comuniștilor, 
Congresul al Xlil-lea al partidului, în întreaga țarâ se desfășoară o amplă 
ți susținută intrecere socialistă, se muncește intens și bine organizat pen
tru îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii și îndeosebi Io 
producția fizică și export. In mod firesc, realizarea și depășirea planului 
trebuie să se înfăptuiască în primul rind In sectoarele producătoare de 
resurse energetice și materii prime, astfel Incit să se asigure condițiile 
necesare pentru buna desfășurare a activității în toate celelalte ramuri 
ale economiei naționale. Cum se acționează deci pentru sporirea ex
tracției de cărbune î lată tema investigației noastre in întreprinderile 
miniere Comănești ți Căpeni.

<f cantitate de 9 200 tone cărbune 
brun, fapt care constituie o garanție 
sigură că, pină la marele forum aî 
comuniștilor, angajamentul minerilor 
din Comănești va fi îndeplinit și 
chiar depășit. Totodată, planul pro- 
ducției-marfă a fost depășit cu 15 
milioane lei, iar cel al producției 
nete cu 9 milioane lei.

Sint cifre și fapte semnificative, 
care atestă hotărirea minerilor de 
pe valea Trotușului de a da patriei 
toț mai mult cărbune, de a întîmpina 
cu succese de prestigiu in muncă cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

Gheorqhe BALTA
Corespondentul „Scinteii"

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ CĂPENI

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ COMĂNEȘTI

Pînă la Congres - 10000 tone cărbune 
extrase suplimentar

Acțiuni hotărîte pentru îmbunătățirea calității 
lignitului

Edificiul hidrocentralei — înălțat 
pe temelia înaltei responsabilități

Pentru constructorii din Ostrovul 
Mare, care înalță aici, in mijlocul 
Dunării, hidrocentrala Porțile de 
Fier II — nou luceafăr tn constelația 
energeticii românești — ziua desfășu
rării conferinței organizației de partid 
a fost o zi de muncă incordată, ție 
noi împliniri. Acolo, in vastul pe
rimetru unde s-au conturat marile 
dimensiuni ale ecluzei, s-a consem
nat finalizarea altor stadii de exe
cuție, iar la toate locurile de mun
că ritmurile au fost superioare celor 
prevăzute, in grafice.

„Trăiesc un sentiment de mare 
bucurie că in cadrul conferinței 
noastre, atit prin cuvintul nostru, cit 
și prin hotărirea adoptată — spunea 
constructorul Ilie Mircea — am 
dat curs mandatului pe care ni l-au 
încredințat comuniștii de a susține 
din toată inima realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la cel dc-ai 
XIII-lea Congres in funcția dc secre
tar general al partidului nostru. Noi, 
cei care ani construit și construim 
cetățile de lumină ale țării, știm că 
înainte ca acestea șă prindă viață in 
beton și sticlă primesc lumină, ca să 
mă exprim așa, de la conducătorul 
partidului nostru, care, in intreaga 
sa activitate, se gindeșțe Ia binele 
țării, la viitorul ci prosper".

Darea de seamă a evidențiat pe 
larg rezultatele obținute pe acest im
portant șantier energetic. în ce s-au 
concretizat pină acum marile efor
turi depuse de comuniști, de oame
nii șantierului ? Numai în perioada 
Ia care s-a referit analiza, la total 
construcții s-a realizat peste preve
deri un volum de lucrări in valoare 
de p67 milioane lei ; la construcții- 
montaj, depășirea se cifrează la 192,1 
milioane lei. De asemenea, din vo
lumul total al investiției s-a realizat 
pină in prezent 70,3 la sută, iar din 

i: cel al lucrărilor de conștrucții-mon- 
taj peste 60 la sută. Și o realizare 
deosebită : la 21 august, aici, la Por

țile de Fier II, s-a consemnat pri
mul mare succes : punerea in func
țiune a barajului deversor de pe bra
țul mic al Dunării.

Pe comuniști, pe constructori ii aș
teaptă. de acum etape holăritoare. 
Tocmai de aceea dezbaterile s-au 
constituit intr-un cadru optim de 
analiză aprofundată a activității sub 
toate aspectele. în cuvintul lor. co
muniștii Constantin Popăzâ, Grigore 
Cîrjei și Viorel Pircălăbescu au ară
tat că. in perioada următoare, mai 
trebuie executat un mare volum de 
lucrări. Șantierul este dotat, la ora 
actuală, cu mașini și utilaje de mare 
capacitate. Insă pentru realizarea la 
termen a acestor lucrări, eșalonate 
pe zile, decade și luni, se impune să 
se acționeze mai energic în citeva 
direcții : folosirea la întreaga capa
citate a mașinilor și utilajelor, exe
cutarea unor revizii și reparații de 
maj bună calitate șl in perioade cit 
mai scurte posibil, aprovizionarea 
ritmică și in raport de cerințe cu 
piesele de schimb necesare. Sînt aici 
mulți comuniști cu experiența Bica- 
zului. Argeșului și Porților de Fier I, 
oameni căliți la școala aspră și dem
nă a muncii, care știu să învingă, 
atunci cind este mai greu, și să gă
sească, în qrice situație, soluții teh
nice ingenioase.

Se mai găsesc din păcate și din 
cei care nu se împacă cu disciplina. 
Darea de seamă a nominalizat pe 
unii dintre aceștia, a criticat unele 
aspecte negative. Mat accentuată, 
mai directă a fost critica în dezba
teri. în cuvintul lor, Imre Lukcas. 
Costică Screeiu și Silică Trușculescu 
au subliniat necesitatea întăririi con
trolului șl sporirii exigenței față de 
cei care absentează nemotivat de la 
lucru.

Binevenită a fost și critica adresată 
unor birouri ale organizațiilor de 
bază de la construcții și montaj, au
tobază și alte puncte de lucru, care

nu s-au implicat permanent in acti
vitatea de educare a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii. Au fost 
criticați, pe bună dreptate, și unii 
membri ai comitetului de partid, 
care, de asemenea, nu s-au angajat 
permanent, cu experiența și capaci
tatea pe care le au, în rezolvarea 
unor probleme de care a depins bu
nul mers al activității, în cuvintul 
lor. comuniștii Dumitru Manga, Fa- 
vel Misaroș și Gheorghe Jiroveanu 
au arătat că in această perioadă. Ia 
toate fazele de execuție, se realizea
ză lucrări de înaltă precizie si teh
nicitate. Se cere deci din partea con
ducătorilor locurilor de muncă, a tu
turor comuniștilor o sporită exigență 
față de calitatea lucrărilor.

în cadrul dezbaterilor din conferin
ță s-au făcut, totodată, numeroase 
propuneri si S-au conturat soluții 
tehnice prin care ș-a demonstrat eă, 
printr-o mai temeinică organizare, 
productivitatea muncii, pe șantier 
po^te spori în perioada următoare cțț 
8 la sută, iar cheltuielile la 1 000 lei 
producție construcții-montaj pot fi 
diminuate cu 2 la sută. Chiar din 
ziua următoare, cum au stabiljț co
muniștii, ritmul de lucru trebuie să 
crească simțitor într-un anume punct, 
respectiv acolo unde peste puțin timp 
se va consemna încă un succes : în
chiderea capului aval al ecluzei. S-a 
demonstrat prin soluțiile găsite că 
această fază importantă poate fi de
vansată cu cel puțin o săptămină. Și 
se înțelege că hotărirea va deveni 
fapt împlinit.

Putem spune că exigența comunis
tă. conștiința datoriei au fost intr-a
devăr la înălțimea marii răspun
deri ce li s-a încredințat • aceea de 
a înălța aici, pe Dunăre, o nouă, trai
nică și impunătoare construcție a 
„Epocii Ceaușescu".

VIrqîl TATARU
corespondentul „Scinteii’

Exigența și autoexigență - factori de creștere 
a calității învățămîntului

Minerii de pe valea - Trotușului, 
e la exploatările Vermești, Lapoș, 
.său, Rafira, Lumina s-au angajat 
a, in cinstea Congresului al XIII-lea 
1 partidului, să obțină suplimentar 

producție de cel puțin 10 000 tone 
ărbune de bună calitate. Și, ca de 
bicel, minerii sint hotăriți să-și 
aspecte întocmai cuvintul dat. In 
eest scop, in toate unitățile din ca
rul întreprinderii miniere Comă- 
ești s-au intensificat lucrările de 
laintare, se pun in exploatare noi 
bataje, s-au luat măsuri pentru 
dosirea cu indici superiori a mijloa- 
elor mecanice din dotare. Dar să 
e referim mai concret la citeva sec- 
ențe de muncă.
în sectorul Lumina, formațiile de 

icru conduse de maiștrii Aurel Pe- 
-oiu și Vasile Beldeanu au pus in 
incțiune, cu două luni de zile mai 
evreme, primul abataj din cadrul 
nui nou panou, cu o rezervă de 
rea 300 000 tone cărbune. Sus. 
e versantul nordic al masivu- 
il Lapoș. minerii conduși de in- 
inerul Ștefan Costache au Început 
xploatarea cărbunelui din panoul 
u numărul 6 606. Aici se obține cel 
îai mare randament din intreprin- 
ere. realizindu-se zilnic 150—200 
ine cărbune de calitate superioară, 
u o putere calorică de peste 4 000 
ilocalorii pe kilogram. Și la Ver- 
lești, unul din cele mai mari sec
tare de exploatare din unitate, ran- 
amentul in abataje s-a dublat față 
e prima parte a anului. Prin pre- 
larea schimburilor la locul de mun- 
ă. fără oprirea utilaielor. sl prin a- 
rovizionarea ritmică cu materiale, 
nrmatiile de mineri conduse de

Gheorghe Vatamanu și Ion Ardelea- 
nu au depășit planul la productivita
tea muncii cu 8—9 la sută, extrăgind 
peste prevederi o cantitate de 1 500 
tone cărbune.

La această dată, formația de ar
tificieri condusă de maistrul Gheor
ghe Timoftc nreaăteste deschiderea 
panoului cu numărul 6 510. unde 
există o importantă rezervă de căr
bune. De la inginerul Ion Dascălu, 
șeful sectorului, reținem că minerii 
de aici sint hotăriți să pună in func
țiune noul panou pină la data in- 
ceperii celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului, Totodată, la Vermești 
și Lapoș se fac pregătiri in vederea 
introducerii, pentru prima dată in 
sectoarele de exploatare de pe va
lea Trotușului, a combinelor de îna
intare, utilaje care vor asigura un 
randament de trei ori mai mare 
decit cel realizat cu mijloacele 
clasice.

Succese deosebite obțin in aceste 
zile și minerii din sectoarele Rafira, 
Asău, Leorda. Aici, ca de altmin
teri peste tot, pe lingă sporirea pro
ducției, minerii sint preocupați de 
îmbunătățirea continuă a calității 
cărbunelui. Autocontrolul, tăierea 
selectivă a cărbunelui, alegerea și 
depozitarea sterilului in abataje sint 
doar citeva din metodele folosite in 
acest scop. Și un amănunt deloc de 
neglijat : ca urmare a creșterii cali
tății cărbunelui, întreprinderea a in- 
casat în ultima vreme de la benefi
ciari bonificații în valoare de aproa
pe două milioane lei.

Ca urmare a măsurilor luate, mi
nerii de pe valea Trotușului au ex
tras peste plan, pină la aoeastă dată.

Există suficient de multe argu
mente care ar permite oamenilor 
muncii de la întreprinderea minieră 
Căpeni să se declare mulțumiți de 
rezultatele obținute in perioada ce a 
trecut din acest an. Primul dintre 
ele : producția de 21 200 tone lignit 
extrasă peste prevederi. Aooi. depă
șirea planului cu 14,3 milioane lei 
la productia-marfă. In fine, creșterea 
productivității muncii si reducerea 
cheltuielilor de producție pun in evi
dentă faptul că activitatea a fost 
spornică sl eficientă.

Cu toate acestea, minerii nu se 
declară pe deplin mulțumiți. De ce? 
Din două motive. în primul rind. 
pentru că depășirea planului se da
torează doar citorva sectoare ale in- 
treorinderii, In timp ce altele se si
tuează sub nivelul planului. In al 
doilea rind. deoarece calitatea ligni
tului extras lasă de dorit, ceea ce 
creează multe neajunsuri întreorin- 
derii. în acest an. unitatea a plătii 
penalizări in sumă de circa 6 mi
lioane lei din cauza calității necores- 
punzătoare a cărbunelui.

Punind fată In fată rezultatele obți
nute. se observă că la carierele Sfîn- 
tu Gheorghe. Virghiș I. Căpeni planul 
de producție a fost depășit lună de 
lună. In timp ce la minele Bodoș. 
Racos sl sectorul Baraolt se înre
gistrează însemnate restanțe.

— Munca in subteran, ne spune 
inginerul Feher Zoltăn, șeful secto
rului Baraolt. este îngreunată de 
faptul că mina are dimensiuni foar
te mari, galerii si deci transpor
toare lungi. Ca atare, pentru între
ținerea lucrărilor miniere se folo
sește multă forță de muncă nepro
ductivă. Bineînțeles, ne străduim să 
eliminăm multe din greutățile cu care 
ne confruntăm. Astfel pentru menți
nerea capacității de producție am luat

măsuri in vederea întreținerii, corecte 
a galeriilor șl a utilaielor, susținerii 
lucrărilor vechi, consolidării porțiu
nilor intrate in presiune ș.a.

Eficienta măsurilor luate este do
vedită de faptul că. in ultima pe
rioadă. s-a înregistrat o creștere evi
dentă a indicilor de folosire a utila
jelor sl instalațiilor. „Măsurile luate 
au. totodată. în vedere si imbunătă- 
tirea calității cărbunelui, ne spune 
tovarășul Benedek Endre, președin
tele sindicatului. Aceasta deoarece, 
deși pe ansamblul întreprinderii ola
nul la producția fizică a fost depă
șit, calitatea cărbunelui livrat a scă
zut mult in ultima perioadă. Astfel, 
lignitul, care in abataj are o valoare 
calorică de 1 950 kilocalorii Pe kg. 
ajuns la suprafață are numai 1785 
kilocalorii, Aceasta din cauză Im- 
bibării cărbunelui cu apă în timpul 
transportului. Totodată, conținutul 
de cenușă ajunge la 38 Ia sută, fata 
de 22 la sută, cit este prevăzut, deoa
rece tot In timpul transportului căr
bunele se amestecă cu steril. Iată de 
ce. am initiat o serie de acțiuni pen
tru îmbunătățirea calității cărbune
lui. în primul rind. se acordă o aten
ție specială susținerii corecte a aba
tajelor frontale, conform monogra
fiilor de armare, tn același scop, se
pararea sterilului de cărbune se face 
chiar in abataj. Deosebit de impor
tantă este evacuarea anelor din 
galerii si de sub mijloacele de trans
port pentru a preveni umezirea căr
bunelui. De aceea, supraveghem în
treținerea corectă si la timp 
a mijloacelor de transport și 
a instalațiilor de evacuare a a- 
pei“.

PALJANOS Maria
corespondentul „Scinteii”

Institutul de medicină și farmacie 
din Iași, exponent prestigios al școlii 
medicale românești, este bine cunos
cut prin bogata Iul activitate didac
tică, științifică și de asistentă medi
cală. Puternicele organizații ale co
muniștilor, cuprinzînd 87 la sută din
tre cadrele didactice și 16 la sută din
tre studenți, întrețin aici o intensă 
emulație, mobilizează și organizează 
energiile, constituindu-se astfel ca 
un vast laborator de gindire, de crea
ție in favoarea perfecționării calita
tive a întregului proces de formare a 
viitorilor medici și farmaciști în ori
zontul umanismului și patriotismului 
socialist.

Conferința de dare de seamă șl a- 
legeri a pus pregnant in lumină suc
cesele obținute, intre care inițierea 
de. cursuri integrate, interdiscipliițare 
și mai buna profilare a clinicilor, 
care asigură acum o perspectivă lar
gă in pregătirea studenților ; reali
zarea, în ultimii doi ani, a 46 con
tracte de cercetare in valoare de pes
te 4 milioane lei și obținerea, in ca
drul activității de microproducție, a 
unor medicamente și reactivi in va
loare, de peste 1,5 milioane lei ; îm
bunătățirea îndrumării metodologice 
a rețelei sanitare din județele aron
date din Moldova, in domeniul asis
tenței mamei și copilului, prevenirii 
și combaterii bolilor, al asigurării 
condițiilor igienico-sanilare și de 
combatere a poluării mediului am- 
‘biant etc.

în cuvinte emoționante, partici- 
panții la dezbateri au subliniat rolul 
hot&ritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, In dezvoltarea sl perfec
tionarea invălămintului românesc de 
toate gradele și au evidențiat faptul 
că realegerea sa la Congresul al 
XIII-lea in funcția supremă in partid 
constituie chezășia obținerii de noi 
succese in ridicarea nivelului de pre
gătire științifică și culturală a noilor 
generații, a întregului nostru popor, 
care datorează celui mai iubit fiu al 
său noua epocă de Independentă si 
demnitate națională pe care o trăim.

Un loc important in darea de sea
mă și tn cuvintul comuniștilor, prin
tre care Lorica Gavriliță, Grigore 
Teodorovici, Gh. Lupașcu, Eliza Ga- 
fițeanu. Const. Marinescu, l-a ocupat 
analiza măsurilor întreprinse de or
ganele și organizațiile de partid ale 
institutului in vederea cultivării spi
ritului revoluționar, patriotic In rin- 
dui tuturor studenților, antrenării 
mal largi a asociațiilor studenților 
comuniști, a senatului și consiliilor 
profesorale în educarea comunistă a z 
viitorilor specialiști, ca oameni cu un 
înalt nivel profesional, politic și cul
tural, posedind aptitudinea autoper- 
fecționării neîntrerupte. S-a subli
niat, cu acest prilej, că rolul de În
drumare și conducere a activității 
universitare, care revine organelor și 
organizațiilor de partid, se cere exer
citat la un nivel calitativ superior, 
cu .întărirea spiritului critic și auto
critic, a ordinii și disciplinei In toate 
sectoarele de activitate, cu mobiliza
rea și valorificarea superioară a În

tregului potențial universitar de 
creație, în.lumina sarcinilor și orien
tărilor formulate de secretarul ce- 
neral al Partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, in cuvintarea rostită la 
marea adunare populară de la Ti
mișoara. cu prilejul inaugurării ac
tualului an de invătămint. Mai mult 
decit opicind. competenta se cere aso
ciată astăzi cu spiritul de angajare, 
cu rigoarea etico-morală și nasiunea 
pentru lucrul temeinic făcut. într-o 
sinteză comportamentală a cărei cul
tivare si perfecționare constituie o- 
biectivul esențial al muncii de partid 
in învățămintul superior.

Devotați acestor principii, comu
niștii de Ia Institutul de medicină și 
farmacie din Iași au acordat o aten
ție deosebită neîmplinirilor care încă 
se,mai fac simțite la toate nivelurile 
activității universitare. Participanta 
la dezbateri, intre care Eugenia Ște- 
fănescu, Ana Stratone, Edmond Bur- 
covean, Parasehiva Postolache, au a- 
rătat că ponderea crescută a notelor 
bune și foarte bune in bilanțul se
siunilor de examene se sprijină, nu 
o dată, pe acordarea cu prea multă 
ușurință a calificativelor maxime, 
ceea ce se răsfringe negativ, inclusiv 
asupra spiritului de exigență și de 
echjtațe. Nu toate cadrele didactice 
dovedesc un înalt spirit de autoexi

gență, fapt care face ca nivelul da 
predare și, totodată, exemplul per
sonal să aibă de suferit. In unele 
clinici, mai ales in eele chirurgicale, 
se pierd de multe ori din vedere 
preocupările pentru pregătirea prac
tică a studenților, iar conținutul unor 
discipline reclamă de mai multă 
vreme îmbunătățirea materialelor di
dactice, inclusiv a cursurilor. Numă
rul studenților antrenați in cerceta
rea științifică pe bază de contract și, 
in genere, în stimularea creativității 
este incă redus, iar formalismul îșj 
mai face uneori simțită prezența in 
organizarea și desfășurarea invăță- 
mintului politic.

Abordînd în spirit de exigență par
tinică asemenea probleme, comuniș
tii de la I.M.F. Iași s-au angajșt șă 
militeze cu consecvență pentru gene
ralizarea experiențelor valoroase șl 
pentru profilaxia oricăror tendințe 
de formalism și mediocritate, astfel 
incit, incepind cu acest an universi
tar, anul Congresului al XIII-lea al 
partidului, să se realizeze un progres 
calitativ in întreaga activitate.

Mihai IORDANESCU 
Manoie CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

CONSEMNATE ȘI NECONSEMNĂTE

ÎN PROCESELE VERBALE

Un adevârat răspuns comunist
Atunci cind a fost 

ales delegat de către 
comuniștii din organi
zație spre a-l repre
zenta la conferința de 
dare de seamă și ale
geri din întreprinde
rea de transporturi 
auto Vîlcea, comunis
tul Ion Popa, condu
cător auto la coloana 
de transport lignit din 
bazinul carbonifer Ber- 
bești-Alunu, a primit 
sarcina să ridice In 
conferință „problema 
lipsei cauciucurilor șl 
a pieselor de schimb", 
în ziua conferinței. 
Ion Popa nu a Îndepli
nit această sarcină. De 
ce ? „Fiindcă n-a mai 
fost cazul. Fiindcă da
rea de seamă a făcut 
lumină. Am Înțeles 
bine că nu din lipsa 
pieselor de schimb am 
Înregistrat noi restan
te la transportul căr
bunelui. Cauzele erau

altele. Și constau in 
deficientele de organi
zare a acestei activi
tăți, in faptul că rit
mul transportului este 
necoresounzător In 
schimburile de noapte, 
că folosirea parcului 
de mașini este marca
tă mai ales de nume
roase acte de indisci
plină. Darea de seamă 
a pus degetul pe rană, 
a spus adevărul".

Și totuși comunistul 
Ion Popa și-a înde
plinit plnâ la urmă, 
așa cum se cuvine, 
mandatul acordat. în
tors Ia locul de mun
că, In aceeași zi a 
adus la cunoștință bi
roului organizației de 
partid și conducerii 
coloanei de transpor
turi auto Berbeștl 
concluzia conferinței. 
Ba, mai mult, a adău
gat : „Să nu mai cău
tăm justificări și sS

luăm măsuri pentru 
îmbunătățirea activită
ții. Aceasta trebuie să 
fie atitudinea noastră 
de comuniști",

Critica din conferin
ță n-a rămas deci 
fără ecou, Dealtfel, 
de 10 zile — cite au 
trecut de la conferință 
— nivelul producției 
de cărbune transporta
te in schimburile de 
noapte ește aproape 
egal cu cel realizat in 
schimbul i. șj incă 
ceva : stocurile mari 
de lignit ce se crease
ră la Berbești-AIunu 
au fost deja diminuate 
cu aproape 20 000 de 
tone. Deci, in locul 
justificărilor s-a dat 
un răspuns faptic. Un 
adevărat răspuns co
munist.

Ion STANC1U 
corespondentul 
„Scinteii"

1
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Din agenda Tîrgului international

București -1984

Noutăți în producția
de autoturisme românești

în legătură cu oferta la 
prezentată cu prilejul

Unul din standurile Tîrgului 
internațional București care polari
zează interesul specialiștilor, oa
menilor de afaceri de peste ho
tare, publicului vizitator este cel 

. al întreprinderii de comerț exte
rior „Auto-Dacia“, unde este pre
zentată oferta la export a produ
cătorilor de autoturisme din țara 
noastră.

Această nouă și complexă ra
mură industrială, ‘puternic dezvol
tată in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
confirmă strălucit, prin realizările 
obținute, politica de industrializare 
socialistă a țării, capacitatea de 
creație a clasei noastre munci
toare. Mașini puternice, moderne 
— stirnind admirație datorită per
formanțelor lor tehnice, care le-au 
impus rapid in .asora compe
tiție oe plan mondial — iată 
cum siht apreciate, in mod curent, 
autoturismele românești. Demn de 
reținut este că, de la începutul 
fabricației, . s-au produs pină in 
prezent peste 910 000 de automobile 
Dacia și peste 210 000 autoturisme 
de teren. O dovadă a nivelului 
tehnic și calitativ înalt al autotu
rismelor românești o constituie 
prezența lor la export, în zeci și 
zeci de țări ale lumii. Citeva a-

mănunte 
export, ■
T.I.B. ’84, ne sînt date de tovarășul 
Iulian Mihalțu, directorul între
prinderii „Auto-Dacia“ :

— Autoturismele „Dacia**,  
noscute în 31 de țări, sint tot mai 

externă, ne 
La actuala 

expuse in

CU-

solicitate pe piața 
spune interlocutorul, 
ediție a Tîrgului sînt 
standurile noastre citeva variante 
de „Dacia 1 310“ — standard și tu
rism de lux, precum și „Dacia- 
Sport“, echipată cu un motor de 
1 400 cmc. Consumul redus de car
buranți, îmbunătățirile aduse ca
roseriei și sporirea confortului sint 
numai citeva din elementele care 
caracterizează producția autotu
rismelor „Dacia" — model 1985. 
îmbunătățirile și modernizările 
aduse de constructori autoturisme-

lor de teren din gama ARO-10 și 
ARO 240 conferă acestora confor
tul specific autoturismelor de 
otaș, ele păstrîndu-și insă calită
țile necesare utilizării pe terenuri 
grele. Dealtfel, aceste autotu
risme, exportate în 80 de țări, 
s-au impus într-o serie de raliuri 
de fiabilitate, desfășurate în condi
ții deosebit de dificile. De un 
mare interes se bucură și autotu
rismele „Oltcit**,  recent introduse 
în oferta noastră de export.

Activitatea susținută de tratative 
comerciale, pe care o desfășurăm 
în aceste zile, discuțiile cu 
nerii de peste hotare vor 
mina semnarea, în perioada 
toare, a unor noi contracte 
exportul de autoturisme 
nești.

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
JIRI SVEJCAR, directorul pavi

lionului Cehoslovaciei : „Partici
păm de fiecare dată Ia Tîrgul in
ternațional București cu dorința de 
a lărgi în continuare schimburile 
economice și comerciale, de a di
versifica și amplifica acțiunile de 
cooperare și colaborare cu • între
prinderile românești. Un domeniu 
de larg interes îl constituie con
strucțiile de mașini. Față de anul 
trecut, volumul schimburilor re
ciproce ale acestei ramuri a sporit 
în 1984 cu peste 11 la sută. Impor
tăm din România o gamă largă 
de produse, printre câte mașini-

Noul autoturism „Dacia-sport", prezentat in standurile T.I.B. 84
Foto : Gh. Vinfilă

Pregătirea și perfecționarea
profesională a forței de muncă

(Urmare din pag. D

din partea celor aflați in prezent în 
cimnul. muncii. De aceea, pentru a 
stănini noua dotare tehnică si pentru 
a obține randamente superioare în 
muncă, fiecare va trebui să-și per
fecționeze actuala pregătire profe
sională. Ținînd seama de această 
necesitate, in proiectul de Directive 
se prevede ca in perioada 1986—1990 
să se cuprindă anual in programele 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale circa 3 milioane persoane, 
adică aproape 25 la sută din forța 
de muncă activă a tării. Ceea ce în
seamnă că — așa cum este stabilit 
in hotăririle de partid și de stat, in 
legile țării — Ia fiecare 4—5 ani, 
fiecare om al muncii va trece prin- 
tr-o formă de specializare pentru 
înnoirea cunoștințelor. In cadrul ac
țiunilor de perfecționare, o atenție 
deosebită va fi acordată muncitori
lor tineri, din primele categorii de 
încadrare, muncitorilor care vor 
lucra în noi unități sau secții, la 
mașini și utilaje noi, precum și 
maiștrilor, cărora li se cere o con
tinuă Îmbogățire a cunoștințelor 
tehnice. Totodată, se va pune ac
centul pe policalificarea forței de

muncă, îneît specialiștii șl munci
torii să poată trece dintr-un dome
niu în altul, de la un loc de muncă 
la altul, în raport de necesitățile 
producției, ale economiei naționale, 

îndeplinirea integrală a prevede
rilor viitorului cincinal in domeniul 
pregătirii și perfecționării forței de 
muncă implică răspunderi sporite 
din partea tuturor factorilor de care 
depinde formarea cadrelor. în toate 
întreprinderile, centralele și minis
terele va trebui să se acorde întrea
ga atentie fundamentării judi
cioase a necesarului de cadre, 
în concordanță cu cerințele produc
ției și ale prevederilor de plan, 
respectîndu-se cu rigurozitate pre
vederile legale in legătură cu per
fecționarea permanentă a pregătirii 
profesionale a tuturor oamenilor 
muncii, reciclarea cadrelor, ca o 
condiție esențială a ridicării calita
tive a intregii activități economico- 
sociale, a înfăptuirii obiectivelor 
cuprinse -în proiectul de Directive 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului privind dezvoltarea multilate
rală a economiei românești și creș
terea. ne această bază, a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor.

r a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 octombrie, ora 20 — 20 
octombrie, ora 20. in țară : Vreme in 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil 
cu innorări mal accentuate In partea 
a doua a intervalului in regiunile din 
nordul țării unde, pe alocuri, vor că
dea ploi și burnițe. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
în zona de munte din sectorul nordic, 
cu viteze de pină la 100 kilometri pe

orâ. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 2 șl 12 grade, mal coborite 
la începutul intervalului tn centrul 
țârii și in depresiuni, iar maximele vor 
oscila intre 12 șl 22 de grade, mai ri
dicate spre sfirșltul inter,Valului. Di
mineața se va produce ceață, iar în 
zona deluroasă din sud, la sfirșltul in
tervalului, brumă, tn București : Vre
mea se va încălzi ușor, iar cerul va fi 
variabil. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 si 8 grade, mai cobo
rite in prima noapte, £ind condițiile 
vor fi favorabile producerii brumei, 
cele maxime vor oscila intre 18 șl 22 
de grade. Dimineața, ceața.

cinema
• Zbor periculos : SCALA (11 03 72)
— 9: 11.15; 13 30: 15.45; 18; 20,15. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11.15: 13.30:
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Glissando : MELODIA (11 13 49) — 
9; 12: 16: 19. CULTURAL (83 50 13) — 
9'; 12: 16: 19.
• Singur de cart: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 2.0. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : DACIA
(50 33 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Viraj periculos : UNION (13 49 04)
— 9,30: 11,30; 13.30: 15.45: 18: 20. t 
0 Salutări de Ia Agigea : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17.30; 19.30.
• Dt estate In lanțuri : AURORA 
(35 04 *1)  — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20. la grădină — 18.30, COSMOS
(27 54 95) — 9: 111 13: 15! 17.15; 19,30, 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 13;
17; 19.

• Surorile : POPULAR (35 15 17) —
13: 17.15: 19.30.
0 Emisia continuă : ARTA (21 31 86) 
— 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, TIM
PURI NOI (150110) — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17.45: 20.
Q Simfonia primăverii : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
0 .Șapte băieți șl o ștrengărită: PRO
GRESUL (23 94 10) — 15.30: 17,30; 19,30. 
0 Pensionul doamnei Latter : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
0 Program de desene animate — 9; 
10.45; 12,30; 16, Damen tango — 14,15; 
17.45; 19.45: DOINA (16 35 38).
0 Dosarul albastru : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20. 
0 Jazz ’20 : BUZESTI (30 43 58) — 15; 
17,15; 19,30.
0 O fată și un băiat : PACEA 
(60 30 85) — 15,30: 17.30; 19,30.
0 împușcături sub splnzurătoare : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13.30:
15,45; 18: 20.
0 Cu cerul sub picioare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15.30: 17.30; 19.30.
• Prindeți și neutralizați ■ MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

parte- 
deter- 
urmă- 
pentru 
româ-

unelte, produse electrotehnice și 
electronice, utilaje metalurgice, 
instalații de foraj, autoturisme de 
oraș și de teren. In România sint 
bine cunoscute mașinile-unelte. uti
lajele energetice, mașinile pentru 
industria textilă, aparatura de 
măsură și control, produsele chi
mice fabricate in Cehoslovacia. 
Specialiștii celor 15 întreprinderi 
de comerț exterior din țara noas
tră, prezente la tîrg, au la ora 
actuală discuții rodnice cu parte
nerii români și caută împreună 
soluții practice pentru dezvoltarea 
în continuare a schimburilor de 
mărfuri, a cooperării în producție 
și colaborării tehnico-științifice".

ATHANASSIOS ARSENIS, di
rectorul pavilionului Greciei : „în
tre Grecia și România există rela
ții strinse.de colaborare, atit pe plan 
politic, cit și al schimburilor eco
nomice, la aceasta contribuind de
cisiv discuțiile și înțelegerile sta
bilite la cel mai înalt nivel, între 
conducătorii țărilor noastre. Pro
dusele industriale românești sînt 
bine cunoscute și se bucură de a- 
precieri pozitive in Grecia. La rîn- 
dul nostru, exportăm în România, 
în principal, produse agroalimen- 
tare specifice și materii prime. In
tr-un cuvint, economiile Greciei 
și României sînt complementare, 
ceea ce asigură o bâză trainică 
schimburilor reciproce de mărfuri, 
posibilități pentru sporirea și di- ■ 
versificarea acestora. Tirgul de la 
București asigură un cadru exce
lent pentru 
tratative și 
organizatorii 
ticipanților 
pentru stabilirea de contacte intre 
soecialiști și oameni de afaceri. 
Ne impresionează, de asemenea, 
plăcut, interesul publicului vizita
tor fată de produsele noastre, 
prietenia cu care sîntem Înconju
rați în frumoasa capitală a Româ
niei**.

desfășurarea unor 
tranzacții comerciale, 

asigurind tuturor par- 
condiții foarte bune

Dan CONSTANTIN

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România,; a adresat 
tovarășului Zhao Ziyang. premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, o telegramă de fe
licitare cu prilejul celei de-a 65-a a- 
niverșări a zilei sale de naștere. în 
telegramă se exprimă convingerea că.

acționînd in spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt, relațiile de prie
tenie și colaborare dintre partidele, 
guvernele și țările noastre se vor 
dezvolta tot mal mult. în interesul 
popoarelor român și chinez, al cauzei 
păcii, socialismului, progresului si 
colaborării internaționale.

Cronica zilei

t
15.00
15,05

Telex
Clubul tineretului. Tineri creatori 
in Festivalul național „CIntarea 
Român tei"
Emisiune în limba maghiară (par
țial color) 0 In dezbatere Proiec
tul de Directive ale celui de-al 
Xlll-lea Congres al P.C.R. 9 Cîn- 
teee patriotice 0 Drumețlnd prin 
tară • Cîntece și dansuri populare 
închiderea programului 
Telejurnal (parțial color) 
Actualitatea in economie
Marele 
marele ___  _  ,___  _ __
Înnoirii (III). întărirea responsa
bilității sociale

20.50 Film artistic — „Zbor peste livezi" 
— color. Premiera TV — produc
ție a studiourilor poloneze. Sce
nariul și regia : Waldemar Pod- 
gorski — după romanul lui Ry- 
szard Binkowskl

21.50 Melodii Îndrăgite
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

15,30

16,30
20,00
20.20
20,35 forum al partidului, 

forum al țării. Strategia

Fără îndoială, 
moment sărbătoresc : 
Gala noii ediții a 
Festivalului cîntecu- 
lui ostăsesc „Te apăr 
și te cint, patria mea!“, 
manifestare Închina
tă celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, 
manifestare cu profund 
caracter patriotic-re- 
volutionar in care, in 
orim-nlan. au strălu
cit cîntece închinate 
Dartidului. secretaru
lui său general — co
mandantul suprem a! 
armatei, armatei tă
rii. Pentru că. de fapt, 
se marca- finala unei 
competiții la cane s-au 
inscris 180 de compo
zitori si 110 poeți, la 
care s-au prezentat 
420 de pagini (creație 
corală, muzică ușoa
ră), la care, prin cite
va compoziții, s-âu 
marcat trasee noi ale 
creației de gen. Bine
înțeles. ritmul preg
nant, melodica accesi
bilă. tiparele binecu
noscute au fost în 
mare măsură respec
tate. Si. totuși, citeva 
propuneri interesan
te s-au făcut si mai 
ales s-au rețin ut de 
către interoreti. de 
către public. De fapt, 
buchetul celor 59 de 
cintece din finală (ju
riul fiind prezidat de 
către nrof. univ. Ni- 
co-’ae Călinoiu. __
ședințele Uniunii com
pozitorilor) a 
dat pentru un proas
păt repertoriu desti
nat artiștilor profesio
niști (muzicile milita
re. Ansamblul artistic 
..Doina" al Armatei, 
secțiile de estradă de 
la București si Clui- 
Nanoca). miilor de ar
tiști. amatori care ac
tivează in ansamblu
rile artistice din uni
tăți. coruri os-tăsesti 
etc. Un repertoriu care 
să constituie un oma
giu patriei. Dartidului. 
armatei, care să vor
bească despre drezon- 
ta oștirii in viata so- 
ri-’l-oulturajâ a pa
triei, care, printr-un 
înalt conținut poKtico- 
educativ. prin mesaiul 
patriotic revoluțio
nar. să cinstească tre
cutul eroic. Prezentul 
luminos, viitorul co
munist al natriei. Au 
impresionat în mod 
deosebit spectatorii, 
imnunind nrin • va
loarea lor, cintecele 
dedicate .^«••mandantu- 
lui suntem (compozi
ții d" R’du P Înde — 
muzică, 
versuri. 
Arvinte 
Block.
Costoiu 

^Avram.

lescu si Ion Tîrlea), 
tării (Gheorghe Ba- 
zavan si Viorel Coz- 
ma. Sava Ilin si Geor
ge Pavelescu. Marcel 
Dragomir si Nicolae 
T. Nicolae. Viorel Do
boș și Jean Gheliuc, 
Sile Dinicu si Harry 
Negrin). partidului 
(Gh. Bazavan si A- 
drian Mierluscă) etc. 
în această ediție a 
festivalului au putut 
fi, de asemenea, ascul
tate cîntece destinate 
a-i însoți in activita
tea lor pe elevii la 
școala ostăsiei. ne 
radlolocatoristi. trans- 
misionisti. aviatori, 
cercetași. studentii-

Festivalul 
cîntecului
ostășesc
„Te apăr 

și te cînt, 
patria mea I*

Dre-

pJe-

N. Dumitru — 
Constantin 

si Mircea 
Constantin 

si Constantin 
Mircea Bădu-

ostasi ai tării. De a- 
semenea. de amnlă 
rezonantă s-au bucu
rat cintecele adresate 
unor pagini de isto
rie, eroilor Horea, 
Cloșca și Crișan, fi
guri 
istoriei 
tr-un 
iernatică, caoabilă 
răspunde 
mentelor 
tice. a da 
mentelor 
vibrație față de nă- 
mintul românesc, 
cei ce-i conduc azi 
destinele... comuniștii, 
fată de cel maț iubit 
fiu al partidului și po
porului nostru.

Cum snuneam. dună . 
trei zile 
tie. Gala 
ratat ne 
ca toare. 
tât — in 
Muzicii 
tive a ________
Școlii militare de mu
zică (dirijor loan Gol- 
cea), corului de fe- 
mei-ofiteri al Casei 
Centrale a Armatei 
(instruit de mina si
gură si pasionată a 
lectorului univ. Silvia 
Slerleriu), a corului 
ostășesc „Albatrosul" 
(la pupitru pasionatul 
animator al mișcării 
corale — plut. adi. 
Marin Huditeanu) ș.a. 
— opt marșuri ostă
șești. dintre care nu 
nutem să nu remar
căm : ..Bravi ostași 
ai României**  de Dan 
Beizadea si Viorel >Gh.

legendare 
patriei, 

cuvint, o largă 
a 

comanda- 
social-poii- 
elas sen ti
de adîncă

ale 
In-

de

de coonpeti- 
finală s-a a- 
daolin edifi- 
S-au Drezen- 
interoretarea 

renrezenta-
Armatei. a

Cozma. ..Aviatori cu- 
tezători**  de Temis- 
tocle Pona si Adrian 
Mierluscă sau cîntecul 
de inspirație folclori
că „Studentele, osta
șii tării" de Barbu 
Vîlceanu si Florin 
George Co-zma. De a- 
semenea. din cele zece 
cîntece patriotice (in
terpretate de corul si 
orchestra Ansamblu
lui artistic ..Doina" al 
Armatei; dirijat de 
col. Sergiu Eremia. 
cot. Constantin Po
povic! si Gheorghe 
Popescul s-au dis
tins fără îndoială 
compozițiile : „Pen
tru-a noastră Româ
nie" de Viorel Doboș 
și Jean Gheliuc, „Cînd 
te cheamă tara" de 
Constantin Arvinte si 
Mircea Block. „Apă
răm columne de lu
mină" de Sergiu Ere
mia si Jean Gheliuc. 
Am reținut, de ase
menea. desfășurarea 
poematică a 
..Horea. Cloșca 
Crisan" de 
Ursu (nu mai 
de cintul de 
clasă al lui ... 
Hărăsteanu) sau „Scut 
neatîrnărli" de Iovan 
Miclea si Nicușor 
Constantinescu etc.

Din cele opt melo
dii de muzică ușoa
ră (tălmăcite de Or
chestra de estradă a 
Radioteleviziunii. di
rijată de Cornel Po
pescu si Grupul vocal 
Studio B) — adevăra
te șlagăre s-au dove
dit : „Trandafiri pen
tru armata tării" de 
Marius Teicu (versuri 
Angel Grigoriu și 
Romeo Iorgulescu. so
listă Marina Florea), 
„în vatra noastră 
scumpă. România" de 
Dan Dimitriu (versuri 
Eugen Rotaru, solistă 
Marina Scupra). „De 
strajă la hotarul li
niștii" de Ion

. noiu (versuri 
Grigoriu si 
Iorgulescu. ____
George Enache), „Dul-

• ce-i viata in cătănie" 
de Ion Tudor (versuri 
Andreea Andrei), 
revedere, băieți" 
Aurei Giroveanu

Fără îndoială, 
de-a VII-a 
Festivalului 
..Te apăr si te 
patria mea 1“ ; 
o manifestare 
succes. A fost 
din plin glasul 
sului român, .cel 
apără „columne 
lumină", cel care ve
ghează neclintit la li
niștea si pacea tării.

Marți, tovarășul loan Avram, vice- 
prim-ministru al guvernului, s-a in- 
tîlnit cu tovarășul Matej Lucan, vice
președinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace, care se află în țara noastră 
cu prilejul Tîrgului internațional 
București 1984.

In vederea aducerii Ia îndeplinire 
a sarcinilor stabilite in cadrul întil- 
nirilor și convorbirilor dintre con
ducătorii de partid Și de stat ai 
României și Cehoslovaciei au fost 
discutate posibilitățile privind dez
voltarea in continuare a colaborării 
economice și creșterea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

A fost, prezent Jan Papp, ambasa
dorul R.S. Cehoslovace Ia București.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

In țara noastră, ambasadorul Japo
niei la București, Takaaki Hasegawa, 
a oferit marți seara o recepție.

Au participat Alexandru Roșu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Traian 
Pop, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai condu
cerii altor ministere și instituții cen
trale, oameni de artă și cultură, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, marți seara a 
avut loc, la -cinematograful „Studio"

din Capitală, un spectacol de gală 
cu filmul polonez „Marynia", ecrani
zare a romanului „Familia Pola- 
niecki" de H. Sinkiewicz.

La manifestare, organizată în ca
drul programului de schimburi cul
turale dintre România și Polonia, au 
luat parte reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Boguslaw Stahura, 
ambasadorul Poloniei la București, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră, membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Marti dimineața, la Muzeul Mili

tar Central a fost deschisă o expo
ziție fotodocumentară intitulată „Pa
gini de eroism ostăsesc în bătăliile 
pentru înfringerea fascismului". De
dicată celei de-a 46-a aniversări a 
Zilei Armatei Republicii Socialiste 
România, expoziția este realizată în 
lumina valoroaselor oDere ale tova
rășului Nicolae Ceausescu consacrate 
istoriei patriei a anrecierilor sale 
referitoare la rolul armatei române 
în înfăptuirea revoluției de elibe
rare socială si națională, antifascis
tă st antiimnerlalistă din August 
1944; precum si al bătăliilor purta
te pentru desăvîrsirea eliberării te- , 
rltorlului national, apoi pentru eli
berarea. Ungariei. Cehoslovaciei Ș> 
Austriei, nină la înfrlngerea defini
tivă a Germaniei fasciste.

(Agerpres)

In județele Argeș, Arad, Ialomița și Mehedinți 

s-a încheiat semănatul griului

niesei 
Si 

Cătălin 
vorbim 

inaltă 
Pompei

Cristi- 
Angel 

Romao 
solist

..La 
de 

etc.
cea 

ediție a 
ostăsesc

■ cînt. 
a fost 

de 
auzit 
osta- 
care 

de

Smaranda
OȚEA.NU

0 șeherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Viva Marla : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20, la grădină
— 18.45.
0 Par și impar : FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Marfă furată : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11.30; 13,30; 16; 18; 20,
0 Undeva. clndva : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; II; 13,15; 15,30; 17.45; 
19,45, la grădină - 18.30, CIULEȘTI 
(17 35 46) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15.30: 17,45 : 20.
0 Cineva ca tine : LIRA (3171 71) — 
15.30; 17,30; 19,30. la grădină - 18.30. 
0 Lupii mărilor : FERENTARI
(80 49 85) — 15.30: 17.30: 19,30.
0 Martorul știe mai mult : COTRO- 
CENI (49 48 48) - 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
0 Domnișoara Noorle : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11: 13: 15,30; 17,45; 20.
0 Omul și fiara : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12: 16: 19.
0 Superman : TOMIS (21 49 46) — 9: 
12; 15: 18,. la grădină — 19.
0 Căpitanul răzbunării : FLACĂRA 
(20 33 40) 15: 17; 19.
• Cactus Jack : GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 19.

0 Rocky II : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) - 18,30.
0 îmi sare țandăra : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
0 Lancea de argint : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 19.
0 I se spunea „Buldozerul" : GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — .18,30.

teatre
0 Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : idolul 
și Ion Anapoda — 19; (sala din Piața 
CosmonauțllOr) : Cavoul de familie — 
19,30.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
pian oana velcovicl — 18; (Ateneul 
Român) : „Cinci secole de aur ale 
orgii". Recital Valentin Radu — 19. 
0 Opera Română (13 18 57) : Rapso
dia I, Cliopiniana, Bolero, Carmen 
— 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Okla
homa — 18.

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Mobilă șl durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Tartuffe — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundlel — 18,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
0 Teatrql de comedie (16 64 60) ; 
Pachetul cu acțiuni — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovli — 18,30;
(sala Studio) ; Variațluni pe tema 
dragostei — 19.
0 Teatru! Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
»-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Dragoste Ia prima vedere — 19,30.
0 Teatrul „ion Creangă" (19 11 70) : 
Și dacă se invlrtește — 9; Pinocchio 
— 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
O fetiță caută un clntec — 10; Arvin
te și Pepelea (premieră) — 19;
(sala din Piața Cosmonautilor) : Nu 
vorbiți in timpul spectacolului — 16.
• circul București (io 65 90) : vraja 
circului — 19.

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Argeș, Arad, Ialomița și 
Mehedinți raportează terminarea se
mănatului griului pe întreaga supra
față planificată. în telegramele adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de comitetele iudetene de 
partid respective, se subliniază Că in 
prezent locuitorii satelor acționează 
cu toată răspunderea pentru execu
tarea la timp a celorlalte lucrări 
agricole din campania de toamnă, 
impoirtante forțe fiind mobilizate 
pentru grăbirea culesului recoltelor 
de porumb, legume, fructe, pentru 
stringerea si însilozarea ultimelor

cantități de furaje si finalizarea pre
gătirilor de iernare a animalelor. De 
asemenea, in toate unitățile agricole 
se acordă o atentie deosebită înde
plinirii sarcinilor de livrare a porum
bului și a celorlalte produse agro- 
alimentare la fondul centralizat al 
statului.

Lucrătorii ogoarelor se angajează 
să acționeze eu responsabilitate si 
fermitate revoluționară pentru creș
terea necontenită a producțiilor ve
getale și animaliere, adueîndu-și în
treaga contribuție Ia înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor noii revo
luții agrare, la continua prosperitate 
a patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

Unitâti turistice în județul Arad

în județul Arad, 
multe unități turistice 
amplasate in locuri 
pitorești dispun de 
condiții de cazare și 
masă in orice sezon. 
Astfel, Hotelul Crișul 
din localitatea Chiși- 
neu Criș are un res
taurant spațios cu te- 
rasă, un cafe-bar și o 
braserie, precum și 
camere confortabile 
pentru două persoane. 
Hotelul Sebiș, din lo
calitatea cu același 
nume, este situat la 
81 kilometri de Arad. 
Unitatea are 48 locuri 
de cazare de categoria 
I A, un restaurant cu 
terasă, cafe-bar, bar 
de zi, braserie. In a- 
propiere, se află locuri

pitorești și de interes 
istoric , și stațiunea 
Moneasa.

La o distanță de 86 
kilometri de Arad, 
Hanul Săvirșin asi
gură vizitatorilor 60 
locuri de cazare în ca
mere confortabile. 
Unitatea are un res
taurant cu terasă și o 
braserie. La Ineu 
(42 kilometri de 
Arad), hotelul „Moara 
cu noroc" dispune de 
46 locuri de cazare, 
restaurant cu terasă, 
bar de zi și o cofetă
rie cu laborator pro
priu. Hanul „Sălașul 
de la răscruce", situat 
în zona de agrement a 
orașului Arad, oferă 
condiții pentru un po
pas agreabil dispunind

de 64 locuri de cazare 
în camere cu confort 
de categoria I A, că
suțe camping, un res
taurant, o braserie, un 
cafe-bar, precum și 
teren de tenis, volei, 
popice, biliard.

Tot în județ, se poa
te face un popas la 
Hanul Vinga, situat 
în mijlocul unui crîng, 
pe drumul național 
Arad — Timișoara, la 
Hotelul Lipova din 
orașul cu același 
nume, la 1 kilometru 
distanță de stațiunea 
balneoclimaterică Li
pova, precum și la 
Hotelul Nădlac, la 
45 kilometri de Arad.

în fotografie : Ho
telul „Nădlac".

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX. La Palatul sporturilor din 

Capitală au continuat, marți. între
cerile campionatelor republicane de 
box. în limitele categoriei semimus- 
că. Marian Gindac, de la A.S.A. Bu
zău. l-a întrecut la puncte pe unul 
dintre favoritl. constănțeanul Eroi 
Geafar. La aceeași categorie. Vlorel 
Encean a dispus la puncte de Vft-gil 
Iordache. într-unul dintre cele mai 
interesante meciuri ale galei, la ca
tegoria semlusoară. dinamovistul Ion 
Stan a cîstigat Ia puncte in fata lui 
Florian Barna (Arad). Alte rezultate: 
categoria muscă : Alexandru Schiopu 
b.p. $tefan Porojan ; NicU Manola- 
che b.p. Nicolae Rus ; Constantin 
Tițoîu b.p. Vastoc Burcă: categoria 
mijlocie: Doru Marîcescu învinge 
prin abandon. în repriza a 2-a. pe 
Dănilă Bumbac ; categoria ușoară : 
Florian Tircovnicu b.p. Dumitru Tu- 
dorancea.

Campionatele continuă astăzi cu 
ceâ de-a 4-a reuniune. începind de 
la ora 18,30.

FOTBAL • Azi se vor juca me
ciurile restante din etapă a Vî-a : 
Jiul — Sportul studențesc și Poli
tehnica Timișoara — Universitatea 
Craiova • Joi avea loc oartidâ 
Dinamo — Politehnica Iași din oro-

gramul etapei' a IX-a. Jocul Uni
versitatea Craiova — F.C. Olt. de 
asemenea, din etapa a IX-a, a fost 
reprogramat la 14 noiembrie • în- 
tr-un articol publicat de revista 
Uniunii Europene de Fotbal, refe- 
rindu-se la cupele continentale, pre
ședintele U.E.F.A.. Jacques George 
(Franța), scrie intre altele : „Prin 
interesul lor sportiv, prin aspectul 
lor economic deopotrivă, cupele eu
ropene au devenit competiții de 
mare răsunet, contribuind din clin 
la răspîndirea sportului cu balonul 
rotund. Există însă în spatele aces
tui interes și al aspectului sportiv 
atît de apreciat, un fenomen ce con
stituie un pericol pentru competițiile 
noastre. Este vorba Se manifestări
le de violentă care apar pe diferite 
stadioane, creînd un climat oe nu 
are nimic comun cu sportul. Uniu
nea europeană de fotbal, cu soriii- 
nul federațiilor naționale si al clu
burilor angajate în aceste întreceri, 
va lua toate măsurile necesare pen
tru a combate acest fenomen dăună
tor vieții sportive. Noi privim cu în
credere viitorul celor trei competiții 
europene, aceasta si datorită consen
sului obținut la recenta reuniune a 
Comitetului Executiv al U.E.F.A.".

(Agerpres)
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Să triumfe rațiunea,
să prevaleze interesele păcii!
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*
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*Ample acțiuni în favoarea dezarmării 

desfășurate în Franța
Se preconizează ca la 28 octom- |PARIS 16 (Agerpres). — Din 

inițiativa mișcării franceze pentru 
pace, in Franța se desfășoară cam
pania „200 de orașe se pronunță 
pentru înghețarea arsenalelor nu
cleare și pentru tratative". în nu- 
m'eroase orașe ale țării au fost or
ganizate mitinguri și manifestații 
in favoarea păcii.

brie să fie organizat un mare marș 1 
al păcii, la Paris, din inițiativa ’ 
„Apelului celor 100", evidențiin- ț 
du-se că acțiunile de masă în spri- i 
jinul păcii și al dezarmării ■
cleare pot preîntîmpina un 
lips nuclear.

i nu- / 
apoca- 1 

I
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j Luări de poziție, în țările nordice, împotriva pericolului'

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
l Țările din nordul Europei trebuie 
, să joace un rol mal activ în ve- 
1 derea creării unei coaliții a ra- 
i țiunii împotriva pericolului de- 
’ clanșării unui război nuclear — 

se arată într-o declarație comună 
dată publicității la Copenhaga de 
reprezentanții partidelor comuniste 
din 
gia

„Pacea
BELGRAD 16 (Agerpres). — în 

localitatea iugoslavă Țavtat s-au 
desfășurat lucrările unei mese ro
tunde cu tema „Socialismul în 
lume", al cărei obiectiv principal 
l-a constituit analizarea modalită
ților de mobilizare și organizare a 

. maselor în lupta pentru apărarea 
ț păcii. Pacea constituie o problemă 
j

o problemă fundamentală a omenirii"
fundamentală a omenirii. Pacea 
și socialismul sînt inseparabile — 
s-a apreciat in cursul dezbaterilor.

Părerea comună a participanților 
— transmite agenția Taniug — a 
fost că mișcările pentru pace din 
lume constituie o forță care poate 
și trebuie să joace un rol decisiv 
in asigurarea păcii.

unui război nuclear

Danemarca, Finlanda, Norve- 
și Suedia. în document se cere

„Săptămînă a păcii"
BERLINUL OCCIDENTAL 16 

I (Agerpres). — Sub deviza „Să nu se 
repete ororile războiului !“, in Ber- 

i linul occidental s-a desfășurat, in 
’ cadrul „Săptăminii păcii", o de- 
ț monstrație de masă. In cadrul mi

tingului organizat cu acest prilej, 
vorbitorii au subliniat că numai re-

I
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î

*

Crește numărul orașelor
Revista americană „U.S. News 

and World Report" a publicat un 
articol consacrat mișcării antinu
cleare in lume, în care se spune, 
printre altele :

. îngrijorarea privind creșterea pe- 
ț ricolului unei conflagrații nucleare 
i a cuprins nu numai marile orașe, 
’ ci și numeroase alte localități si- 
ț tuate in cele mai îndepărtate re- 
. giuni ale Terrei. tn prezent, cel 
1 puțin 1 500 de așezări — de la ma- 
l rile orașe europene pină. la satele 
’ din Insulele Fiji — declară că nu 
ț doresc să aibă vreo legătură cu 
i cursa înarmărilor nucleare. Regle- 
’ mentări antinucleare au fost adop- 
i tate de municipalitățile a 281 orașe 
’ belgiene, 81 norvegiene, 53 italiene, 

71 olandeze. Măsuri similare au fost 
luate de peste 150 orașe britanice, 
117 irlandeze, iar întregul comitat 
Walles a fost decretat zonă lipsită 
de arme nucleare. (Publicația ame
ricană nu amintește faptul că 58 
de orașe din S.U.A. și numeroase 
alte orașe ale Canadei au declarat 
că nu doresc arme nucleare pe te
ritoriul lor — n.r.).

Mișcarea împotriva rachetelor nu
cleare ciștigă in intensitate și in 
țări din bazinul Oceanului Pacific;

!*

îl-.
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atomice, renunțarea la folosirea — i 
primul '— a acestor arme, precum J
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i
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(Agerpres)

țărilor din nordul continentului 
acționeze pentru renunțarea 
politica de confruntare, pentru 
prirea desfășurării de noi arme 
nucleare, înghețarea arsenalelor

să 
la 
o-

și pentru crearea de zone și cori
doare libere de armamentul nu
clear.

în Berlinul occidental
venirea la politica de destindere 
poate duce la rezolvarea probleme
lor internaționale, la lichidarea 
multor dificultăți economice și so
ciale cu care se confruntă astăzi 
omenirea.

A fost subliniată, de asemenea, 
necesitatea de a se opri cursa Înar
mărilor, îndeosebi a celor nucleare.

„libere de arme nucleare"
șapte dintre acestea au declarat că 
nu doresc să aibă arme nucleare 
pe teritoriul lor ori in avele lor te
ritoriale.

In Noua Zeelandă, 86 de orașe 
s-au declarat zone fără arme nu
cleare, iar guvernul laburist a a- 
doptat, în iulie, o hotărire care in
terzice intrarea in porturile țării de 
nave cu propulsie nucleară sau 
avînd arme nucleare la bord.

„Zonele lipsite de arme nucleare 
asigură cel mai mic nivel al înar
mărilor, consideră M. B. Theorin, 
membru al parlamentului indian, 
partizan al păcii din India. Ele pot 
crea un nou climat politic, capabil 
să ducă la destindere, dezarmare și 
pace" — a spus el.

LONDRA. Ziarul ..Morning Star" 
scrie că partizanele păcii de la ta
băra instalată in fata bazei mili
tare americane Greenham Common 
au fost din nou molestate de po
litie. în cursul celor zece zile de 
demonstrații de protest împotriva 
amplasării de rachete de croazieră 
la această bază aeriană americană, 
în pofida acțiunilor politiei, sute 
de partizani ai 
asalt baza.

păcii au luat cu

•»

TEHERAN

Convorbiri economice româno-iraniene
ORIENTUL MIJLOCIU

TEHERAN 16 (Agerpres). — O de
legație guvernamentală economică 
română. condusă de tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, care efectuează 
o vizită la Teheran, a avut o întil- 
nire de lucru cu o delegație econo
mică guvernamentală iraniană con
dusă de dr. Taqi Banki, ministru de 
stat, președintele Organizației pla
nului și bugetului.: Cu acest prilej 
au fost examinate aspecte ale sta

diului raporturilor economice bilate
rale, precum si perspectivele de dez
voltare a acestora, pe baze reciproc 
avantajoase.

Conducătorul delegației române a 
avut, de asemenea. întilpiri separate 
.cu ministrul afacerilor externe. Aii 
Akbar Velayati. si cu ministrul agri
culturii. Abbas Aii Zaali.

La întrevedere au luat parte am
basadorul României la Teheran. Ște
fan Nicolae. si ambasadorul Iranului 
la București. Ahmad Ajallooeian.

LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U.

Dezvoltarea si întărirea bunei vecinătăți
5 *

între state - contribuție la promovarea 
păcii si colaborării

Intervenția reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 16 — Trimisul 

Agerpres, N. Chilie, transmite : In 
Comitetul pentru probleme juridice 
al Adunării Generale au început 
dezbaterile asupra dezvoltării, și în
tăririi bunei vecinătăți între state — 
una din temele de cel. mai larg in
teres de pe agenda actualei sesiuni, 
adusă în atenția Organizației Națiu
nilor Unite încă din anul 1979, in 
baza unei inițiative românești.

Dezbaterile pe această temă din 
Comitetul juridic au fost deschise de 
delegatul României, în calitate de 
țâră care a inițiat aducerea, acestei 
problematici - în preocupările, O.N.U. 
în cuvintul său. reprezentantul ro
mân a relevat necesitatea instaurării 
unor relații noi. democratice, de 
bună vecinătate. înțelegere și largă 
cooperare între țări și popoare, pre
cum și acțiunea neobosită a Româ
niei. personal a conducătorului parti
dului și statului nostru pentru în
tărirea și dezvoltarea pe multiole 
planuri a relațiilor cu țările vecine, 
cu statele din zona balcanică, din 
Europa și din întreaga lume.

Promovarea unei politici de bună 
vecinătate, a subliniat vorbitorul, 
constituie, în conceoția României, o 
cerință fundamentală pentru asigu
rarea păcii și securității în diverse 
regiuni geografice, la scara întregii 
planete, mai ales in condițiile actuale 
ale vieții internaționale, cînd ome
nirea traversează o perioadă de ten
siune deosebit de gravă, care pune 
în pericol pacea generală.

în continuare, delegatul român a 
insistat asupra necesității respectării 
stricte a principiilor independentei și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, integrității teritoriale, nea
mestecului în treburile i Steme, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, reglementării pașnice 
a diferendelor, dreptului popoarelor 
de a dispune de ele înSele,' coope
rării între state și avantajului re
ciproc. îndeplinirii cu bună credință 
a obligațiilor asumate. Relațiile de 
bună vecinătate — a spus el — sînt 
incompatibile cu politica. de forță, 
de agresiune și de constrîngere, cu 
orice acțiune vizînd stabilirea de 
zone de influență și dominație, cu 
colonialismul, rasismul, apartheidul 
și orice alte forme de dominație 
străină asupra altor state și popoare. 
Vorbitorul a subliniat importanța 
deosebită a intîlnirilor și convorbiri
lor la cel mai înalt nivel între șefii 
de stat si de guvern, a încheierii 
de tratate si acorduri bi si multi

laterale in' toate domeniile, a creă
rii de comisii mixte si alte organis
me bilaterale si regionale, a orga
nizării de conferințe, reuniuni si a 
altor forme de colaborare regională 
si subregională. pentru examinarea 
si solutionarea problemelor de in
teres comun pentru statele vecine si 
cele dih aceeași zonă, ne baza e- 
aa-litătii în drepturi si a avantaju
lui reciproc.

Vorbitorul a reliefat preocupările 
constante si acțiunile perseverențe 
ale României. ale președintelui 
Nicolae. Ceausescu, vizînd stabilirea 
în regiunea Balcanilor a unor ra
porturi de înțelegere, colaborare si 
bună vecinătate, crearea în această 
parte a lumii a unei zone fără arme 
nucleare. în care fiecare ponor să 
se poată dezvolta liber, la adăpost 
de , orice amestec din afară.

Manifestări 
„Zilei mondiale 

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o ceremonie 
pentru marcarea Zilei mondiale a 
alimentației, la care au luat parte 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, președintele Con
siliului Economic și Social al O.N.U., 
Carl Fischer, și directorul general al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.), 
Edouard Saouma. în intervențiile lor, 
oficialitățile O.N.U. au relevat că 
peste jumătate de miliard de oameni 
din întreaga lume suferă de foamete 
sau de malnutriție, în timp ce pe plan 
internațional, in special din partea 
țărilor bogate, se constată o slabă 
preocupare in legătură cu aceasta.

în context, a fost lansat un apel, 
pentru sprijinirea țărilor in curs de 
dezvoltare din Africa, Asia și Ame
rica Latină pentru a rezolva proble
mele asigurării alimentelor necesare, 
în cadrul eforturilor lor de progres 
economic și social și, in același timp, 
al unei mai drepte alcătuiri a rapor
turilor interstatale.

★

O ceremonie consacrată Zilei 
mondiale a alimentației a avut loc 
si la sediul din Roma al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Ali
mentație si Agricultură (F.A.O.).

In cuvântările rostite cu acest

• Convorbiri sovieto-siriene la 
nivel înalt • Alegerea pre
ședintelui Camerei Deputaților 

din Liban
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

Konstantin' Cernenko. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. a avut convorbiri cu 
Hafez Al-Assad. președintele Repu
blicii Arabe Siriene, secretar general 
al Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, care se află în vizită in 
Uniunea Sovietică.

Dtjpă cum transmite agenția 
T.A.S.S.. au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale si. ale situației internaționale 
actuale. îndeosebi ultimele evoluții 
din Orientul Mijlociu.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Deputa
tul șiit Hussein Husseini a fost ales, 
marți, președinte al Camerei Depu
taților (parlamentul libanez), funcție 
cu un mandat de un an, relatează 
agențiile A.P. și U.P.I.

Desemnarea lui a avut loc in ca
drul unei sesiuni a Camerei Depu
taților, convocată in acest scop.

Hussein Husseini îi Succede lui 
Kamal Al-Assad.

întrevederi 
în problema cipriotă

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, a avut. la New 
York, convorbiri separate cu pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, și cu liderul comunității turco- 
cipriote. Rauf Denktaș. Această nouă 
rundă de convorbiri indirecte urmea
ză celei din perioada 10—20 septem
brie, desfășurată tot la New York, 
și vizează apropierea punctelor de 
vedere ale celor două părți, care să 
permită reluarea convorbirilor 
directe între liderii comunităților 
grecp-cipriotă si turco-cipriotă. în 
scopul reglementării pașnice, nego
ciate a problemei Ciprului.

cu prilejul 
a alimentației"3
orilei. președinții Italiei si Sene
galului, Alessandro Pertini și, respec
tiv, Abdou Diouf, au denunțat cursa 
înarmărilor, subliniind că, în vreme 
ce importante resurse financiare sint 
irosite pentru crearea și acumularea 
a noi mijloace de distrugere, milioa
ne de oameni din țările in curs de 
dezvoltare din Africa, Asia și Ame
rica Latină luptă pentru a supra
viețui.

„în mai multe țări africane situa
ția s-a agravat atit de mult, incit la 
ora actuală principala problemă pen
tru ele nu mai este asigurarea dez
voltării, ci, pur și simplu, supravie
țuirea" — a afirmat președintele se- 
negalez.
• La rindui său, președintele Pertini 
a afirmat că înarmările nu duc la 
securitatej ici- dimpotrivă. „Acumula
rea mijloacelor de distrugere în 
masă se va dovedi atit de scumpă, 
incit ea va sfirși prin distrugerea 
speranței în progresul și pacea în
tregii omeniri". Pe de altă parte, vor
bitorul a relevat că foametea nu re
prezintă decit unul dintre aspectele 
subdezvoltării. Totodată, șeful statu
lui italian s-a pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor pentru elimi
narea foametei, subnutriției și a sub
dezvoltării, in general, pe baza unei 
„strategii diversificate, menită să ex
tirpe rădăcinile sărăciei".

Soluționarea problemei alimentației pe glob 
și înfăptuirea dezarmării-intr-un raport direct

Marcarea „ZILEI MONDIALE A ALIMENTAȚIEI", care in acest an s-a 
desfășurat sub deviza „împreună, este posibil", a prilejuit trecerea în 
revistă a problemelor și preocupărilor, la nivel național și internațional, 
pentru eliminarea, prin eforturile întregii comunități internaționale, așa 
cum sugerează și deviza, a unuia din cele mai teribile flageluri care 
bintuie in lumea contemporană : foametea și subnutrițiq.

Studiile si rapoartele Organizației 
Națiunilor Unite, U.N.C.T.A.D. și 
F.A.O.. ale altor instituții specializa
te conturează intr-adevăr un tablou 
dramatic. Pe întinse zone ale pla
netei, peste un miliard de oameni 
își duc viața intr-o sărăcie absolută, 
iar din aceștia circa 600 de milioa
ne se află sub pragul malnutritiei. 
Anual. în lume mor de foame 40 mi
lioane de persoane, dintre care ju
mătate sint copii. Cu numai cițiva ani 
în urmă. statisticile consemnau 
40 000 de copii caro decedau zilnic din 
cauza foametei. în prezent, numărul 
acestor - victime depășește- la -fiecare 
24 de ore 55 000, adică în medie umil 
la fiecare 1,5 secunde! O situație cu 
totul 'dezastruoasă se înregistrează 
in statele africane din zona Sahelului. 
a căror populație — circa 150 de mi
lioane de oameni — riscă să cunoască 
o foamete cumplită. în .anumite re
giuni africane, in acest ah. practic 
nu vor exista nici un fel de. recolte, 
în același timp, in alte zone ale pla
netei, ce cuprind statele bogate ale 
lumii, dintre care multe au fost me
tropole coloniale, risipa de hrană, de 
produse alimentare a luat proporții 
de-a dreptul sfidătoare.

Statele dezvoltate, cu circa o trei
me din populația l-urnii, realizează 
cea mai mare parte a producției a- 
gricole mondiale și 60 la Sută din cea 
alimentară; La polul opus, statele in 
curs de dezvoltare, cu o populație de 
peste două treimi din totalul mon
dial, cu numai a zecea parte din 
tractoare, cu întinse suprafețe necul
tivate. cu o gravă lipsă de cadre, a- 
sistență tehnică, institute de cerce
tări adecvate, sint victimele unui de
ficit alimentar in-continuă creștere, 
cu consecințe din cele mai nefaste 
asupra potențialului uman, a forței 
de muncă. Enorme discrepante se 
află și în sfera consumului, statele 
dezvoltate dispunind de produse ali
mentare care, pe ansamblu, sînt cu 
mult peste nevoile fiziologice, ale 
normelor de sănătate.

Gravele decalaje din domeniul pro
ducției și consumului de alimente

sint — după cum se știe —r o con
secință a îndelungatei dominații si 
spolieri străine promovate de pute
rile colonialiste și imperialiste, de 
politicile întemeiate pe monocultură. 
pe orientarea economiei fostelor po
sesiuni potrivit intereselor metropo

Aceste sporuri de importuri au gre
vat tot mai mult, an de an. balanța 
de plăți a statelor in curs de dez
voltare, sumele cuvenite pentru achi
ziționarea produselor agroalimentare 
reprezentind mai mult de o treime, 
în cazul unor state, din totalul veni
turilor dobindite de pe urma expor
turilor.

în ultimii ani au fost lansate mai 
multe inițiative și propuneri menite 
să stăvilească expansiunea foametei, 
să asigure tuturor oamenilor o hra
nă sigură, o viață demnă. Din păcate, 
aceste inițiative nu și-au atins obiec

a procesului general de restructurare 
a relațiilor economice internaționale, 
in cadrul unei noi ordini economice 
mondiale, mai justă și mai echitabi
lă". Se sublinia totodată că „un efect 
destabilizator asupra securității ali
mentare il au practicile comerciale 
defavorabile țărilor in curs de dez
voltare ca si dificultățile in balan
țele de plăți ale acestor țări, ca ur
mare a ratei inalte a dobinzilor".

Pe de altă parte, soluționarea cri
zei alimentare este tot mai mult le
gată de necesitatea opririi cursei 
înarmărilor, de realizarea unor mă

• Dimensiunile unei situații tragice : anual pier din cauza foametei 40 de milioane de persoane, 
din care jumătate copii, in timp ce 600 de milioane de oameni suferă de subnutriție • Actualmente, 
fiecare african dispune de o cantitate de hrană cu 12 la sută mai redusă decit acum 20 de ani
• Numai cu a opta parte a cheltuielilor militare pe un singur an s-ar asigura dublarea producției 
agrare mondiale pină in anul 2000 • Bugetul F.A.O. pe 2 ani este de aproape cinci ori mai mic de
cit sumele irosite in scopuri de distrugere intr-o singură zi I • Propunerile României : un program 
cuprinzător, menit să ducă la soluționarea radicală a unuia din cele mai teribile flageluri ale lumii

contemporane

lelor. Menținerea și adincirea deca
lajelor in producția alimentară, ca o 
expresie concretă a prăpastiei care 
separă statele Țxigate de cele sărace, 
reprezintă, in fapt, reflectarea per
petuării vechilor practici de promo
vare a unor raporturi economice ine
gale. profund inechitabile.

Grava Criză alimentară care con
fruntă țările în curs de .dezvoltare a 
căpătat dimensiuni și mai alarman
te ca urmare a îndelungatei secete 
din unele zone ale lumii, Sahelul de
venind un adevărat simbol al foa
metei. Anul trecut și .anul curent, noi 
și noi regiuni au venit să se adau
ge la geografia acestui flagel. Chiar 
și înainte de înrăutățirea stării din 
cauza secetei, problemele alimen
tare ale Africii erau deosebit de în
grijorătoare. Acum, fiecare african 
are cu 12 la sută mai puțină hrană 
decit in urmă cu 20 de ani. în Ame
rica Latină și Asia, de asemenea, au 
fost înregistrați ani agricoli cu ran
damente slabe. Elocventă pentru si
tuația generală a statelor in curs de 
dezvoltare la acest capitol este creș
terea continuă a importurilor, in spe
cial de cereale, care au ajuns anul 
trecut la peste 100 milioane tone.

tivul, sau, in cel mai bun caz. au so
luționat. parțial și. temporar proble
mele in regiunile cele mai afectate, 
în cursul acestui an, cu prilejul 
Conferinței generale a F.A.O., cit și 
al sesiunii a X-a a Consiliului Mon
dial al Alimentației, a început să șe 
bucure de o audiență sporită concep
tul lărgit de „securitate alimentară". 
Dacă pină acum se aveau in vedere 
măsuri destinate garantării disponi
bilităților de alimente pentru perioa
dele de secetă, potrivit noului con
cept, se pune problema asigurării tu
turor locuitorilor planetei, in orice 
moment, cu produse alimentare de 
bază, prin intensificarea eforturilor 
fiecărui stat, in special ale celor in 
curs de dezvoltare, potențate de un 
real și necondiționat sprijin interna
țional. într-un asemenea context, 
combaterea foametei — ca una din 
formele cele mai flagrante prin care 
se manifestă subdezvoltarea — este 
integrată în cadrul dosarelor globa
le care confruntă lumea contempo
rană.

în acest spirit, în comunicatul reu
niunii Consiliului Mondial al Alimen
tației se arată că „problema alimen
tară se poate rezolva doar ca parte

suri efective de dezarmare, înarmă
rile. fii.nd domeniul care înghite o 
parte tot mai mare din resursele 
mondiale de materii prime, forță de 
muncă, mijloace financiare, din po
tențialul tehnic și științific al plane
tei. Datele statistice sint concludente 
in această direcție. Dacă pentru dei- 
voltarea agriculturii țărilor sărace 
6-a acordat un ajutor de 1,6 dolari 
de locuitor, pentru înarmări s-a alo
cat o sumă de circa 200 de ori mai 
mare ! Toate proiectele realizate de 
Programul Alimentar Mondial, in cei 
20 de ani de activitate, se cifrează la 
o sumă de circa'200 de ori mai mică 
decit cheltuielile militare mondiale 
într-un singur an, Experții F.A-O,. au 
calculat totodată că numai cu a opta 
parte din cheltuielile militare irosite 
intr-un an pentru mijloace de distru
gere s-ar putea contribui la dublarea 
producției agricole pină în anul 2 000. 
întreg bugetul F.A.O. pe doi ani este 
aproape de cinci ori mai mic decit 
cheltuielile militare mondiale pe o 
singură zi I

Toate acestea pun In evidentă ca
racterul pririciDial. iustetea si realis
mul orientărilor și pozițiilor Româ-

niei socialiste, ale demersurilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. consa
crate'asigurării păcii, înfăptuirii de
zarmării, în primul rind a dezarmării 
nucleare, eradicării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

România a avansat numeroase pro
puneri la O.N.U., U.N.C.T.A.D., F.A.O. 
sau in alte foruri internaționale, de 
natură să stimuleze convenirea unor 
înțelegeri în domeniul dezvoltării a- 
griculturii, al producției alimentare. 
Un ecou deosebit și o primire favo
rabilă a genefat inițiativa româneas 
că privind elaborarea unui program 
de lungă durată — pină în anul 2006 
— care să cuprindă măsuri de creș
tere mai rapidă a economiilor state
lor în curs de dezvoltare, acordin 
du-se o atenție corespunzătoare a- 
griculturii. în opinia României,' ala-- 
furi de necesitatea intensificării e- 
forturilor proprii ale țărilor sărace 
pentru sporirea randamentelor in a- 
gricultură ca parte a strategiei ge
nerale a dezvoltării economico-socia- 
le. statele dezvoltate sint -chemate 
să-și sporească sprijinul multilateral 
acordat țărilor cu o economie și o 
agricultură mai puțin avansate și să 
coopereze in vederea stabilirii unul 
raport echitabil intre prețurile pro
duselor agricole și cele industriale.

De asemenea, propunerea țării 
noastre vizînd reducerea cu 15—20 la 
sută a bugetelor.militare și orienta
rea fondurilor astfel constituite in 
vederea soluționării unor probleme 
cconomico-sociale mondiale, inclusiv 
dezvoltării agriculturii din țările lu
mii a treia, propunere aflată in con
tinuare si în atentia actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., își are 
izvorul temeinic in înalta responsa
bilitate pentru destinele umanității, 
în grija deosebită de a asigura gene
rațiilor prezente și viitoare o viață 
demnă, în pace și progres.

Fără îndoială, aplicarea unor ase
menea măsuri ar constitui o contri
buție reală la lichidarea subdezvol
tării, a foametei și, sărăciei pe glob. 
Un obiectiv care presupune efor
turi susținute, o largă cooperare 
din partea tuturor statelor — acesta 
fiind însuși sensul profund al mar
cării pretutindeni pe glob a „Zilei 
mondiale a alimentației".

Ioan TIMOFTE

„Zilele culturii românești'" 
in Cehoslovacia

PRAG A 16 — Trimisul Agerpres, 
Coralia Popescu, transmite: „Zilele 
culturii românești" in Cehoslovacia 
au prilejuit noi manifestări. Ț.a 
Pruga, la Galeria scriitorilor, a fost 
deschisă expoziția „Desenul și gra
fica românească", organizată sub 
egida uniunilor artiștilor plastici 
din cele două țări.

Teatrul Muzicii din capitala ce
hoslovacă a găzduit o manifestare 
dedicată muzicii românești contem
porane, iar la cinematograful „Pa- 
rijr a început o „Retrospectivă a 
filmului românesc", in cadrul că
reia sint prezentate producții de 
succes ale cinematografiei noastre 
naționale realizate in ultimul sfert 
de veac.

„Zilele culturii românești" în 
Cehoslovacia sînt marcate și de nu
meroase instituții artistice din țara 
gazdă. Teatrul Național slovac din

Bratislava a pus în scenă capodo
pera lui Ion Luca Caragiale „O 
scrisoare pierdută", iar teatrul din 
Zvolen — piesa lut Marin Sorescu 
„Matca". Concerte simfonice cu lu
crări de compozitori români, cla
sici și contemporani sint progra
mate in toată această perioadă de 
Filarmonica de stat din Kosice, or
chestra de cameră și Filarmonica 
cehă din Praga, orchestra simfoni
că din Hradec Kralove.

La Casa de cultură din Olomouc 
a fost organizată o expoziție de fo
tografii privind realizările Româ
niei in diferite domenii, iar la Casa 
de cultură a sindicatelor din Hra
dec Kralove — o expoziție cu re
produceri după opere de artă 
plastică din patrimoniul clasic Și 
contemporan. O expoziție de carte 
românească a fost deschisă, de ase
menea, la Praga.

AMERICA CENTRALĂ

• încheierea întîlnirii consacrate soluționării 
politice a situației din Salvador

SAN SALVADOR 16 (Agerpres). — 
în orașul La Palma, situat la 70 km 
nord de San Salvador, s-a desfășu
rat primul dialog direct de la izbuc
nirea războiului civil in Salvador, in
tre reprezentanții Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Națio
nală (F.M.L.N.) — Frontul Democra
tic Revoluționar (F.D.R.) și președin
tele țării, Jose Napoleon Duarte, in 
vederea examinării posibilităților de 
realizare a unei înțelegeri in direcția 
soluționării politice a situației inter
ne — transmit agențiile internațio
nale de presă.

Comunicatul comun dat publicității 
la încheierea reuniunii relevă că cele 
două părți au hotărit crearea unei 
comisii mixte formate din cîte patru 
reprezentanți ai puterii executive și 
forțelor democratice insurgente în 
vederea „discutării tuturor acelor as
pecte care ar putea conduce la rea
lizarea păcii. „între obiectivele comi
siei se numără, de asemerțea, „stu
dierea declarațiilor și propunerilor 
celor două părți în cadrul întilnirilor 
dintre ele" ; „dezvoltarea mecanis
melor corespunzătoare in vederea in
corporării tuturor sectoarelor vieții 
naționale în efortul de căutare a pă

cii", „studierea măsurilor de natură 
să pună capăt conflictului armat și 
discutarea tuturor problemelor care 
ar putea conduce la pace în cel, mai 
scurt timp posibil". In acest sens, s-a 
hotărit ca o a doua întilnire a repre
zentanților F.M.L.N.-F.D.R. și ai pa
terii executive să aibă loc. in cea 
de-a doua jumătate a lunii noiem
brie a.c.

★
CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, după participa
rea sa la intîlnirea cu reprezentan
ții puterii executive din Salvador, 
președintele Frontului Democratic 
Revoluționar (F.D.R.). Guillermo 
Ungo. a arătat că dialogul acesta a 
fost un prim pas important care 
marchează o nouă etapă în evoluția 
situației din tară. Se oferă, astfel, 
a sous el. majorității poporului Sal
vadorian posibilități mai mari în e- 
forturile de normalizare a situației 
din Salvador. Guillermo Ungo a re
levat că în cursul convorbirilor s-a 
realizat un consens asupra puncte
lor esențiale, ce va permite dezvol
tarea rezultatelor inițiale si atinge
rea obiectivului - propus — conti
nuarea dialogului.

• Reuniunea miniștrilor de externe din țările 
Grupului de la Contadora

MADRID 16 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe din țările Grupu
lui de la Contadora — Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela — au 
avut, la Madrid, o primă rundă de 
negocieri consacrate perfectării și 
definitivării textului Tratatului de 
pace, securitate și cooperare in Ame
rica pentrală.

Documentul a fost, in principiu, 
acceptat de țările centro-amerlcane. 
Ulterior. Coista Rica, Guatemala, 
Hondurasul și Salvadorul au solici

tat o îmbunătățire a textului la ca
pitolul privind mecanismele de con
trol si supraveghere a aplicării pre
vederilor tratatului.

Observațiile formulate au fost a- 
preciate de țările membre ale Grupu
lui de la Contadora ca nefiind de 
natură să compromită conținutul și 
ideile de bază ale documentului, 
elaborat de ele, fapt care a deter
minat luarea hotăriril de a se tre
ce imediat la perfecționarea și de-, 
finitivarea textului in cauză.

„Ratele inalte ale dobinzilor agravează dificultățile 
economice ale țărilor in curs de dezvoltare" 

Deschiderea reuniunii Consiliului ministerial latino-american
CARACAS 16 (Agerpres). — La 

Caracas s-au deschis lucrările celei 
de-a X-a reuniuni a Consiliului mi
nisterial latino-american, organul de 
conducere al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), consa
crate analizei unor probleme econo
mice regionale si delimitării măsu
rilor ce se impun pentru rezolvarea 
lor.

Inaugurind reuniunea — care se 
desfășoară la nivel de experti — se
cretarul executiv permanent al 
S.E.L.A.. Sebastian Alegrett. a evi
dențiat deteriorarea, in ultimul timp, 
a raporturilor comerciale din Ame
rica Latină, reducerea afluxului de 
capital necesar investițiilor in regiu
ne și restringerea exporturilor de 
produse latino-americane pe piața

mondială. Secretarul executiv per
manent al S.E.L.A. a precizat că re
lativa recuperare economică înregis
trată. temporar, în unele state occi
dentale industrializate, nu a condus 
la o relansare economică a statelor 
in curs de dezvoltare din emisfera 
occidentală, continuindu-se accentua
rea tendințelor de agravare a difi
cultăților lor. Ratele mari ale do
binzilor au un efect profund desta
bilizator asupra economiilor naționa
le latino-americane. a relevat el. 
pronunțîndu-se pentru consolidarea 
unității de acțiune a țărilor latino- 
americane. multiplicarea acțiunilor 
și programelor comune de cooperare 
in regiune și efectuarea de transfor
mări social-economice care să per
mită. in perspectivă, relansarea eco
nomiilor naționale.

I
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INTILNIRE LA HAVANA. Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de 

! Miniștri ale Republicii Cuba, a 
avut, la Havana, o intrevedere cu 

I Willy Brandt, președintele Interna
ționalei Socialiste, aflat in vizită in 

1 această țară. Au fost abordate as
pecte ale situației internaționale, 

| precum și probleme privind dez- 
I voltarea unor ' "' 

echitabile intre
DEMERSURI 

CONCILIERII*  
CIAD. La 20

I Brazzaville urmează 
chidă lucrările 
titoare a Conferinței ____
ciliere națională in Ciad, relevă o 
declarație guvernamentală congole
ză dată publicității de către minis
trul afacerilor externe, Antoine 
Ndinga Oba. Declarația, reluată de 
agenția A.C.I., subliniază că guver
nul R.P. Congo „este gata să pri
mească toate delegațiile care vor 
participa la această reuniune", 
după aminarea intilnirii programa
te să aibă loc în luna ianuarie la 
Addis Abeba, sub auspiciile O.U.A.

PREMIUL NOBEL PENTRU 
PACE pe anul 1984 i-a fost atribuit 
episcopului sud-african de culoare 
Desmond Tutu, pentru activitatea 
șa in cadrul luptei pentru eradica
rea apartheidului in Republica Sud- 
Africană. Episcopul Desmond Tutu, 
considerat unul dintre principalii 
militanți sud-africani împotriva 
apartheidului, a fost arestat de for
țele regimului minoritar de la Pre
toria și supus, de asemenea, alțor 
acțiuni represive.

PLENARA CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL P.C. DIN INDIA. La 

I Delhi s-au desfășurat lucrările

relații economice 
statelg lumii.
ÎN VEDEREA RE- 
NAȚIONALE ÎN 
octombrie a.c., la 

să se des- 
reuniunii pregă- 

de recon-

I
plenarei Consiliului National al 
P.C. din India. Plenara a făcut o 
analiză a situației politice din țară 
si a adoptat hotărîri referitoare la 
strategia partidului in campania 
pentru alegerile parlamentare. Au 
fost discutate, de asemenea, o se
rie de probleme alg situației in
ternaționale actuale.

LA NICOSIA ș-au desfășurat lu
crările unei Plenare a C.C. si Co
misiei Centrale de Revizie ale 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L-). Au 
fost dezbătute probleme ale situa
ției politice din tară si unele as
pecte ale actualității internațio
nale.

UN PROTEST AL GUVERNULUI 
GREC. Premierul Greciei, Andreas 
Papandreu, a exprimat nemulțumi
rea guvernului și poporului grec in 
legătură cu recentele violări de că
tre avioane americane și turcești, 
participante la manewele N.A.T.O.. 
ale spațiului aerian al Greciei si cu 
încălcarea normelor de trafic aerian 
internațional in zona Mării Egee — 
informează agențiile de presă. Pro
testul a fost transmis ministrului 
adjunct al apărării al S.U.A., Ri
chard Perle, care se află in vizită 
în Grecia.

SCĂDEREA CURSULUI MONE
DEI BRITANICE. După reculul 
considerabil anunțat, luni seara, la 
New York, și marți, la Tokio, va
loarea monedei britanice a scăzut 
brusc și la bursa londoneză, unde a 
fost cotată la 1,1971 dolari. Potrivit 
agenției Reuter, acesta este cel mai 
mic nivel înregistrat vreodată de 
lira sterlină în raport cu dolarul 
american.
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