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președinția tovarășului Nitelae Ceaușescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Luni 29 octombrie a.c. a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

La lucrările ședinței au luat 
parte, fa invitați, viceprim-miniș- 
tri ai guvernului, miniștri, alți 
conducători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

IN INTIM PI NARE A CONGRESULUI
AL XIIȚLEA AL PARTIDULUI 

spornică, rezultate superioare
laFinalizarea lucrărilor 

podul feroviar de peste 
Borcea

în cinstea celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului construc
torii unuia din cele mai mari 
obiective de investiții din do
meniul transportului rutier sl 
de cale ferată — ansamblul de

poduri si autostrada de oe ruta Fetești — Cernavodă, organic inte
grat planului de dezvoltare economico-socială a zonei din apropierea 
Canalului Dunăre — Marea Neagră, au înregistrat, luni, un important 
succes : verificarea rezistentei noului pod de cale ferată de peste 
Borcea.

17 locomotive diesel de 2 100 CP. avînd o greutate totală de 4 760 
tone, au traversat si au stationat simultan De această importantă con- 
«tructle.

Trecerea cu succes a probelor de rezistentă a marcat finalizarea 
lucrărilor la podul de cale ferată dublă, lung de 420 metri, avînd trei 
deschideri de cite 140 metri si un viaduct în lungime de 550.

La realizarea acestui impunător pod din otel si beton au contribuit 
■pecialistii Institutului de proiectări căi ferate București, constructorii 
din cadrul Antreprizei generale poduri dunărene Fetești, montorii de Ia 
Antrepriza poduri si metrou București, tablierele metalice fiind exe
cutate la Galati si Pitești.

Producție fizică 
peste prevederi

zării celor existente, colectivele 
miș, acționînd cu răspundere comunistă pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce le revin pe acest an. au înregistrat substanțiale 
sporuri la producția fizică. în perioada care a trecut de la începutul 
anului au fost livrate suplimentar economiei naționale 132 milioane 
metri cubi gaz metan utilizabil. 1 352 tone laminate finite pline din 
oțel, 542 tone utilaje tehnologice pentru industria minieră. 31 trac
toare de 45 CP, 17 poduri rulante electrice de 5—35 tone forță. 192 tone 
poliuretan, precum si importante cantități de produse ale industriilor 
electrotehnică și electronică, materiale de construcții, țesături, trico
taje, confecții textile și alte bunuri industriale si de consum in va
loare de aproape o jumătate de miliard lei. întreg acest spor de pro
ducție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, indi
cator care, față de nivelul anului trecut, este cu 7.5 la sută mai mare. 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

în actualul cincinal. In Me
hedinți — județ care a cunos
cut o puternică dezvoltare eco
nomico-socială — s-au conturat 

clteva noi. moderne șl puternice obiective, menite să sporească pu
terea energetică a patriei. La Ostrovu Mare, hidrocentrala Porțile de 
Fier II se apropie de cotele finale. în aceste zile, constructorii șl 
montorii. prin susținut și eroic efort, pregătesc un mare moment In 
desfășurarea lucrărilor—inehiderea Dunării, faza II. Succes oe cărei 
așa cum s-au angajat, sînt hotărîți să-l raporteze in cinstea Congresu
lui al XlII-lea al partidului. Se vor crea astfel condiții ca oină la 
finele anului primele două grupuri hidroenergetice să fie conectate 
la sistemul energetic național.

Pe o altă mare platformă din apropierea municipiului Drobeta-Tur- 
nu Severin, unde se înalță centrala electrică de termoficare. altl des
toinici constructori grăbesc lucrările de montaj la primul grup de 
50 MW. ale cărui probe tehnologice vor începe în curînd. De aseme
nea. Ia cel de-al doilea grup, de aceeași capacitate, lucrările de mon
taj s-au realizat în proporție de peste 60 la sută.

Concomitent cu lucrările de prospectare și deschidere a noi aba
taje, crește cu fiecare zi ritmul de extracție din bazinul carbonifer 
al Mehedințiului. Pină acum, minerii mehedinteni au realizat o pro
ducție de peste 1,4 milioane tone cărbune. Prin finalizarea unor ase
menea obiective, care vor pune în valoare rezervele din această 
a tării. Mehedințiul va deveni unul din județele cu o puternică 
energetică. (Virgiliu Tătaru, corespondentul „Scînteii").

Minerii și-au îndeplinit 
angajamentul anual

ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER 
AL MARILOR îfflLINIRI SOCIALISTE

Cu angajare 
în creația

comunistă 
tehnică

Valorificînd superior baza teh- 
nico-materială de care dispun, 
in condițiile introducerii unor 
tehnologii avansate si moderni- 

de muncă din industria județului Ti-

Ample lucrări pentru dez
voltarea bazei energetice

zonă 
bază

oinăCu producția realizată 
acum peste plan, minerii din 
bazinul Comănești au raportat 
că. in cinstea celui de-al XIII- 

lea Congres al partidului, și-au îndeplinit angajamentul anual asumat
in întrecerea socialistă, dînd patriei, peste prevederile planului, o 
cantitate de 10 000 tone de cărbune de bună calitate. In același timp, 
ei au realizat o producție-marfă suplimentară în valoare de 15 mili
oane lei și o producție netă în valoare de 9 milioane lei. Succesul se 
datorește unei mai bune organizări a muncii și producției, folosirii 
din plin a timpului de lucru și a mijloacelor mecanice de care dispun, 
introducerii unor noi tehnologii de tăiere si exploatare a minereului, 
deschiderii. înainte de vreme, a unor noi fronturi de lucru. în fruntea 
Întrecerii se situează formațiile de lucru din sectoarele de exploatare 
Lumina. Vermești, Rafira, Lapoș, care au realizat cele mai •mari can
tități de cărbune peste plan. La Lapoș. bunăoară, minerii realizează 
în aceste zile cel mai mare randament pe post obtinut vreodată în 
bazinul de pe valea Trotușului, scoțînd la suprafață un cărbune brun 
de calitate superioară, cu o putere calorică de peste 4 000 kilocalorii 
pe kilogram. Hotărîți să întimpine marele forum al comuniștilor cu 
noi succese în muncă, minerii din Comănești s-au angaiat ca oină 
In ziua deschiderii Congresului să realizezi peste angajamentul anual 
încă 1 000 tone de cărbune.

în funcțiune - 
înainte de termen

(Gh. Baltă, corespondentul ..Scînteii").
Colectivele unităților Trustu

lui antrepriză generală de con
strucții industriale Cluj rapor
tează depășirea planului la lu- 

In perioada care a trecut din acest an 
fost puse în funcțiune în cursul acestui

crările de construcții-montaj 
cu peste 100 milioane lei. Au 
an 43 capacități de producție, din care 12 capacități înainte de ter
men. Printre lucrările finalizate se numără noile capacități de piese 
forjate grele și piese turnate din oțel de la Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca. secțiile de bare forjate și cabluri de tracțiune 
la Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii. secția de ciment alb la 
Combinatul de lianți și materiale refractare din Turda. Fabrica de 
nutrețuri combinate și instalația de reșapat anvelope din Zalău, insta
lația de acid fluorhidric de la Combinatul chimic Tîrnăveni si altele. 
Totodată, au fost reduse consumurile de materiale, economisindu-se 
1 450 tone ciment. 355 tone metal și 33 metri cubi cherestea. în între
cerea socialistă, primul loc îl ocupă Antrepriza de construcții indus
triale Cluj-Napoca. Ea și-a Îndeplinit planul anual cu două luni si ju
mătate mai devreme. în actualul cincinal, pină in prezent, trustul clu
jean a executat în județele Alba, Bistrița-Năsăud. Cluj, Hunedoara, 
Mureș și Sălaj investiții în valoare de 4,6 miliarde lei. concretizate 
în peste 500 capacități de producție, care contribuie la dezvoltarea 
economică și socială a localităților 
Oprea, corespondentul „Scînteii").

Economii de energie 
electrică și combustibil

din această parte a tării. (Marin

Acționînd cu consecventă pen
tru diminuarea consumurilor de 
energie electrică și combustibil, 
oamenii muncii români si ma

ghiari din industria județului Harghita întîmpină Congresul al XlII-
lea al partidului cu noi și importante realizări și în acest domeniu 
de activitate. Astfel, prin măsuri tehnico-organizatorice luate pe mul
tiple planuri, ei au reușit să economisească de la începutul anului șl 
P . . * . . ......... . ■
ducția fizică, peste 15100 tone combustibil convențional, mai bine de 
5.7 milioane mc gaze naturale și 5 859 000 kWh energie electrică. Cele 
mai bune rezultate s-au obținut la întreprinderea de producție indus
trială pentru construcții căi ferate Miercurea-Ciuc. întreprinderea de 
matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc. întreprinderea mecanică 
Gheorghieni, întreprinderea de fier Vlăhița. întreprinderile 
Bălan și Harghita. (I. D. Kiss, corespondentul „Scînteii").

înnoirea și modernizarea ^M^e^ad?ne
PrOdUCtiei dria, județul Teleorman, a fost
r ' realizat, în premieră, un produs

de o deosebită complexitate tehnică Este vorba de stația de distri- 
buție-alimentare-comandă-reglaj pentru instalații de foraj. In prezent, 
ponderea produselor noi și modernizate în totalul producției realizate 
aici, în perioada care a trecut din acest an, se ridică la peste 75 la 
sută. Intre produsele noi înscrise recent in nomenclatorul de fabricație 
al întreprinderii se numără programatoarele electronice si Panourile 
de comandă pentru strunguri automate, prese mecanice și mașini de 
rectificat. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

iple planuri, ei au reușit să economisească de la începutul anului șl 
iină in prezent, în condițiile realizării și depășirii planului la pro-

miniere

panouri 
Alexan-

In atmosfera de efervescență creatoare, de dăruire 
revoluționară cu care colectivele muncitorești, toți cei 
ce muncesc din întreaga țară întîmpină marele fo
rum ai comuniștilor români. Congresul al XlII-lea al 
partidului, fiecare zi aduce cu ea vestea unor noi și 
importante realizări. Spiritul revoluționar al clasei 
noastre muncitoare se concretizează, zi de zi, intr-o 
muncă de o calitate superioară, în produse noi, în 
performanțe tehnice de prestigiu.

Privind cu mîndrie drumul parcurs de la Congresul 
al Xll-lea și pină astăzi, cei ce muncesc rememorează

eforturile susținute de a acorda producției dimensiu
nile noii calități, eforturi încununate de succes, reme
morează tot ceea ce au realizat sub conducerea parti
dului, a secretarului său general, tovarășul Nieolae 
Ceoușescu. Pe temelia trainică o realizărilor de pină 
acum, în întimpinarea marelui forum al comuniștilor, ei 
iși exprimă hotărîreo de a adăuga noi și noi înfăp
tuiri in cronica edificării socialiste.

Iotă, in continuare, citevo secvențe din eforturile în
cununate de succes ale colectivului întreprinderii „23 
August" din Capitală.

Printre 
constructorii 

de locomotive 
de la întreprinderea 

„23 August**  
din Capitala

— înainte de kilometrul 
zero — răspunde Întrebării 
mele Marin Popescu, după 
ce ce răstește la un ins 
care, el intîi. se răstise — 
o locomotivă parcurge cir
ca 123 de kilometri ; două 
probe de tracțiune și una 
de viteză, plus vreo trei ki
lometri probe de casă, cum 
le zicem noi : ploaie artifi
cială. reglaje...

— Ce voia tovarășul ?
— Sint unii supărați pe 

mine că as fi rău. Nu sînt 
rău. sint bun. sint bun cu 
fabrica și cu pîinea noas
tră. Si cu economia națio
nală. Și cu progresul teh
nic. Și cu... Sînt rău cu 
indisciplina tehnologică, cu 
superficialitatea...

Marin Popescu este con
trolor la Fabrica de loco
motive de la „23 August". 
Enumerind meseriile care 
concură la nașterea unei 
locomotive, după ce i-a nu
mit pe ajustori. lăcătuși, 
sudori, electricieni și cei
lalți, a spus firesc : „...și
controlori". Un singur cu- 
vînt — și înțelegem opinia 
sa despre calitatea produc
ției....

Calitatea este noțiunea 
de la care pleacă și la care 
se termină aici orice discu
ție despre actualitate șl 
despre viitor. Cei 123 de ki
lometri pe care o locomoti
vă îi parcurge înainte de 
primul ei drum în exploa
tare sint marcați din kilo
metru în kilometru, din 
metru în metru, ba chiar 
mai des. de exigenta pe 
care mai fiecare dintre cele 
citeva sute de participant!

la fabricarea e! o dovedesc. 
Dar astăzi, la „23 August", 
calitate înseamnă mult mai 
mult. înseamnă. înainte de 
orice, gindire, înseamnă 
voință comunistă de auto- 
depășire.

Ovidiu Derșidan, lngine- 
rul-șef al fabricii de. loco
motive. are la inimă; mai 
mult poate dedt alt pro
dus. automotorul de 200 de 
cai-putere. „Locomotivele 
— explică el — indiferent 
de putere, consumă aceeași 
cantitate de combustibil : 
175 de grame pe cal-putere 
și pe oră. Cum zic, fie că 
sint de 2 400, fie că sint de 
180 cai-putere — ca să mă 
refer la tipurile pe care le 
avem in fabricație". (îna-, 
inte, la comitetul de partid 
al uzinei, secretarul aces
tuia, Nieolae Balcu, eviden- 
țiase economia de 10 gr/CP/ 
oră, pe care au „scos-o" 
proiectanții la automotor : 
„înmulțiți 10 gr cu 200 CP 
cu 20 ore și cu 300 de zile și 
veți vedea că economia in

tr-un an nu este deloc ne
glijabilă"). „Or, automoto
rul de 200 CP are același 
randament ca o locomotivă 
de 700—800 CP — deci, e- 
conomia echivalează cu 
combustibilul înghițit de 
500—600 cai-putere".

— Uitasem — spune Da
niel Stroie, șeful grupei de 
control de calitate — de 
automotoare pe calea fera
tă. Au rămas tot mai pu
ține, cite unul pe ici, pe 
colo.

— De ce î Și acum de ce 
v-ați adus aminte de ele?

— Am plătit și noi tri
but concepției generate de 
combustibilul ieftin. A fost 
mai economicos transportul 
de pasageri auto. Astăzi nu 
mai este. Pasagerii pe dis
tanțe mici și medii, cum ar 
fi, de exemplu, navetiștii, 
vor călători cu automotoa
re care sint mult mai efi
ciente decît trenurile cla
sice șl decit autobuzele.

— Asta înseamnă că vom

revedea automotoarele de 
altădată ?

— Nici vorbă — zimbeș- 
te interlocutorul. Dacă ne 
gindim numai la motor... 
Cel vechi avea vreo cinci 
mii de kilograme, al nostru 
abia atinge o mie.

Mergem să vedem proto
tipul automotorului. Unii îi 
mai spun și omnibus — dar 
constructorii lui nu prea 
sînt de acord. Se întorsese 
din ultimele probe de un 
ceas sau două; fusese pe 
o linie C.F.R., în condiții de 
exploatare. Maistrul Ștefan 
Zamfir este bucuros :

— Am atins 92 de kilo
metri la oră 1

în traducere, aceasta în
seamnă că au fost rezolvate 
cîteva probleme tehnice 
spinoase, că au fost depă-

Georqe-Radu 
CH1ROV1C1

Foto t Eugen Oichiseanu 

(Continuare in pag. a III-a)

TOATE TORTELE SATELOR - PUTERNIC CONCENTRATE
PENTRU STRINGEREA $1 DEPOZITAREA GRABNICA 

A ÎNTREGII recoltei
• în seara zilei de 28 

octombrie mai erau de re*  
coltat aproape 500 000 
hectare cu porumb, 52 300 
hectare cu sfeclă de za*  
hăr, 9 200 hectare cu orez, 
6 300 hectare cu soia și 
9 840 hectare cu struauri 
pentru vin

• Vremea rece șl 
schimbătoare face nece*  
sar ca, pretutindeni, să fie 
luate măsuri hotărîte pen
tru ca toate produsele cu
lese și aflate încă pe cîmp 
să fie transportate și puse 
la adăpost cît mai repede
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI. Cifrele înscrise pe hartă repre
zintă, în procente, pe județe, suprafețele de pe care a fost strins 
porumbul pină în seara zilei de 28 octombrie. (Date comunicate de 

Ministerul Agriculturii}

în cadru! problemelor înscrise 
pe ordinea de zi. Consiliul de Stat 
a dezbătut și adoptat :

— Decretul privind reducerea 
prețurilor la produse, piese și sub- 
ansamble executate în industria 
orizontală, la produse finite, piese 
de schimb, reparații de mașini și 
utilaje și la unele materiale refo- 
losibile, precum și modificarea 
prețurilor la unele produse asimi
late în țară ;

— Decretul privind dobînzile 
bancare în relațiile cu unitățile so
cialiste, alte persoane juridice și 
•persoanele fizice ;

— Decretul privind stabilirea 
cursului în lei al valutelor altor 
state;

— Decretul privind perfecțio
narea sistemului de stimulare a 
oamenilor muncii și a întreprin
derilor în obținerea de beneficii 
suplimentare ;

— Decretul privind aprobarea 
„Regulilor de navigație pe Cana
lul Dunăre — Marea Neagră" ;

— Deoretul pentru modificarea 
și completarea Decretului nr. 468/ 
1977 cu privire Ia organizarea șl 
efectuarea transporturilor cu au
tovehicule, precum și unele măsuri 
pentru asigurarea transportului de 
mărfuri în condiții de reducere a 
consumului de carburanți și lubri- 
fianți.

în continuarea lucrărilor înscrise 
pe ordinea de zi, Consiliul de Stat 
a examinat și ratificat Protocolul 
încheiat la București, la 24 mai 
1984, între guvernele Republicii 
Socialiste România, Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii So
cialiste Cehoslovace, Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Republicii Populare Ungara si 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, de modificare a articolului 
11 al Convenției privind pescuitul 
în apele Dunării, semnată la Bucu
rești la 29 ianuarie 1958.

Consiliul de Stat a soluționat 
apoi unele probleme ale activității 
curente.

Pentru sporirea eficienței 
economice - organizare 
exemplară a activității 

productive
în ansamblul lor. prevederile mo

bilizatoare cuprinse în recenta Hotă- 
rire a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire la noi 
măsuri de perfecționare a aplicării 
mecanismului economico-financiar. 
reducerea dobînzilor si stabilirea 
unor limite maxime ale rentabilității 
la o serie de produse, stimularea 
oamenilor muncii si a întreprinderi
lor pentru creșterea productivității muncii, introdu
cerea progresu
lui tehnic, ridi
carea calității 
produselor, re
ducerea costuri
lor și sporirea 
mai accentuată a 
eficienței econo
mice sint menite 
să mobilizeze și 
mai puternic e- 
nergiile și capa
citățile creatoare 
ale muncitorilor 
și specialiștilor, 
ale tuturor oa
menilor muncii pentru valorificarea 
superioară a modernei baze teh
nice create Îndeosebi tn ultimele 
două decenii, a tuturor resurse
lor materiale ale economiei noas
tre naționale. In acest sens, pen
tru aplicarea întocmai a măsuri
lor stabilite capătă o importantă cu 
totul deosebită organizarea exem
plară a muncii, a activității produc
tive în fiecare întreprindere, la fie
care loc de muncă, aplicarea fermă 
a principiilor acordului global.

A trecut un an de cind. din iniția
tiva conducerii partidului, a tovară
șului Nieolae Ceausescu. în întrea
ga economie s-a trecut la generali
zarea organizării si retribuirii muncii 
in acord global — măsură adoptată 
in sprijinul înfăptuirii în practică a 
principiilor autoconducerii muncito
rești si autogestiunii. ale mecanis
mului economico-financiar perfecțio
nat. S-a creat, astfel, un cadru or
ganizatoric si de stimulare materia

IN SPIRITUL RECENTELOR
MĂSURI STABILITE 

DE COMITETUL POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

lă unitar. In care fiecare om al 
muncii, de la muncitor la director, 
are răspunderi clare pentru modul 
în care îsi realizează sarcinile si îsl 
onorează îndatoririle profesionale, 
in asa fel îneît. in fiecare unitate 
economică, prevederile de plan să fie 
îndeplinite riguros, la toți indicato
rii cantitativi si calitativi.

In concepția secretarului general 
al partidului, tovarășul Nieolae 

Ceaușescu, apli
carea formei de 
retribuire in a- 
cord global este 
menită să asi
gure legarea ne
mijlocită a veni
turilor tuturor 
membrilor for
mațiilor de lucru, 
ale fiecărui om 
al muncii în 
parte de reali
zarea In cele mai 
bune condiții a 
sarcinilor de pro
ducție, de acțiu

nile întreprinse pentru gospodărirea 
judicioasă a mijloacelor tehnice, 
materiale si financiare, in vederea 
sporirii eficientei economice. •"Apli
căm măsurile de perfecționare a 
muncii, a acordului global — sublinia 
tovarășul Nieolae Ceaușescu — por
nind de la principiul că fiecare tre
buie să fie retribuit, să primească 
după muncă ; introducem mai ferm 
principiul socialist că veniturile P»t 
fi nelimitate în raport de muncă. 
Trebuie să aplicăm ferm principiul 
„nici piine fără muncă, dar nici 
muncă fără piine" !»

Se desprinde, așadar, un principiu 
de bază pe care îl consacră regle
mentările normative : nimeni nu 
poate să primească retribuție dacă 
nu lucrează, nimeni nu poate avea 
venit garantat dacă nu muncește, 
dacă nu produce potrivit obligațiilor 
care îi revin la locul de muncă.
(Continuare tn pag. a III-a)

„VIITORUL '
— lucrul mii ni lor noastre!"
Aș fi vrut să discu

tăm mai pe îndelete, 
să răsfoim „pagini" de 
viafă, sd ie sesizăm în
țelesurile adinei, să le 
comentăm semnifica
țiile...

— Nu prea avem 
timp — mi-a spus in
ginerul Mihai Welter, 
$i, de fapt, biografia 
mea sau biografiile al
tora ca mine se asea
mănă. Poate si aflați 
mici diferențe, particu
larități inerente. Știți, 
nu ne-au ocolit nici 
necazurile și, in ce mă 
privește, nici momen
tele cind as fi vrut să 
las totul baltă și să-mi 
găsesc un făgaș mai 
liniștit...

— L-ați căutat? L-ați 
aflat ?

— Nu, nu l-am cău
tat cu tot dinadinsul 
Si, ca să fiu sincer cu 
mine, nici nu mi l-am 
dorit cu adevărat. Am 
avut numai impresia 
că mi-l doresc, atunci 
cind mi-a fost greu. 
M-am scuturat Insă de 
» asemenea dorință, 
întotdeauna la timp, 
si am luat pieptiș 
greutățile. Ca să nu-mi 
fie rușine, mai apoi, 
de mine. Dar ce vă 
spun eu poate sd vă 
spună oricine, orica
re muncitor, tehnician 
sau inginer din fabrica 
asta, oameni preocu
pați să-și îndeplineas
că exemplar sarcinile, 
mereu in căutarea unei 
soluții mai eficiente 
pentru sporirea pro
ducției, pentru promo
varea noului. Nu 
prea avem timp tă 
ne uităm în urmă, 
să ne analizăm stările 
sufletești. Chiar și 
acum mă uit cu neli
niște la ceas : se a- 
propie ora cind, îm
preună cu alți tovarăși 
din fabrică, ne vom 
pșeza in bănci ca niște 
școlari silitori, căutind 
id deprindem arta de 
a stăpini tehnica de 
calcul. Avem două 
calculatoare electroni- 

Sn fabrică.

cind te gîndești că nu 
au trecut multi ani de 
cind, proaspăt repar
tizat aici, la Alba Iu- 
lia, ca inginer stagiar, 
in fabrică nouă, in
tr-un colectiv care 
de-abla deprindea me
seria în ceramistică, 
ave" i glnd de pleca
re Directorul de 
at om cu ex
pt ța lumii, mi-a 
zis ... stau trei luni și 
apoi să vin la el și-mi 
dă drumul la Sighișoa-

Un fapt, 
o semnificație
ra. la fabrica de acolo. 
La Sighișoara, locul 
meu natal, unde a- 
veam casa, neamuri și 
experiența colectivu
lui muncitoresc...

— Și v-ați dus, după 
trei luni, ia director, 
i-ațl cerut să-și țină 
cuvintul dat ?

— Cum sd mă duc ? 
Sigur, am fost necăjit 
la început că trebuie 
să rămîn încă trei 
luni aici. Mi-am zis 
insd cd au să treacă și 
m-am apucat sd meș
teresc ceva la un cup
tor. Aveam eu din fa
cultate o idee. ■S'i 
m-au ajutat să o pun 
in practică. Era, se 
pare, o idee bună, 
pentru că, peste numai 
două luni, finind sea
ma și de faptul că fa
brica era la început, ci 
nu avea cadre sufi
ciente — așa credeam 
eu — mi s-a dai o 
secție pe mină. Nu 
prea am avut timp sd 
mă mir. Mi-am su
flecat minecile si 
m-am apucat de trea
bă. Muncitorii m-au 
luat între ei. ca pe 
unul de-al lor. Era o 
fabrică tn cimp, fără 
gard, fără alei, cu 
drumuri noroioase în 
incintă... Cu toții 
am gîndit cum să

facem mai bine, cum 
să ne facem noi înșine 
mai buni meseriași. 
Pentru că, sd știți, do
tare tehnică modernă 
aveam, chiar ne depăr 
șea dotarea tehnică, și 
noi trebuia să-i fim 
superiori...

— Ați reușit să-i fiți 
superiori. Fabrica de 
porțelan din Alba Iulia 
e bine cunoscută și 
peste hotare.

— Progresul l-am 
plătit cu efort mare. 
Dar a meritat din plin. 
Și-l plătim în conti
nuare, cu efort sporit, 
dar de o calitate cu 
totul deosebită — așa 
cum ne îndeamnă se
cretarul general al 
partidului, așa cum 
ne-o cere proiectul de 
Directive ale celui 
de-al XIH-lea Congres. 
Am îndrăznit sd creăm, 
spre uimirea unora din 
străinătate, cărora 
le-au trebuit cîteva 
sute de ani ca să a- 
jungă unde am ajuns 
noi în .10—15 ani. În
țelegeți ? Drumul a 
fost acesta : de la olă
ritul străbun la calcu
latorul electronic de 
astăzi. Mă gindesc de 
multe ori la greutățile 
învinse și-mi spun că 
fără conștiință înainta
tă, legată de încre
derea in viitor, nu am 
fi putut izbuti nimic. 
Pentru că, să știți, 
conștiință „in sine" nu 
există, orice ar spune 
unii filozofi cu faimă, 
conștiința, e legată de 
lucrul mîinilor tale și 
ale tovarășilor tăi de 
muncă. Și lucrul mii- 
nilor noastre înseam
nă viitorul mai bun, 
făurit de fiecare dintre 
noi. Dacă-i pătrun- 
deți înțelesul, vețî 
simți, vă asigur, cit de 
pasionant e sd pă
șești dincolo de ziua 
de azi. Pentru că omul 
a prins gustul suc
cesului tn ceea ce face 
tn contul prezentului și 
al viitorului.

Dlonisle SINCAN
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Operativ, de la asimilare 
la fabricația de serie 9

LA ÎNTREPRINDEREA DE PIESE DE SCHIMB Șl UTILAJE PENTRU INDUSTRIA 
CHIMICĂ SATU MARE

Mecanizatorii 
lucrează la arat 

in două schimburi
In județul Ialomița recoltarea no™ 

rumbului a intrat în stadiul final, 
aproape 40 de unități agricole în
cheind această lucrare. în prezent, 
majoritatea forțelor umane și a 
mijloacelor mecanice sînt concen
trate la eliberarea de resturi vege
tale a terenurilor și Ia executarea 
arăturilor adinei de toamnă. Pentru 
Încheierea arăturilor pe cele aproape 
200 000 de hecta
re prevăzute. în 
toate unitățile a- 
ericole au fost 
stabilite progra
me concrete de 
lucru, organizîn- 
du-se munca me
canizatorilor în două schimburi. Am 
urmărit la fata locului în mai mul
te unităti agricole cum se acționea
ză pentru grăbirea arăturilor si în
cheierea îor la termenul stabilit.

I.A.S. Balaciu. Aici, din cele 2 500 
hectare prevăzute, au fost arate 
1 300 hectare și s-au luat toate mă
surile ca pină la 10 noiembrie lu
crarea să fie terminată. La arat sînt 
repartizate 30 tractoare, care pînă 
vineri seara au lucrat în schimburi 
prelungite, realizând cite 110 hectare 
pe zi. De sîmbătă, datorită încheierii 
recoltării porumbului și soiei. 20 de 
combined lucrează în schimbul doi. 
Ca atare, viteza de lucru a crescut 
Ia 150—160 hectare arate in 24 de ore. 
Despre calitatea arăturilor și modul 
In care se acționează la eliberarea 
suprafețelor ne-a vorbit inginerul 

IALOMIȚA

Vadim Rusu, directorul întreprinde
rii. ,Xa ora actuală avem creat front 
de lutru pentru trei zile, fiind eli
berate de resturi vegetale 500 de
hectare — ne-a «pus directorul uni
tății. Arătura se execută la peste 30 
de centimetri adîncime și fiecare 
formație t de tractoare are asigurată 
asistenta tehnică necesară. încadrată 
cu mecanici care intervin operativ 
dnd se ivesc defecțiuni. Avem me
canizatori minunați, oameni care, 
deși luwrează în condițiile grele 
cauzate de setetă — la noi n-a plouat 
de aproape trei luni —• nu coboară 
de pe tractor pînă când nu ară 3.5 
hectare într-un schimb. Merită evi- 
dențiați pentru hărnicia lor mecani
zatorii Oprea Bănică, Ion Dobre, 
Stan Radu. Valeriu Dîibea, Teodor 
Fronea și Chirită Coman. care de cind 
am început 6ă executăm arăturile au 
realiaat cîte 50 de hectare fiecare în 
mal CTuțin de două săptămlnl".

Și la C.A.P. Manasia. din cele 1 360 
hectare prevăzute, au fost arate 650 
hectare. Dar președinta unității. Va- 
s.ilica Pasau, nu este de fel mulțumi
tă. Și iată de ce. ,.Cu cele 15 trac
toare repartizate la arat, din care 
pentru 10 avem asigurat schimbul II, 
am putea ara în 24 do ore 60 de hec
tare. Cînd se întunecă însă, în brazdă 
rămln dear nouă tractoare, deoarece 
pentru șase nu avem baterii. A- 
dăugați ia aceasta și faptul că pe
riodic, la două zile, irosim cîte 3—4 
ore la un tractor din cauza lipsei de 
combustibil".

BBBHBHBBB ■ ■ ■ B
Alături de sectoarele de bază ale 

economiei naționale si în strînsă le
gătură eu ele. si ramurile producă
toare de bunuri de consum vor cu
noaște. asa cum rezultă din prevede
rile proiectului de Directive ala 
Coacresului al XIII-lea al partidului, 
o importantă dezvoltare. Consecvent 
politicii sale. în centrul căreia sa 
află omul, bunăstarea Iui. ridicarea 
calității vieții întregului popor, 
partidul nostru, secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
acordă o deosebită atenție tuturor 
sectoarelor de activitate care contri
buie la satisfacerea cerințelor celor 
mai diverse ale populației.

Producția bunurilor de consum, ca 
o componentă de prim rang a cali
tății vieții, ase un rol deosebit de 
important in înfăptuirea politicii 
partidului de ridicare continuă a ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
Datorită investițiilor alocate con
stant dezvoltării si dotării sectoare
lor producătoare de bunuri de con
sum, dispunem în prezent de uni
tăti moderne, de un personal mun
citor competent si o experiență va
loroasă. Teate aceste condiții sînt un 
punct de pornire ferm, o garanție 
materială pentru realizarea sarcini
lor si mal mari, si mai importante 
ce vor reveni aoestor sectoare ale 
economiei în cincinalul 1986—1990.

Iată. înfățișate succint, cîteva din 
coordonatele dezvoltării. în cincina
lul 1988—1990. asa cum sînt prevăzute 
în proiectul de Directive, a trei din 
principalele sectoare destinate satis
facerii trebuințelor populației.

o substanțiala ÎMBUNĂTĂ
ȚIRE SORTIMENTALA, UN AC
CENT DEOSEBIT PE CALITATE. 
Astfel s-ar putea defini orientarea 
— în cincinalul viitor — a producției 
unităților industriei ușoare desti
nată pieței.

— Ritmul mediu, de circa 8 la 
sută, ne spune tovarășul Ion Farcaș, 
direotor în Ministerul Industriei 
Ușoare, va corespunde Îmbogă
țirii cu un număr sporit dc piese

Trecuse de miezul nopții si pe una 
din porumbiștile de la C.A.P. Amara, 
unitate care are de executat arături 
adinei de toamnă pe 2 675 hectare, o 
formație de nouă tractoare se afla în 
brazdă. Președintele consiliului agro
industrial Slobozia, din care face 
parte această unitate, tovarășul Ion 
Costache, împreună cu șeful secției 
de mecanizare, maistrul Anghel 

Moise, si meca
nicul de atelier 
Grigore Florea 
pregăteau fiare 
de Plug ascuțite 
pentru a le schim
ba pe cele uzate, 
în timp ce meca

nizatorii serveau masa in cîmp. Sec
vențe de muncă asemănătoare am sur
prins si la cooperativele agricole Pe- 
rieți și Slobozia, din cadrul aceluiași 
consiliu agroindustrial, unde s-a orga
nizat schimbul doi la arat pentru un 
mare număr de tractoare. Ele dove
desc că in unitățile agricole lalomițc- 
ne mecanizatorii acționează cu forte 
sporite pentru a Încheia Ia termenul 
stabilit arăturile pe toate suprafețele 
planificate, ereind astfel condiții 
pentru a se obține recolte mari în 
anul viitor.

Mihai VISO1U 
corespondentul „Sctnteii*

Livrarea neîntîrziată a porumbu
lui la fondul centralizat al statului 
este și în județul Arad o problemă 
de stringentă actualitate. Privind 
graficele, constatăm că pînă la 28 oc
tombrie au fost transportate în ba
zele de recepție 79 619 tone de po
rumb. ceea ce reprezintă 50 ]a sută 
din program. Dealtfel, despre modul 
în care acționează arădenii în aceste 
zile pentru grăbirea livrării po
rumbului ne-am interesat si noi. Ce 
a rezultat ?

întreprinderea de contractare, achi
ziții șl păstrare a produselor agricole 
dispune de 18 baze si silozuri, toate 
fiind pregătite pînă în cele mai mici 
detalii pentru preluarea și conserva
rea porumbului. ..Mal mult — ne 
spunea tovarășul Mihal Dudnic. di
rector adjunct al întreprinderii res
pective — au fost înființate 18 baza 
volante. Aceasta în vederea transpor
tării și depozitării cu operativitate 
a porumbului, dar si a economisirii 
carburanților. Răspîndite în diferita 
locuri din județ, bazele volante, me
nite să ofere condiții de depozitare 
în spatii definitive, beneficiază da 
aparatură de laborator si de posibi
lități de stabilire a indicilor de cali
tate a produselor. în acest fel. dis
tantele dintre unitățile furnizoare sl

in garderoba fiecăruia dintre noi: 
în 1990 pentru un locuitor s« vor 
produce circa 32 metri țesături. 4 
perechi de încălțăminte, 12 bucăți 
tricotaje, numeroase confecții, blă
nărie, marochinărie și altele. Așa cum 
subliniază proiectul de Directive, 
această creștere se va obține prin 
valorificarea superioară a materiilor 
prime din tară, prin îmbunătă
țirea tehnologiilor. întreprinderile de 
sticlă si porțelan, de diferite alte 
articole casnice îsi vor spori produc
ția destinată înzestrării căminelor, 
concomitent cu o mult mal mare gri
jă pentru estetic si funcțional.

Proiectul de Directive ne obligă 
la un efort mult mai mare în direc
ția adaptării producției la solicitările 
Pieței, la un studiu atent al cerințe
lor si la o mobilitate accentuată în 
a răspunde prompt acestora. Sîn- 
tem ne deplin conștient! că publicul 
pentru care producem nu se mai 
mulțumește cu cantitatea. Magazi
nele pot fi pline cu mărfuri — sl 
sînt. Important este ca fiecare cum
părător să găsească acel produs care 
răspunde întru totul gustului, posi
bilităților Iul de cumpărare, sezonu
lui, modei, specificului activității, 
vîrstel.

Beneficiarul industriei ușoare de 
astăzi este infinit mai exigent decît 
cel de acum cîtiva ani. Ca atare, 
caracteristic pentru produsele pe 
care Ie proiectăm pentru cincinalul 
următor va fi marea diversitate a 
structurii sortimentale. Mii de arti
cole noi. nu numai ca Înfățișare, ci 
Si cu însușiri inedite, cu un grad 
sporit de funcționalitate, vor fi puse 
la dispoziția cumpărătorilor. îmbră
cămintea anilor viitori va fi mai 
frumoasă, dar. totodată, mai comodă 
si mai lesne de întreținut ; încălță
mintea va deveni mai ușoară, 
păstrîndu-și durabilitatea, mai igie
nică. Vom răspunde, astfel, cerințe
lor exprimate in proiectul de Direc
tive. cu privire la producția indus
triei ușoare.

Pentru a produce varietatea cores
punzătoare de mărfuri, avem nevoie

Puternică mobilizare, ia culesul strugurilor, In podgoriile CA.P. îzvoru Dulce, 
județul Buzău

Livrările la fondul de stat
— în ritm mai intens I

bazele de recepție au fost reduse 
considerabil, ceea ce grăbește trans
portul porumbului spre hambare".

în scopul creării unor condiții op
time de păstrare a recoltei. in baze 
s-au luat măsuri de depozitare sepa
rată a porumbului pe grupe de umi
ditate. cel cu umiditate mare fiind 
trecut prin uscătoare. care functie- 

ARAD

nează pe bază de combustibil solid 
inferior. De asemenea, bazele de 
recepție si silozurile lucrează fără 
întrerupere, zi si noapte. Mij
loacele mecanice de aid — 
buncăre. benzi transportoare. în
cărcătoare etc. — sînt în măsură să 
asigure un flux continuu la prelua
rea produselor. în aceste condiții 
există posibilitatea ca zilnic să poată 
fi livrate la fondul de stat între 
10 000 și 12 000 tone de produse. Pen
tru atingerea acestui ritm este însă 
absolut necesar să se urgenteze re
coltarea porumbului și să se orga
nizeze exemplar transportul recoltei 
în timpul și pe drumul cel mai scurt, 
în acest sens, colectivele de specia

Tristan MIHUȚA 
corespondentul „ScînteiC

ca si materiile prime si materialele 
să fie cit mai diverse. De aceea, 
încă de ce acum, compartimentele 
de cercetare si proiectare au pus la punct noi tehnologii, au găsit — și 
nu încetează să caute în continuare 
— noi surse de materii prime (na
turale. sintetice. înlocuitori), para
lel cu 6olutii de recuperare sl repu
nere în circuit a materialelor refo- 
losiblle.

PROIECTUL DE DIRECTIVE ME CONGRESULUI AL XIII-LEA Al P.C.R. PREVEDE:

Bunuri de consum tai multe,
de calitate ai înaltă

Aș dori să adaug că o atenție deo
sebită vom acorda articolelor pentru 
copii și tineret, Știm că avem da
torii mari fată de această numeroa
să categorie a populației. Facem de
mersurile necesara spre a le onora 
cum sa cuvine. în 1990, creșterile, 
față de 1985. vor întrece media to
tală. paralel cu o adaptare, științi
fic concepută, la dimensiunile reale, 
la preferințele de culori si modele 
ale copiilor si adolescenților.

ÎN DEPLINA CONCORDANTA 
CU PRINCIPIILE ALIMENTAȚIEI 
ȘTIINȚIFICE. Proiectul de Directi
ve ale Congresului al XIII-lea subli
niază necesitatea ca. în anii 1986— 
1990. industria alimentară să ofere, 
spre consum, produse cu un bogat 
conținut nutritiv, care să corespundă 
unei alimentații determinate de spe
cificul activității depuse, de vîrstă, 

liști alcătuite din inițiativa coman
damentului județean pentru agricul
tură urmăresc pe teren bunul mers 
al lucrărilor, dirijează toate forțele 
umane și mecanioe la strângerea $1 
depozitarea recoltei.

Că se poate lucra repede si bine o 
demonstrează zeci de unităti agrico
le. care au realizat si depășit livră
rile de porumb la fondul centralizat 
al statului. Așa sînt unitățile din Pe- 
clca — Ogorul. Steagul Roșu. Timpuri 
Noi. Numai C.A.P. Ogorul a livrat 
peste plan mal bine de 600 țpne de 
porumb. Apoi, avansate sînt și 
cooperativele agricole Pereaul Mic. 
Peregul Mare. Zorind, Grăni
ceri. Pliu. Sînjeani șl altele. 
De ce livrările) sînt aici avan
sate ? Foarte simplu : culesul s-a 
făcut în ritm susținut, iar transpor
tul a fost efectuat cu promptitudine, 
în schimb, acolo unde munca n-a 
fost organizată asa cum trebuie — de 
pildă, la cooperativele agricole din 
Ineu. Seleus și Sîmbăteni — au sur
venit nedorite rămîneri în urmă. 
Tocmai de aceea este necesar ca aces
te unităti să-si mobilizeze puternic 
toate forțele pentru a strînge urgent 
recolta si a-și îndeplini exemplar 
sareinile la fondul de stat.

de tradițiile locale. Tovarășa Agata 
Dumitriu. director adjunct al direc
ției plan, finanțe, desfacere din De
partamentul Industriei Alimentare, 
aduce o serie de precizări in legătu
ră cu dezvoltarea acestei ramuri, așa 
cum este ea prefigurată în importan
tul document pus în dezbatere.

— Industria alimentară se află, in 
continuare, printre ramurile dinamice 
ale economiei noastre. O atestă.

printre altele, fondurile alocate în 
actualul cincinal — de peste 37 de 
miliarde lei — destinate dezvoltării 
capacităților de producție, per
fecționării tehnologiilor de pre
lucrare a acestora. Producția agri
colă vegetală și animală, prevăzu
tă pentru anul 1985, precum și in
vestițiile, ce se ridică la peste 8 mi
liarde lei, asigură condițiile mate
riale necesare dezvoltării industriei 
alimentare în cincinalul 1986—1990, 
cînd se vor aloca peste 21 miliarde 
lei pentru crearea de noi unităti. mo
dernizarea si utilarea celor exis
tente.

Dezvoltarea bazei tchnico-mate- 
rlale. înnoirea si modernizarea pro
ceselor tehnologice, valorificarea su
perioară a tuturor materiilor prime 
si a subproduselor, atragerea in cir
cuitul industrial a noi surse de ma- 

în cursul anului trecut. Ministe
rul Industriei Chimice a trasat co
lectivului întreprinderii de piese de 
schimb și utilaje pentru industria 
chimică Satu Mare sarcina să asimi
leze în cel mai scurt timp posibil o 
gamă largă de garnituri snirometa- 
liee aduse pînă atunci din import. 
Urgența era. într-adevăr, mare. Ve
chile garnituri de etanșare de la 
instalațiile combinatelor petrochimi
ce și ale altor unităti din industria 
chimică se uzaseră șl trebuiau în
locuite. Așadar, o sarcină de o de
osebită însemnătate economică, evi
dențiată atît de 
urgenta presan
tă cu care tre
buia adusă la 
îndeplinire, cît si 
de necesitatea — 
ferm subliniată 
în documentele 
de partid — de a se asigura asi
milarea in fabricație a unor pro
duse si materiale importate.

A trecut circa un an de zile de 
la declanșarea acestei acțiuni și. 
iată, colectivul întreprinderii sătmă
rene poate raporta cu satisfacție că 
sarcina primită a foșt dusă la înde
plinire. De remarcat că prin abnega
ție și responsabilitate muncitorească, 
printr-un înalt profesionalism s-au 
creat o serie de tehnologii originale, 
apte să asigure o fabricație de înaltă 
productivitate și de mare serie, re- 
alizindu-se în felul acesta o gamă 
largă de garnituri la un nivel cali
tativ și cu performanțe tehnice chiar 
superioare produselor similare din 
import.

Acum. în biroul directorului uni
tății. tovarășul Vasile Suciu. există 
o adevărată colecție de garnituri 
spirometalice. de diferite tipodimen- 
siuni, cu diametre variind între 15 
și 600 mm.

— Pe cît par de simple, ne spune 
interlocutorul, pe atit este de im
portant rolul lor în buna funcțio
nare. în depline condiții de securi
tate. a instalațiilor din rafinării și 
alte unităti ale industriei chimice, 
în afară de faptul că sînt anticorO- 

In cei cinci ani care au trecut de la punerea in funcțiune a întreprinderii de aparate de măsură și control din
Vaslui, aici s-au fabricat peste 6 milioane de produse. Ca urmare a procesului intens de înnoire și modernizare 
a producției, monometrele și termostatele auto fabricate la Vaslui au început să fie solicitate tot mai intens și 

export Foto : E. Dichiseanu

terii prime, implicarea crescindă a 
cercetării în producție vor contribui 
la realizarea unor produse alimen
tare. capabile să satisfacă, in tot mal 
bune condiții, cerințele consumato
rilor.

Structura producției ce se va reali
za in perioada 1986—1990 va răspun
de unui consum fiziologic normal, 
condițiilor si tradițiilor de consum 
din fiecare zonă a tării. Astfel, se va 

u

pune aceent pe dezvoltarea si diver
sificarea producției alimentelor de 
bază, cu conținut ridicat de proteine, 
lipide dc origine vegetală și glucide; 
se va deevolta producția de prepa
rate din carne, brînzeturi, se va ex
tinde gama produselor cu adaosuri 
de vitamine si proteine ; se va accen
tua diversificarea ofertei de produse 
dietetice si pentru copii, care să 
poată satisface cerințele unor regi
muri alimentare recomandate pentru 
anumite vîrste si afecțiuni.

Ca reaultat al cercetării științifice, 
va spori varietatea sortimentală de 
semi preparate și produse gata pre
parate. dc calitate superioară, 
porționate. în gramaje diferite și 
care vor avea ca efect. în afara pro
ducerii unor bunuri alimentare echi
librate nutrițicnal. și ușurarea muncii 

sive. ele asigură etansarea perfectă 
a conductelor la îmbinarea între ca
pete, rezistînd la presiuni mari, de 
peste 100 de bari. De fapt, noi le 
supunem pentru încercare si la pre
siuni de pînă la 200 de bari, deci cu 
mult mai mari decît este necesar in 
condiții reale de solicitare. Dacă 
adăugăm că am ajuns să producem 
peste 400 de bucăți pe zi. fată de nu
mai 10. cit reușeam la începutul pe
rioadei de fabricație, adică în urmă 
cu cîteva luni, se înțelege si cît de 
solicitate sînt aceste garnituri, pe

care le fabricăm în peste 100 de ti- 
podimensiuni.

Cum s-a reușit într-un timp atît 
de scurt să se asigure asimilarea si 
trecerea la producția de serie a 
acestor noi produse, pentru fabri
carea cărora a fost necesară elabo
rarea unei tehnologii complexe ?

— ..Cheia" acestui succes, ne re
latează inginerul Gavril Dumbră- 
veanti, șeful biroului pregătirea fa
bricației. se află în dăruirea si se
riozitatea cu care specialiștii sl 
muncitorii cu înaltă calificare din 
întreprinderea noastră s-au implicat 
în realizarea acestor produse. în pu
nerea la punct a fluxului tehnolo
gic. Practic, de la începerea fabri
cației garniturilor, fluxul tehnologic 
respectiv a trecut prin trei ..genera
ții" de perfecționări, fiecare mareînd 
noi pași in direcția scurtării timpu
lui de execuție a unor operații, a 
eliminării unor faze manuale. în
tr-un cuvînt a creșterii productivi
tății muncii si nivelului tehnic al 
produselor. Astfel s-a ajuns la ac
tualul flux tehnologic — si acesta 
supus in prezent altor noi si noi 
perfecționări — ceea ce definește o 
atitudine muncitorească înaintată, 
spiritul revoluționar al colectivului.

gospodinelor. O noutate o va consti
tui informarea consumatorilor asupra 
structurii nutriționale si energetice 
a fiecărui produs, prin înscrierea 
acestor parametri pe etichetele pro
duselor.

Merită relevat faptul că producția 
industriei alimentare va creste, la 
nivelul anului 1990. fată de realiză
rile anului 1983. cu 186,5 la sută, spo
ruri mai accentuate fiind prevăzute 
la produsele de bază.

CONFORT SPORIT IN CONDI
ȚIILE ECONOMISIRII ENERGIEI. 
Tehnica modernă a adus si va con
tinua să aducă în locuințele noastre 
o serie întreagă de aparate sl usten
sile consumatoare de electricitate. 
Criza energetică mondială impune, 
cum bine știm, un consum rational, 
înlăturarea oricăror surse de risipă 
a energiei electrice. Acest lucru este 
subliniat si în proiectul de Directive, 
care arată că articolele electrocasni- 
ce. ce se vor produce în cincinalul 
următor, vor trebui să aibă randa
mente energetice ridicate si un con
sum redus. Deci sarcina prin
cipală a unităților producătoare 
este aceea de a elabora pro
duse noi. care să răspundă acestui 
imperativ. Cum Be acționează in 
această direcție ?

Specialiștii din direcția tehnică a 
Ministerului Industriei de Ma- 
șini-Unelte, Electronică și Elec
trotehnică ne conving, prin fapte, 
că atît cercetarea, cît și producția au 
si întreprins acțiuni în această direc
ție. Ele au ca scop principal moder
nizarea si diversificarea întregii 
game de produse electrocasnice în 
vederea reducerii consumului de 
energie la benefidar cu 15—20 la 
sută. Unitățile acestei ramuri de vîrf 
a industriei sînt pregătite să pă
șească în cincinalul următor cu o 
producție, la acest capitol. înnoită 
în proporție de 60—80 ia sută, fapt 
ce se va reflecta în magazine prin 
apariția unor produse noi. cu carac
teristici tehnice si funcționale supe
rioare si cu un consuni redus de 
energie. De pildă, televizoarele alb- 

concretizate Intr-un permanent ne- 
astîmpăr creator.

Această apreciere este confirmată 
și de gradul de înnoire a producției 
pe ansamblul întreprinderii. în pre
zent, ponderea produselor noi și 
modernizate in volumul total al 
producțici-marfă a întreprinderii a 
ajuns la 45,1 la sută. în cadrul aces
tei acțiuni se cuvine remarcată con
tribuția unor specialiști, precum in
ginerul Tiberiu Matuz și tehnicianul 
Nicolae Ianoși. de la atelierul de 
proiectare, subinginerul Arpad An
ghel. muncitorul Stefan Ivaniczki, 

din atelierul scu- 
lărie. inginerii 
Petru Dunca si 
Mihai Pănuș, din 
atelierul de fa
bricare a garnitu
rilor.

La ora actua
lă. tehnologia de elaborare a gar
niturilor soirometalice. în urma 
perfecționărilor efectuate, este a- 
proape în Întregime mecaniza
tă. dispozitivele si mașinile de pe 
flux funcționînd în sistem de ghi
dare hidraulică. Dar specialiștii din 
întreprindere fac pregătiri pentru 
adaptarea fluxului la sistemul elec
tronic de comandă, cum e cazul. în- 
tr-o primă etapă, cu mașinile de su
dat capetele spirelor metalice înfă
șurate. în paralel, se studiază posi
bilitatea de a se asigura, tot In 
scopul creșterii productivității mun
cii. funcționarea în ..tandem" a ma
șinii de debitat fîsiile înguste și a 
mașinii de bobinat fîsiile în role, 
care dau forma viitoarelor garnituri. 
Totodată. în urma cererilor formu
late de unii beneficiari, s-a trecut și 
la diversificarea materialelor din 
care se fabrică garniturile. Astfel, 
în prezent, alături de garniturile de 
inox și marsitunit, se fabrică si 
garnituri din monel și teflon, ceea 
ce dovedește că noile produse sint 
tot mai mult solicitate si bine apre
ciate de specialiștii din industria 
chimică.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „ScînteU"

negru vor folosi cu 30 la sută mai 
puțin curent electric decît tipurile 
actuale, adică tot cam atît cît un 
bec de 75 de wați ! Televizoarele ro
mânești în culori nu vor depăși un 
consum de 80 de wați, mai puțin ou 
15 la sută ca acelea aflate în ex
ploatare. Aparatele menite să ușu
reze munca în gospodărie îsi vor 
îndeplini acest rol în condiții de 
economicitate. Aspiratoarele de praf 
vor fi înzestrate cu reglaj electronic, 
ceea ce va permite o economie de 
10 la sută, fată de tipul cunoscut de 
public. Chiar si banalul fier de căl
cat. în noua concepție, va avea un 
randament sporit si un consum mai 
mic de curent electric. Acelorași 
exigente li se vor supune și noile 
tipuri de frigidere si congelatoare, 
de combine frigorifice, a gamă
va spori, precum si cele <i» .pagini 
de spălat. In felul acesta, cincinalul 
1986—1990 va asigura creșterea, in 
continuare, a producției la bunurile 
electrocasnice. în condițiile unei di
versități crescute de aparate sl 
ustensile moderne, competitive.

înfăptuirea prevederilor cuprinse 
în proiectul de Directiva ale Con
gresului al XIII-lea constituie 
subiect de dezbatere aplicată, de 
căutări si experimente si în alte do
menii importante producătoare de 
bunuri — industria mobilei, chimia, 
cooperația meșteșugărească, mica 
industrie. în vederea înfăptuirii 
exemplare a indicațiilor si orientări
lor conducerii partidului nostru, ale 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. date tuturor pro
ducătorilor de bunuri pentru aprovi
zionarea populației. Sarcina lor de 
căpetenie rămîne, în continuare, 
aceea de a pune la dispoziția cum
părătorilor tot ce pot realiza ei mai 
bun si mai frumos, eu conștiința că 
de calitatea muncii lor depinde — 
într-o măsură însemnată — ridicarea 
calității vieții oamenilor, beneficiarii 
tuturor bunurilor materiale pe eare 
societatea le creează.

Rodlca ȘERBAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim, domnule președinte, din partea mea, a guvernului 
și a poporului spaniol, cele mai sincere mulțumiri pentru cordialul mesaj 
de felicitare pe care ați avut amabilitatea să-1 transmiteți cu ocazia Zilei 
naționale a Spaniei și, în același timp, vă adresez urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală șl prosperitatea României prietene.

Cu cea mai înaltă considerație,
JUAN CARLOS I

rÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P. C. R. 'l

. CONFERINȚELE de dare
Pentru sporirea eficienței 

economice
(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
Luni a avut loc in Capitală Ple

nara lărgită a Comitetului de condu
cere al Uniunii compozitorilor si 
muzicologilor.

Participanțil au dezbătut proiectul 
de Directive ale celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, sarcinile ce revin compozitori
lor și muzicologilor în lumina aces
tui document și au adoptat un plan 
de acțiuni privind îmbogățirea crea
ției muzicale românești cu noi și va
loroase lucrări.

Cei prezenți și-au exprimat voin
ța unanimă ca la apropiatul forum 
al comuniștilor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția 
supremă de secretar general al parti
dului.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, muzicienii se an
gajează să-si sporească eforturile în 
direcția aprofundării cerințelor ac
tuale și de perspectivă ale culturii, 
perfecționării măiestriei artistice, 
îmbogățirii creației artistice cu va
lori demne de prezentul și viitorul 
patriei.

★
în Capitală s-au desfășurat luni 

lucrările Plenarei Uniunii arhitccți- 
lor, care a analizat activitatea de ar
hitectură și sistematizare în lumina 
proiectului Directivelor Congresului 
al XIII-lea al P.C.R.

Participanții au dat glas voinței u- 
nanime ca la apropiatul forum al 
comuniștilor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șă fie reales in funcția 
supremă de secretar general al parti
dului.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, arhitecții și-au 
exprimat hotărîrea de a participa cu 
tot talentul și priceperea la materia
lizarea luminoaselor programe de 
dezvoltare edilitară și urbanistică a 
tuturor localităților țării, așa cum se 
prefigurează în proiectul de Directi
ve ale Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Nahit Ozgiir, a 
oferit, luni, o recepție.

Au participat loan Avram, vice- 
prim-ministru al guvernului. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Stelian 
Teodorescu. ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Nicolae Andrei, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale. generali, oameni de cultură si 
artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai cornului diplomatic.

★
La Biblioteca Academiei Republi

cii Socialiste România a fost deschi
să expoziția „Horea — 1784“, prile
juită de împlinirea a 200 de ani de la 
marea răscoală țărănească din Tran
silvania.

Sînt prezentate gravuri, stampe, 
manuscrise, foi volante din perioada 
răscoalei, hărți ale Transilvaniei din 
secolul al XVIII-lea, cărți rare — 
toate ilustrînd amploarea mișcării, 
răsunetul ei în epocă și în secolele 
următoare.

In localitățile Brad și Gurabarza, 
Județul Hunedoara, s-a desfășurat 
simpozionul cu tema „200 de ani de 
la răscoala populară condusă de 
Horea, Cloșca și Crișan", iar la clu
bul sindicatelor din Gurabarza s-a 
deschis expoziția omagială de foto
grafii și documente „200 de ani de la 
răscoala populară condusă de Horea, 
Cloșca și Crișan".

La Casa de cultură din municipiul 
Deva a avut loc un spectacol evoca
tor, iar la Alba lulia s-a deschis 
expoziția „Pagini din lupta țărănimii 
române pentru libertate și dreptate 
— 200 de ani de la răscoala lui 
Horea". (Agerpres)

Odată cu puternica dezvoltare 
economică si socială a tuturor lo
calităților județului Alba, are loc 
și o continuă extindere si moder
nizare a rețelei comerciale. în 
prezent, suprafața comercială a 
județului este de peste două ori 
mai mare decît în 1965. După cum 
am aflat de la tovarășul Artenle 
Barb, directorul direcției comercia
le județene, concomitent cu con
struirea de noi unităti. au fost in
troduse pe scară largă formele 
moderne și eficiente de vînzare a 
mărfurilor prin dezvoltarea cu pre
cădere a unităților cu autoservire.

Numai In municipiul Alba lulia. 
suprafața comercială a sporit din 
1968 pînă în prezent de circa 3 
ori, în timp ce volumul desfaceri
lor de mărfuri a crescut de 6 ori. 
Anual sînt modernizate zeci de 
unităti comerciale, iar dotările cu 
mobilier modern si utilaie comer
ciale depășesc suma de 6.5 milioa
ne lei. O amplă dezvoltare a cu
noscut rețeaua comerțului stradal, 
s-au înființat unităti pensiune pen
tru tineret în toate localitățile ur
bane ale județului si au început 
lucrările de construcție la un nou 
si mare magazin universal în Alba 
lulia.

tv
15,00 Telex
15,05 Viața școlii
15,30 Desene animate
15.45 Festivalul național „Cîntarea 

României"
16.10 Cabinet de informare polltico- 

ldeologlcă
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Tara Întreagă intimpinâ Congresul 

al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român. Dialog despre viitor.

20.35 Bogată toamnă românească. Ver
suri patriotice și revoluționare

20.45 In frunte, comuniștii. Acolo unde 
e mai greu

21.00 Teatru TV (color). „La început 
de dru|n“, de Virgil Puicea

22.10 Selecțiuni din Concursul cîntecu- 
lul muncitoresc, patriotic și revo
luționar organizat In cinstea Con
gresului al XIII-lea al partidului 
(color)

22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 octombrie, ora 20 — 2 no
iembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vor cădea ploi slabe și burnițe, 
cu caracter izolat în majoritatea re
giunilor. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, izolat 
mai coborite în depresiuni, iar cele 
maxime între 10 șl 20 de grade, local 
mai ridicate. Dimineața și seara se va 
semnala ceață slabă. în București : 
Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vîntul va sufla în ge
neral slab. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 10 grade, iar cele ma
xime între 17 și 19 grade.

I -moment important în întărirea 
y spiritului revoluționar, în

perfecționarea activității organizațiilor de partid
Evaluarea oricărei activități de

pinde. în mare măsură, de unghiul 
din care sînt privite rezultatele ob
ținute. Nici conferința organizației 
de partid din sectorul 1 al Capi
talei. care analiza activitatea des
fășurată de cei peste 80 000 de co
muniști ai săi de la alegerile pre
cedente si pînă în prezent, n-a fă
cut excepție de la această regulă.

Existau suficiente motive pentru 
ca analiza respectivă să pornească 
îndeosebi de la faptele si datele de 
sinteză consemnate la nivelul sec
torului sap al unităților de ne raza 
acestuia. Pentru că. iată, chiar în 
ziua conferinței, colectivele de 
muncă din unitățile economice ale 
sectorului 1 raportau realizarea 
sarcinilor de Plan pe patru ani ai 
cincinalului. creîndu-si condiții 
pentru a obține pînă la sfîrsitul 
anului o productie-marfă supli
mentară de cel 
puțin 3 miliarde 
lei. Un succes cu 
atît mai vrednic 
de luat în sea
mă cu cit scorul 
de producție rea
lizat în toată a- 
ceastă perioadă 
este expresia di
rectă a unui scor 
corespunzător de 
productivitate si 
totodată o conse
cință a unei 
munci care a în
globat mai multă 
inteligentă, crea
tivitate si. nu în 
uLtimă instanță. responsabilita
te muncitorească, concretizate în 
importante economii de materii 
prime, materiale, energie elec
trică si combustibili. S-ar fi 
putut vorbi apoi, desigur, des
pre multe alte mutații calitative 
înregistrate în activitatea a nu
meroase colective de muncă : des
pre noile produse si tehnologii pre
văzute în programul energetic nu
clear asimilate la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie" și 
despre modul în care se acțio
nează aici pentru îndeplinirea in
tegrală. pînă la Congresul al 
XIII-lea al partidului, a prevede
rilor planului anual la producția 
pentru export, despre realizarea a- 
vionului „ROMBAC" pe platforma 
Băneasa. despre lărgirea continuă 
a gamei de echipamente electro
nice" de automatizare la a căror 
execuție concură întreprinderile si 
institutele de profil din zona Flo- 
reasca. despre aportul unităților de 
construcții si de cercetare din do
meniul transporturilor în vederea 
modernizării acestui important sec
tor de activitate.

Fără a face abstracție de ase
menea fapte, care, în fond, relevă 
în modul cel mai convingător spi
ritul angaiant. mobilizator al co
muniștilor. demersul analizei — 
propusă de conferință si concre
tizată în programul ei de măsuri 
— a Pornit din perspectiva nu atît 
a ceea ce s-a realizat, ci a ceea 
ce va trebui înfăptuit în nerioa,- 
da următoare, activitatea desfășu
rată fiind pusă în relație directă 
cu exigențele perfecționării ei con
tinue. ale creșterii si afirmării pu
ternice a rolului conducător al or
ganelor si organizațiilor de partid. 
Acest numitor comun de referin

ță a imprimat atît dării de seamă 
cit si dezbaterilor un pronunțat ca
racter de lucru.

Intervențiile participantilor la 
dezbateri au pus pregnant în lu
mină rolul decisiv al spiritului re
voluționar. novator, promovat în 
toate domeniile de secretarul ge
neral al partidului, a cărui gîndire 
și acțiune cutezătoare, dinamizînd 
energiile întregului popor, si-au 
pus puternic amprenta asupra tu
turor realizărilor ce configurează 
măreția epocii pe carp o străba
tem si ne care, cu nemărginită re
cunoștință si admirație fată de 
ilustrul său ctitor, o numim „Epoca 
Ceausescu". în cuvinte emoționan
te. toți cei ce au urcat la tribuna 
conferinței, evocînd activitatea 
neobosită dedicată de conducătorul 
partidului si statului nostru înflo
ririi multilaterale a țării, au dat

Calitatea, eficiența
— preocupări de esență 
ale muncii de partid

glas voinței comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din sector ca 
tovarășul Nicolae Ceausescu să fie 
reales, la Congresul al XIII-lea, în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului, cu ferma convinge
re că aceasta reprezintă garanția 
continuării si ridicării pe o treap
tă superioară a întregului proces 
de dezvoltare intensivă si indepen
dentă a patriei, de creștere susți
nută a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Comandamentele majore ale pro
gramului ce ne propunem pen
tru noua etapă, fundamentat pe 
afirmarea largă a cuceririlor Ști
inței în toate domeniile, ce Înaltă 
calitate, ne creșterea substanțială 
a productivității muncii si redu
cerea continuă a consumurilor ma
teriale — au relevat Ilie Bologa, 
Liviu Beghegeanu, loan Lup, Emil 
Spirea. Șerban Teodorescu. Con
stantin Alexandru si alții — im
pun cerințe calitativ sporite în în
treaga muncă de partid, o perma
nentă reconsiderare a ei sore a-i 
asigura o forță de influențare me
reu mai mare în rîndul oameni
lor. în mod deosebit s-a insistat 
asupra necesității de a se asigu
ra întărirea răspunderii comuniș
tilor fată de modul în care se în
deplinesc sarcinile în cadrul fie
cărui colectiv, la fiecare loc de 
muncă. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cit, după cum au subliniat, cri
tic si autocritic. Vasile Mladin, 
Mircea Grigore. Maria Diaoonu, 
unele colective, cum sînt ..Auto
matica". întreprinderea textilă 
„Dacia". „Laromet". „Marmura" si 
altele. dir>.. cauza carențelor exis
tente în dctivîtatea organizațiilor 
de partid, a spiritului de automul-

tumire. reflectate în tendința de 
a găsi justificări pentru neajun
suri. nu-si realizează în mod rit
mic sarcinile de producție. înregis
trează rămîneri în urmă la pro
ducția pentru export, manifestă o 
slabă preocupare pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pentru or
ganizarea mai bună a producției si 
a muncii.

O serie de vorbitori s-au referit 
pe larg la asemenea aspecte, dar 
nu și îndeajuns de concludent, au 
încercat să releve remediile ce se 
impun, mai ales în situațiile în 
care. în ciuda intențiilor frumoase 
declarate in repetate rinduri, ne
ajunsurile persistă de multă vreme 
pe terenul lipsei unei autentice ma
nifestări a intransigenței comunis
te, revoluționare.

Dincolo de multitudinea proble
melor examinate referitoare la per

fectionarea for
melor si modali
tăților de acțiune 
specifice organi
zațiilor de partid, 
din întreaga des
fășurare a dezba
terilor s-a des
prins limpede 
ideea că în uni
tățile sectorului 
trebuie să se ac
ționeze mai ferm 
pentru a se valo
rifica la un nivel 
superior resurse
le existente, cen
tru a ridica, la 
cote mereu mal 

înalte, calitatea și eficiența mun
cii. singura sursă a progresului. De 
aici, concluzia, deosebit de impor
tantă pentru întreaga activitate vii
toare. referitoare la îmbogățirea 
continuă a conținutului muncii po- 
litico-ideologice și cultural-educa
tive consacrate dezvoltării conștiin
ței socialiste, formării omului nou, 
aspecte la care s-au referit în in
tervențiile lor Elena Mihai, Mircea 
Burtea, Ion Belu, Gheorghe Stan- 
ciu, Gabriela Gaspar, Dorina Fulea, 
Elisabeta Gavriiă. O contribuție 
deosebită în înfăptuirea unor ase
menea nobile deziderate, așa cum 
au subliniat în cuvîntul lor Dinu 
Săraru, Ion Hobana și Viorel Să- 
lăgean, o aduc organizațiile de 
partid din uniunile de creație, din 
instituțiile de spectacol, comuniștii 
din domeniul presei, care, înțele- 
gînd pe deplin responsabilitatea 
participării la cea mai de seamă 
înfăptuire revoluționară a societă
ții noastre — formarea omului nou, 
constructor conștient și devotat al 
României comuniste de mîlne — nu 
cunosc o datorie mai înaltă decît 
aceea de a fi permanent și ple
nar angajați, prin creația și scri
sul lor. în marea epopee prin care 
poporul nostru, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, a secretaru
lui său general, își făurește lumi
nosul său destin.

Conferința s-a constituit, prin tot 
ceea ce s-a spus în cadrul ei, în- 
tr-o veritabilă tribună a afirmării 
unei noi calități în toate domeniile, 
într-un moment de referință pen
tru întreaga activitate viitoare a 
organelor și organizațiilor de partid 
din acest sector al Capitalei.

Dumitru TÎRCOB

După cum. odată cu depășirea sarci
nilor de producție asumate, cu re
ducerea consumurilor materiale, ve
niturile oamenilor muncii cresc în 
mod proportional. Cum se asigură 
înfăptuirea in practică a acestui 
principiu în cadrul acordului global?

Experiența acumulată în perioada 
care a trecut de la generalizarea 
acestui sistem de organizare și re
tribuire a muncii pune în evidentă 
faptul că aplicarea fermă si corectă 
a acordului global asigură creșterea 
producției fizice si a productivității 
muncii, a eficientei economice si. ne 
această cale, sporirea veniturilor oa
menilor muncii. în întreprinderile 
în care s-a înțeles că acordul global 
este nu numai o formă stimulativă 
de retribuire, ci în primul rînd o 
formă superioară de organizare a 
muncii s-au obtinut rezultate cu to
tul deosebite în producție. Deci, pen
tru a se ajunge la rezultate econo
mice tot mai bune si pe acest temei 
la retribuții mai ridicate. în fiecare 
unitate economică trebuie să se pună 
un accent deosebit pe crearea tutu
ror condițiilor tehnice, materiale si 
organizatorice necesare, pentru apli
carea cu efecte maxime, pe o durată 
mai mare, a acordului global. în 
acest sens, se cuvine amintit, bună
oară. că în multe unităti s-au luat 
măsuri pentru reorganizarea fluxu
rilor tehnologice si a formațiilor de 
muncă, pentru eliminarea locurilor 
inguste, instalarea unor noi mașini 
si dispozitive, introducerea unor teh
nologii moderne, care asigură creș
terea productivității muncii, perfec
ționarea aprovizionării cu materii 
prime si materiale a locurilor de' 
muncă. Se remarcă in acest sens ac
țiunile întreprinse si duse la bun 
sfîrșit la întreprinderile „Electroapa- 
rataj" si „Cesarom" din Capitală. în
treprinderea de masini-unelte din 
Tîrgoviște. Combinatul siderurgic 
Hunedoara, care au fost prezentate 
pe larg si în ziarul nostru. Ceea ce 
a caracterizat în mod deosebit aceste 
acțiuni a fost cuprinderea in organi
zarea muncii pe baza acordului glo
bal atît a mnneitorilor, cit si a 
maiștrilor, inginerilor, inclusiv a ca
drelor de conducere. Prin urmare, 
cei care au organizat munca sînt che
mați să răspundă ulterior de buna 
desfășurare a producției.

Se poate afirma, așadar, că gene
ralizarea acordului global a contri
buit substantial !a obținerea unor 
rezultate pozitive în producție. în 
acele unităti. în acele formații de 
muncă în care a existat o preocu
pare permanentă pentru utilizarea 
din plin a capacităților de producție, 
a forței de muncă, unde s-au luat 
măsurile necesare pentru nominali
zarea si contractarea, atît pentru 
plata internă, cit si pentru export, a 
întregii producții fizice planificate, 
unde s-au asigurat o bună aprovizio
nare tehnico-materială si cooperare 
interuztnală. iar prevederile din pro
gramele de creștere a productivității 
muncii si de îmbunătățire a normelor 
de muncă au fost transpuse în prac
tică. Toate acestea au dat posibilita
tea realizării unor corelații cores
punzătoare între indicatorii de bază 
ai acordului global : producția fizică, 
productivitatea muncii, numărul de 
personal si retribuția medie.

Evident, reglementările referitoare 
la generalizarea acordului global nu 
se aplică de la sine. In practică se 
ivesc situații care impun participa
rea creatoare, plină de răspundere a 
factorilor de resort din întreprinderi 
pentru solutionarea unor probleme 
legate de aplicarea acordului global, 
începînd cu stabilirea si defalcarea 
sarcinilor la producția fizică si Pînă

la determinarea drepturilor de retri
buire. in funcție de rezultate si apor
tul fiecărui om al muncii la obține
rea acestora. Din constatările orga
nelor de control de specialitate, pre
cum si din investigațiile redactorilor 
noștri, efectuate în unele unităti eco
nomice. s-au desprins si o serie de 
neajunsuri în aplicarea acordului 
global, care au ca eletnente comune 
fie neînțelegerea corectă a unor pre
vederi normative, fie încercarea de 
eludare a unor sarcini sl obligații ce 
derivă din lege. în scopul realizării 
retribuției fără eforturi pe măsură, 
fără Îndeplinirea sarcinilor de olan. 
Să ne referim succint la cîteva din 
deficientele intîlnite mai frecvent.

Mai mult decît oricare altă formă 
de organizare a muncii, acordul glo
bal presupune corelarea, de Ia bun 
Început, a tuturor sarcinilor econo
mice. a tuturor indicatorilor de plan, 
corelare care trebuie menținută in 
continuare, in perioada de producție. 
Or. sînt situații in care fie în etapa 
de planificare a activității producti
ve. fie in execuție se constată neco- 
relări intre producția fizică planifi- 
rată. capacitățile de producție si pro- 
ducția-marfă, precum șl între pro
ducția fizică, productivitatea muncii, 
numărul de personal si fondul de re
tribuire. De exemplu, unele unități, 
deși au întrevăzut că nu îsi pot în
deplini. din diferite cauze, pianul la 
producția fizică, nu numai că si-au 
menținut, dar chiar au si sporit nu
mărul de personal. în alte cazuri, 
normele si normativele de muncă nu 
reflectă măsurile întreprinse pentru 
creșterea productivității muncii. în 
consecință, aceste norme sînt lesne 
de îndeplinit și, ca atare, se înregis
trează necorelări între nivelul calcu
lat al retribuției și nivelul realizat 
al productivității muncii.

Unele conduceri de întreprinderi, 
atît pentru a nu se mai complica. Cit 
si din dorința de a nu fl obligate să 
caute si să adopta soluții de orga
nizare mal bună a muncii în fiacare 
secție si atelier, nu au trecut la de- 
falcarea sarcinilor de plan și deci la 
încheierea contractelor de acord glo
bal plnă la nivelul formațiilor sau 
brigăzilor. Sînt de retinut si unele 
aspecte negative legate de stabilita
tea tarifelor pe unitatea de produs, 
de evidenta realizărilor In cadrul 
formațiilor de lucru, de concretizarea 
condițiilor referitoare la redneerea 
consumurilor materiale, respectarea 
calității si Îndeplinirea sarcinilor de 
export.

Aplicarea corectă, cu bune rezul
tate a acordului global, fiind o mă
sură care cuprinde domeniul relații
lor de producție, al legăturilor intre 
oameni în procesul muncii, presupu
ne manifestarea unui rol activ, di
namic. mobilizator din partea orga
nelor si organizațiilor de partid. 
După perioada de început, de expli
care a semnificațiilor prevederilor 
legate de generalizarea acordului 
global, organelor si organizațiilor de 
partid la-a revenit sarcina de a coor
dona si controla aplicarea corespun
zătoare a acordului global, de a com
bate ferm orice abatere de la lege. 
In mod deosebit. în spiritul recentei 
Hotărîri a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., organizațiile de 
partid au datoria să asigure mobili
zarea colectivelor de oameni ai mun
cii pentru găsirea celor mal bune 
forme de organizare a muncii în toa
te sectoarele de producție, pentru 
întărirea ordinii sl disciplinei la toa
te locurile de muncă, in asa fel incit 
prin aplicarea acordului global efi
cienta activității economice să spo
rească substantial, pentru ca planul 
să fie Îndeplinit integral, la toti in
dicatorii.

Comeltu CÂRLAN

(Urmare din pag. I)

șite o seamă de obstacole, 
că zile și nopți de căutări, 
de incertitudini au luat 
sfîrșit cu o victorie. Auto
motorul este o mică să
geată albastră, compusă din 
patru vagoane de călători 
(„vagoane remorcă" le nu
mesc constructorii) și două 
vagoane motor. Moderne, 
confortabile, ele vor deveni 
tot mai mult elemente o- 
bișnuite ale peisajului nos
tru feroviar.

...Și nu doar al nos
tru. In paralel, se montea
ză automotorul pentru cale 
îngustă (1 000 milimetri) 
destinat exportului. Repre
zentantul beneficiarului, 
care a participat la fiecare 
fază a montajului, a plecat 
de două zile „foarte mul
țumit, cu toate că este 
foarte pretențios". încă un 
produs se va constitui deci 
ca o probă concretă a 
competentei tehnice româ
nești.

Așadar. înainte de kilo
metrul zero, o locomoti
vă parcurge cam 123 de 
kilometri. Iar înainte și de 
aceștia, ea parcurge un nu
măr mare de metri de la o 
planșetă la alta în chip de 
desene; iar și mai înainte, 
atunci cînd necesitățile e-
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conomice, cînd progresul 
tehnic presează, ea este un 
gind. este o voință de a 
învinge, de a crea. Tel pe 
care colectivul, mobilizat de 
comuniști, se străduiește să 
îl atingă. Automotorul a 
fost conceput și proiectat 
aici, la „23 August", la o 
sută, două de metri de hala 
de montaj. Execuția proto-

desene pină nu discută cu 
douăzeci de oameni. Tot de 
la noi e plecat șeful ate
lierului de proiectări loco
motive. inginerul Remus 
Paraschivescu.

— Colaborați bine cu 
proiectantii

— Ei. mai e cite unul 
mai tifnos. mai ales prin
tre tineri, da-i trece...

asupra montajului, nu intru 
în amănunte, ar fi prea 
multe de explicat ; am 
mers la proiectant, la teh
nolog, am schimbat ce era 
de schimbat și locomotiva 
a cîștigat foarte mult. Alta: 
Florin Vițelaru și Dumitru 
Iliuță. muncitori, au venit 
cu propuneri de îmbunătă
țire a conductei constructi-

Cu angajare comunistă în creația tehnică

metri de probe. Apa încă 
șiruie pe ea. Trecem de ia 
un capăt la celălalt prin 
cabina de conducere (care 
merită, ea singură, un re
portaj). prin „sala motoare
lor". a generatorului, ajun
gem la cabina din capătul 
celălalt. Frumoasă mașină, 
respiră forță, nervi șl, ad- 
mirînd-o, aducem omagiul 
nostru constructorilor de 
mașini de aici, ca și celor 
de la Reșîta. sutelor și mii
lor de muncitori și specia
liști care au investit si in
vestesc în ea tenacitate, 
dăruire, competentă, au do
vedit si dovedesc înaltul 
nivel de conștiință al celor

tipului a început acum 
un an.

Șeful de echipă. Eroul 
Muncii Socialiste Gheor
ghe Buruc, amintește cu 
respect — cu acea conside
rație pe care doar foarte 
bunii meseriași și-o acordă 
între ei — despre ingine
rul Constantin Cocenescu, 
șeful proiectului :

— Cum se zice, e trecut 
prin ciur șl prin dîrmon, 
doar e plecat de aici. E 
plecat — adică nu prea e, 
că tot timpul proiectantii 
stau printre noi. Alt ’pro
iectant, Alexandru Rădu- 
lescu. nici nu se apucă de

— Tîfna sau tinerețea, 
nea Gică ?

— Amindouă; asta-i via
ța I Important e să-ți ră- 
mînă sufletul tînăr. Fiindcă 
producția se întinerește 
mereu, oamenii în jurul 
tău întineresc mereu. ...A- 
cum. de exemplu, în fabri
că 60 la sută din muncitori 
sînt tineri. Producția e 
toată „tinără". Dar m-ai 
întrebat despre colaborarea 
cu proiectantii. Uite : doi 
lăcătuși. Victor Raț și An
ton loan, au propus o rațio
nalizare a instalațiilor elec
trice de pe LDH 1250, de 
fapt au regindit concepția

ve de ne LDH 2 400; au re
zultat trasee mai economi
coase. au crescut perfor
mantele, se fac economii 
sensibile de țevi, mufe, 
ventile și așa mai departe. 
Toți au la inimă îmbună
tățirea performantelor teh
nice și economice. După 
mine, această angajare co
munistă în creația tehnică 
înseamnă spirit revoluțio
nar.

...O locomotivă diesel hi
draulică de 2 400 de cai-pu- 
tere a terminat ultimul 
metru dintre cei circa trei 
mii pe care ii parcurge 
înaintea celor 123 de kilo

ce muncesc.

Cei despre care am scris 
mai sus, pe care i-am nu
mit sînt, cu toții, comu
niști, Proba victorioasă a 
automotorului, ca și ultima 
probă internă a LDH 2 400. 
ca si o sumă de aîte si 
alte realizări ale oameni
lor muncii de la .23 Au
gust". reprezintă materiali
zări ale spiritului revolu
ționar. ale dăruirii în mun
că si creație cu care ei în- 
tîmpină marele forum al 
comuniștilor. Co-naresul al 
XIII-lea al partidului.

La fotbal, o etapă
Era de prevăzut că întrecerea din

tre Dinamo — deținătoarea titlului 
national — și Steaua va domina a- 
cest campionat. Iată că după zece 
etape situația lor este aproape per
fect egală în clasamentul general : 
fiecare cu cite 16 puncte și nici o 
infringere, fiecare cu cite șase vic
torii și patru rezultate egale, fiecare 
cu cite 20 de goluri marcate. Sin
gura deosebire se observă la numă
rul golurilor primite, surprinzător, 
12 la Dinamo și numai 3 la Steaua, 
ceea ce denotă, printre altele, că for
mația radical structurată a clubului 
militar și-a echilibrat jocul, con- 
strulndu-și o apărare foarte solidă 
din toate punctele de vedere, echipa 
fiind însă capabilă pe mai departe 
să înscrie multe puncte. De partea 
cealaltă, se constată că forța de atac 
a echipei Dinamo crește destul de 
sigur, iar apărarea, care a suportat 
greul unor modificări tactice recente, 
în sensul modernizării jocului, 
poate redeveni, după necesități, foar
te fermă, așa cum s-a văzut prea 
bine și în partida din „Cupa cam
pionilor" de la Bordeaux. Etapa a 
X-a, F.C.M. Brașov — Steaua 1—1 și 
Gloria Buzău — Dinamo 0—0, indică 
precauția ambelor echipe în lupta 
pentru titlul național, cu adaosul că 
Dinamo este acum mai mult 
preocupată de conservarea forțelor 
pentru returul din „Cupa campioni
lor" (7 noiembrie), retur în care este 
angajat prestigiul fotbalului nostru. 
Dinamo va juca miercuri 31 octom
brie partida din etapa a Xl-a cu 
S.C. Bacău, iar Steaua duminică 4 
noiembrie, la dată regulată, partida 
cu F.C. Corvinul. Apoi, la 11 noiem
brie, va avea loc derbiul Steaua — 
Dinamo, cu sublinierea că totuși a- 
cesta va rămîne numai un moment 
al competiției pentru titlu ; mai de
parte, pînă la încheierea turului, am
bele concurente vor avea cite trei 
meciuri „în deplasare" și cite două 
partide „acasă", printre acestea din 
urmă distingîndu-se Steaua — Uni
versitatea Craiova, București — 9 
decembrie.

Deocamdată, singura contracandi
dată potențială a celor două frun
tașe rămine Sportul studențesc, du-

cu puține surprize
minică 3—1 cu F.C. Bihor. Fără lor- 
gulescu. Cazan. Munteanu II și 
Coras (acesta indisponibil oină la 
primăvară, cu o recidivă a recentei 
fracturi de claviculă !), Sportul 
studențesc nu s-a resimțit prea mult 
în apărare, fiindcă a reintrat la 
înaintare Gheorghe Hagî. marele 
talent al fotbalului nostru 1 Dar. sur
priză. alături, în Giulești. Rapid 6- 
Politehnica Timișoara 0—I. phis un 
debut de numai sânte minute, sera- 
nalabil totuși, al lui Claud i u Boze- 
san (18 ani — fratele celui de la 
Sportul studențesc), deoarece avem 
de-a face cu un element foarte pro
mițător din tînăra generație de fot
baliști români

Rezultatul, dar în special jocul 
de la Tîrgu Mureș. A.S.A. — Uni
versitatea Craiova 2—0. ne arată că 
antrenorii si conducerea clubului 
craiovean au încă destul de lucru 
pentru ca Lung. Irimescu. Țicleanu, 
Geolgău. Cămătaru si colegii să a- 
tingă parametrii corespunzători valo
rii acestora. (Joi 1 noiembrie se 
va juca, la Craiova. Universitatea — 
Jiul, med din programul etapei a 
Xl-a).

în partidele S.C. Bacău — Poli
tehnica Iași 3—1 sl F.C. Olt — Chi
mia 2—0. gazdele au fructificat cu 
decizie avantajul terenului propriu, 
ceea ce nu s-a mai întimplat la Pe
troșani. Jiul — F.C. Baia Mare 1—1, 
punct deosebit de important câștigat 
de maramureșeni.

în clasament : Steaua — 16 p ; 
2. Dlnamo — 16 p ; 3. Sportul stu
dențesc — 14 n. în continuare: 
A.S.A. si Gloria — cite 11 o (de- 
partalare prin golaveraj) ; Corvinul 
si F.C. Argeș — cite 10 p (depar
tajare prin golaveraj); Rapid. F.C.M. 
Brașov Universitatea Craiova. F.C. 
Olt. Chimia — cite 9 n (departaja
re prin golaveraj și observația că 
există un meci restant. Universita
tea — F.C. Olt) ; S.C. Bacău. F.C. 
Bihor. Politehnica Timișoara. F.C. 
Baia Mare — cite 8 ț> (departajare 
prin golaveraj) ; Jiul — 7 n si Po
litehnica Iași — 6 p. Meciurile eta
pei a Xl-a : duminică 4 noiembrie.

Valeriu MIRONESCU

★

cinema
• Amurgul fintinllor : SCALA
(11 03 72) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 17,45; 20. 
O Moara lui Călifar t CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Surorile: DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30; 17,45; 20.
S Emisia continuă : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Dreptate In lanțuri : PACEA 
(60 30 85) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

• Zbor periculos: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 0; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Glissando : TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; 15; 18, GRIVITA (17 08 58) — 9; 
12; 16; 19.
• Singur de cart : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• salutari de la Aglgea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ana Pavlova î PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30; 16; 19,15, SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
• Moscova nu crede tn lacrimi : 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 12.30; 16; 19.
• Balada cavalerului Ivanhoe : VIC
TORIA (16 28 79) - 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18; 20.

• Aventurile căpitanului „Minciu
nă" — 9; 14, Program de desene ani
mate — 10,45; 12,30, Călărețul fără 
cap — 15,45; 17,45; 19,45 : DOINA
(16 35 38).
• Apașii : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Pensionul doamnei Latter : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15.30: 17.30: 1.9.33.
• Citeva zile din viața lui Oblomov: 
UNION (13 49 04) — 10: 13; 16; 19.
• Simfonia primăverii : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18; 20.
• Cu ceru! sub picioare : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Dosarul albastru : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.

• Lancea de argint : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Camionul de cursă lungă : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13,13; 15,30; 
17,45; 20.
• Yankeii : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19, VIITORUL (10 67 40) — 14,30; 
17: 19.30.
• I se spunea „Buldozerul" : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20.
0 Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lupii mărilor : COTROCENI
(49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Marfă furată : MIORIȚA (14 21 14)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Superman : COSMOS (27 54 93 — 
9.30: 12,30; 15,30: 18,30.
• Undeva, clndva : ARTA <21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vtn- 
zătorul de păsări — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* * 
(sala Grădina Icoanei, tl 95 44) : 
Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic <14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mlo 04 09 00) :

• Teatrul Național (14 71 71, gala 
mlcâ) : Poveste din Hollywood — 17; 
20; (sala Atelier) : Farul și domnul 
Valentino — 19,30; (sala din Piața 
Cosmonauților) : Papa dolar — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
<15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de pian Andrei Vleru. Seară Chopin 
— 19.
• Opera Română <13 18 57) : „Zilele 
culturii sovietice tn Republica Socia
listă România”. Orchestra de cameră 
a Filarmonicii de gtat din Moscova : 
„Stelele baletului sovietic" — 18.

MIriiala — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (39 31 03, gala 
Magheru) : Idioata — 19,30; (sala Stu
dio) ; EX — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
• Teatrul Municipal Ploiești (la sala 
Schitu Măgureanu a Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra". 14 75 46) : So
sesc deseară — 17; 19,30.

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre™ 
elefanți — 19,30; (sala Victoria,
30 58 65) : Dragoste Ia prima vedere
— 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ctnt Ia lume că ml-e dragă
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 15: Hoțul de vulturi 
(spectacol-dezbatere) — 19; (la Gră
dinița nr. 12) : O amintire din copi
lărie — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) 1 
Boroboață — 10; Arvinte și Pepelea
— 16; (sala din Piața Cosmonauțl- 
lor) ; Tigrlșorul Petre — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 19,30.

»
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ÎNCEPEREA lucrărilor celei oe-a xxxix-a 
ȘEDINȚE A SESIUNII C.A.E.R.

Vizita delegației P.C. II. în Siria

Inițiative și demersuri consecvente 
pentru crearea unei zone a păcii 

și colaborării în Balcani
„România se pronunță și acționează consecvent 

pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele din 
Balcani, pentru întărirea încrederii între aceste țări 
și pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă 
fără arme nucleare și fără baze militare străine".

NICOLAE CEAUȘESCU
Perioada dintre congresele al 

XII-lea si al XIII-lea marchează la 
Ioc de frunte inițiativele si demer
surile permanente ale României so
cialiste. ale președintelui Nicolae 
Ceausescu pentru crearea unei zone 
de înțelegere si bună vecinătate 
In Balcani, pentru transformarea 
peninsulei intr-o regiune fără arme 
nucleare si baze militare străine.

înscriind acest obiectiv printre 
orientările fundamentale ale politi
cii externe a tării noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a ocupat în 
mod stăruitor de cultivarea si pro
movarea unor relații bune intre 
România si toate statele din Bal
cani, s-a afirmat ca un militant 
strălucit pentru cauza prieteniei 
intre popoarele din regiune.

Partidul si statul nostru consi
deră că multiplele afinități, care 
au apropiat popoarele balcanice în 
trecut in realizarea idealurilor lor 
comune de libertate si neatîrnare. 
au în prezent un cimip incontestabil 
mai vast de afirmare în direcția a- 
părării si Întăririi păcii, a dezvoltă
rii colaborării pe multiple planuri, 
pe baza stimei si respectului re
ciproc.

în acest Spirit, România socialis
tă, tovarășul Nicolae Ceausescu au 
depus eforturi stăruitoare pentru 
extinderea legăturilor bilaterale în 
cele mai diferite domenii de activi
tate cu toate țările din Balcani, 
preocupîndu-se. în același timp, de 
a contribui la îmbunătățirea colabo
rării între statele din această im
portantă regiune a continentului 
nostru. Impulsionate de această ac
tivitate dinamică, relațiile econo
mice. tehnico-științifice. culturale 
ale României cu statele din peninsu
lă cunosc o evoluție mereu ascen
dentă, fiind marcate de voința reci

procă de a Identifica noi sfere ale 
conlucrării, de a valorifica mai am
plu si mai eficient posibilitățile 
oferite de economiile lor naționale.

Demersul constant politico-diplo
matic al României, al președintelui 
ei pentru dezvoltarea colaborării bi
laterale cu celelalte țări balcanice 
s-a împletit organic cu preocuparea 
pentru amplificarea colaborării 
multilaterale dintre statele din pe
ninsulă. concretizată în acțiunile 
perseverente consacrate bunei des
fășurări a unui str de reuniuni in- 
terbalcanice. în domenii variate de 
interes comun.

în ampla activitate politico-di- 
plomatică consacrată dezvoltării 
relațiilor interbalcanice ne Dlan bi 
si multilateral, un rol esențial re
vine rodnicului dialog la nivel înalt 
susținut de președintele Nicolae 
Ceausescu cu conducătorii Bulga
riei. Iugoslaviei. Greciei si Turciei, 
cu care s-a Intîlnit frecvent fie la 
București, fie in timpul vizitelor 
prietenești efectuate în țările res
pective.

îsi găsește astfel deplină confir
mare Pe olan regional teza elabo
rată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, potrivit căreia, deși in 
Balcani se află state cu orânduiri 
sociale diferite sau «părtinind ce
lor două blocuri militare opuse, in
teresele superioare ale popoarelor 
din această parte a Europei, aspi
rațiile si idealurile lor comune fac 
pe deplin posibilă o colaborare 
rodnică, reciproc avantaioasă — 
dobîndind valoarea unui exemplu, 
cu aplicabilitate la scara întregu
lui nostru continent.

Evaluînd cu luciditate sl realism 
experiența de oină acum, președin
tele Nicolae Ceausescu a propus 
organizarea unei întîlnirl la nivel

înalt a statelor balcanice, ca ac
țiune de deosebită importantă me
nită să marcheze începutul unei 
noi etape în procesul de adâncire 
ți consolidare a colaborării, bunei 
vecinătăți și înțelegerii intre ță
rile din regiune.

România socialistă, președintele 
ei apreciază că ne măsura inten
sificării tot mai puternice a aces
tui proces se va întări încrederea 
reciprocă, vor fi create condițiile 
transformării peninsulei intr-o 
zonă fără arme nucleare si fără 
baze militare străine. Este o ini
țiativă oe care partidul si statul 
nostru o încadrează în eforturile 
generale pentru securitate si coo
perare în Europa, pentru ca între
gul continent să devină o zonă fără 
arme nucleare si fără baze mili
tare străine.

în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu este 
si in interesul marilor puteri de 
a nu face nimic în vederea agra
vării situației din Balcani, ci. dim
potrivă. să contribuie Ia dezvol
tarea colaborării si păcii în aceas
tă regiune, ceea ce va asigura o 
largă cooperare între statele din 
peninsulă, cit si între acestea si 
marile puteri.

Demersurile persistente ale tării 
noastre, ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru transformarea 
Balcanilor într-o regiune denuclea- 
rizată. » bunel vecinătăți si con
lucrării pașnice întrunesc o una
nimă recunoaștere sl prețuire, de
monstrând sl în acest domeniu con
secventa cu care conducătorul sta
tului si partidului nostru acționea
ză centru triumful marii cauze a 
păcii, destinderii si colaborării In
ternationale.

HAVANA 29 (Agerpres). — Luni 
au început la Havana lucrările celei 
de-a XXXIX-a ședințe a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, la care participă delegații 
din țările membre — R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă. Republica Cuba. 
R. D. Germană. R. P. Mongolă. R. P. 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia. R. P. Ungară. U.R.S.S. și R. S. 
Vietnam — precum și o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia.

La lucrări iau parte, In calitate 
de observatori, reprezentanți ai 
R. D. Afganistan, R. P. Angola, Etio
piei Socialiste, R.D.P. Laos, R.P. 
Mozambic, R.D.P. Yemen, precum 
și ai Statelor Unite Mexicane și Re
publicii Nicaragua. Participă, de 
asemenea, reprezentanți ai Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru America 
Latină și Sistemului Economic La- 
tino-American.

Delegația țării noastre este con
dusă de tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.Ri, prim- 
ministru al guvernului.

Lucrările sesiunii au fost deschi
se de Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. a) P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, pre
ședintele celei de-a XXXIX-a șe
dințe a sesiunii C.A.E.R.

In continuare au fost aprobate 
ordinea de zi a ședinței si regula
mentul de desfășurare a lucrărilor.

Cea de-a XXXIX ședință a sesiu
nii C.A.E.R. examinează modul în 
care s-a trecut la transpunerea în 
viată a hotărîrilor adoptate la Consfă
tuirea economică la nivel înalt a

țărilor membre ale C.A.E.R. din luna 
iunie a.c.. dezbate probleme privind 
desfășurarea acțiunilor de colaborare 
pe termen lung îndreptate spre asi
gurarea necesarului rațional al țări
lor membre ale C.A.E.R. de energie, 
combustibili si materii prime, pre
cum si spre folosirea economicoasă 
a acestor resurse, stadiul coordonă
rii planurilor economice ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe 1986—1990 
si propunerile privind activitatea 
viitoare. Pe ordinea de zi se află, 
de asemenea, problema perfecționării 
colaborării multilaterale în cadrul 
C.A.E.R., alte probleme ale dezvol
tării relațiilor economice dintre ță
rile membre ale C.A.E.R.

In cursul aceleiași zile s-a trecut 
la dezbaterea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi.

Lucrările ședinței continuă.
★

La sosirea pe aeroportul Jose 
Marti din Havana, delegația Repu
blicii Socialiste România a fost în
tâmpinată de Raul Castro, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
forțelor armate, Carlos Rafael Ro- 
driguez, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.C., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul Repu
blicii Cuba in C.A.E.R., Osmany 
Cienfuegos, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C., membru al 
Consiliului de Stat, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, alte per
soane oficiale.

DAMASC 29 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise un 
mesaj prietenesc de salut și urări de 
sănătate și fericire personală secre
tarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele R. A. Si
riene, Hafez Al-Assad, și doamnei 
Anisse Al-Assad, împreună cu urări 
de pace și bunăstare poporului sirian 
prieten.

Au fost adresate un călduros salut 
tovărășesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu din partea președintelui

Hafez Al-Assad și a doamnei Anisse 
Al-Assad. iar poporului român prie
ten — urări de progres si prosperi
tate.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de întîlnirea dintre delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. aflată în vizită 
în Siria, cu Abdalah Al-Ahmar. 
secretar general adjunct al Partidu
lui Baas Arab Socialist.

In cursul Întrevederii s-a expri
mat satisfacția fată de evoluția po
zitivă a bunelor relații existente 
între cele două partide. între Româ
nia și Siria.

K. Cernenko despre relațiile sovieto-chineze
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Nor

malizarea relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică si R. P. Chineză ar con
tribui la însănătoșirea situației pe 
continentul asiatic — a arătat. între 
altele. Konstantin Cernenko. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. în toastul rostit la di
neul oferit in onoarea lui Jambin 
Batmunh. secretar general al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Consiliului de

Miniștri al R. P. Mongole, care a 
efectuat o vizită în U.R.S.S. — infor
mează agenția T.A.S.S. „Aplicînd li
nia principială a Congresului al 
XXVI-lea al P.C.U.S.. noi tindem 
neabătut 6pre îmbunătățirea relații
lor cu R. P. Chineză și facem pași 
corespunzători în această direcție, ti
nted mereu deschisă usa pentru con
vorbiri constructive cu China", a 
spus K. Cernenko.

R. P. D. COREEANĂ

Propunere privind inițierea de contacte preliminare 
intre organizațiile de Cruce Roșie Nord-Sud

LA O.N.U.

înalta apreciere a inițiativelor românești 
privind Anul Internațional al Tineretului

PHENIAN 29 (Agerpres). — Socie
tatea de Cruce Roșie a R. P. D. Co
reene a propus Crucii Roșii din Co
reea de Sud inițierea, la 20 noiem
brie. a unor contacte preliminare în
tre delegații ale organizațiilor de 
Cruce Roșie ale celor două părți. în 
legătură cu reluarea convorbirilor de

Cruce Roșie Nord-Sud — transmite 
agenția A.C.T.C. Contactele prelimi
nare — se arată în scrisoarea de pro
puneri — ar putea viza probleme 
practice cum sînt stabilirea datei ce
lei de-a opta runde de convorbiri, 
componenta delegațiilor, punctele 
înscrise De agendă si alte chestiuni 
de procedură — menționează agenția.

FRUCTUOS DIALOG 
.LA NIVEL ÎNALT 

tn perioada dintre congresele al XII-lea .ti 
al XIII-lea, relațiile de colaborare și bună ve
cinătate ale României cu celelalte țări balca
nice au fost puternic impulsionate de un 
amplu și rodnic dialog la nivel înalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a efec
tuat vizite în :

— Republica Populară Bulgaria (în 
1980, 1981, 1982, 1983 și 1984).

— Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia (în 1980, 1982 și 1984).

— Republica Elenă (in 1982).
— Republica Turcia (în 1983).
Țara noastră a fost vizitată la rîndul 

ei de :
— secretarul general al C.C. al Parti

dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, Todor Jivkov (în 1980, in 1982 — 
de două ori — în 1983 și în 1984) și de 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Grișa Filipov (în 1982).

— președinții în exercițiu ai Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iugosla
via, fvietin Miatovici (în 1981), Serghei 
Kraigher (în 1981), Mika Șpiliak (în 1983).

— președintele în exercițiu al Prezi
diului Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Dușan Drago- 
savaț (în 1982).

— delegația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, în frunte cu președintele in 
exercițiu al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Mitia Ribicici (in 1983).

— președintele Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis (în 1980) și primul mi
nistru Andreas Papandreu (în 1982 și 
1983).

— generalul Kenan Evren, șef de stat 
al Republicii Turcia (in 1982) și primul mi
nistru Biilend UIusu (1983).

COOPERARE ECONOMICĂ 
DINAMICĂ

Favorizate de dezvoltarea economiilor na
ționale, relațiile economice ale României cu 
țările balcanice înregistrează o evoluție mereu 
ascendentă :
• Cu R.P. Bulgaria, volumul schimbu

rilor de bunuri materiale in actualul cin
cinal urmează să crească de circa 2,2 ori 
față de perioada precedentă de cinci ani. 
De ambele părți se acționează in vede
rea pregătirii Acordului de colaborare și 
cooperare pînă la sfirșitul actualului de
ceniu, iar pentru unele domenii pînă în 
anul 2000.
• Cu R.S.F. Iugoslavia, înțelegerile și 

acordurile comune prevăd creșterea mai 
puternică a volumului schimburilor eco
nomice și a cooperării in producție. Se 
realizează al doilea complex hidroener
getic pe Dunăre — „Porțile de Fier II".
• Cu Grecia, numai in primii doi ani 

de după Congresul al XII-lea volumul 
schimburilor comerciale a crescut de a- 
proape 3 ori. O nouă și amplă perspec
tivă pentru extinderea și diversificarea 
colaborării in domeniul producției de bu
nuri materiale a deschis Acordul-cadru 
privind direcțiile dezvoltării cooperării 
economice, industriale și tehnico-științi
fice semnat în 1982.
• Cu Turcia, pornindu-se de la un vo

lum al schimburilor comerciale de circa 
300 milioane de dolari în 1980, s-a stabi
lit ca acesta să atingă, încă înainte de 
sfirșitul actualului cincinal, peste 700 mi
lioane de dolari anual. Sînt in curs pre
gătirile in vederea deschiderii liniei de 
feribot intre porturile românești și turcești 
la Marea Neagră. Jara noastră participă 
la modernizarea Combinatului metalurgic 
de la Karabîik, precum și la realizarea 
în comun de noi obiective.

NAȚIUNILE UNITE - Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : în 
Comitetul pentru problemele sociale, 
culturale și umanitare al Adunării 
Generale a O.N.U. au luat sfîrșit 
dezbaterile asupra punctului intitu
lat Anul Internațional al Tineretu
lui, adus în atenția O.N.U. ca urmare 
a unei inițiative a României.

Dezbaterile, in cadrul cărora au 
luat cuvîntul reprezentanții a 110 
state, au evidențiat interesul foarte 
larg pe care îl suscită această pro
punere a țării noastre ce face cunos
cută in lume concepția profund uma
nistă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind educarea și for
marea tinerei generații in spiritul 
idealurilor nobile de pace, înțelegere 
și respect reciproc între popoare, 
participarea activă și responsabilă a 
tineretului la eforturile naționale, 
pentru dezvoltare, progres, și bună
stare.

Ampla dezbatere care a avut Ioc 
în acest an la Națiunile Unite, cu
vintele de deosebită apreciere rostite 
la adresa României pentru aducerea 
acestei problematici importante în a- 
tenția O.N.U. și la adresa activității 
valoroase desfășurate pentru marca
rea in 1985 a Anului Internațional al 
Tineretului de către Comitetul Con
sultativ al O.N.U. pentru A.I.T., al 
cărui președinte este tovarășul Nicu

Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., largul sprijin de care se bu
cură recomandările formulate de co
mitet vizind organizarea corespun
zătoare a acestui eveniment sint a- 
preciate de observatorii politici și de 
presa de la O.N.U. drept un succes 
deplin al inițiativei românești.

Un sprijin unanim a întrunit re
comandarea Comitetului Consultativ 
al O.N.U. pentru Anul Internațional 
al Tineretului ca, la sesiunea Adu
nării Generale din 1985, să se aloce 
un număr corespunzător de ședințe 
plenare ale Adunării Generale pen
tru marcarea Anului Internațional al 
Tineretului, care să fie desemnate 
drept Conferința mondială a O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tinere
tului.

Pe această temă, România a ela
borat și prezentat la sesiune un pro
iect de rezoluție la care s-au raliat 
un număr record de coautori, respec
tiv 104 state. Proiectul de rezoluție 1 
preconizează o gamă largă de mă
suri ce se cer adoptate la actuala 
sesiune a Adunării Generale pentru 
pregătirea și marcarea corespunză
toare a A.I.T., pentru transformarea 
acestuia într-un eveniment care să 
prezinte un punct de referință in e- 
forturile pentru realizarea in prac
tică a devizei sub care se desfășoa
ră A.I.T.: „Participare, Dezvoltare, 
Pace".

1

PARTICIPARE ACTIVĂ LA REUNIUNILE BALCANICE MULTILATERALE
România a participat activ la o serie de reuniuni 

pe plan guvernamental, expresie a dorinței comune 
a țărilor din regiune de a extinde colaborarea in 
domenii de mare însemnătate. Printre aceste re
uniuni se numără :

• Reuniunea de experți de la Ankara 
(1979) consacrată colaborării în domeniile 
comunicațiilor și telecomunicațiilor;
• Reuniunea de experți de la Sofia 

(1981) in sectorul transporturilor;
• Reuniunea de experți de la București

(1982) in domeniul energiei și materiilor 
prime energetice ;
• Reuniunea de experți de la Belgrad 

(iunie 1984) privind cooperarea industrială;
• Conferința țărilor balcanice la nivel de 

experți, desfășurată la Atena, în două faze, 
la începutul anului 1984, care a examinat 
probleme privind dezvoltarea colaborării 
balcanice multilaterale in domeniile politic, 
tehnico-științific și al securității.
• Conferințe anuale ale organelor de 

turism din țările balcanice.
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Peste 350 000 demonstranți pe străzile Parisului...
PARIS 29 (Agerpres). — Referin- 

du-se la amploarea marșului națio
nal pentru'pace, încheiat duminică 
in capitala ’Franței, agenția Reuter 
scrie că peste 350 000 de francezi 
veniți din toate colțurile țării, la 
chemarea organizației „Apelul celor 
100", au demonstrat pe străzile 
centrale ale Parisului. Demonstran
ții, care purtau pancarte pe care 
scria „înlăturați pericolul unei ca-

tastrofe nucleare !“, „Nu, cursei ) 
înarmărilor !“, „Pentru pace, secu- ■ 
ritate și dezarmare !“, s-au pronun
țat, de asemenea, pentru reluarea 
neintirziată a negocierilor de dez
armare. tn rîndul demonstranților, 
precizează agenția Reuter, se aflau 
numeroase personalități politice, 
printre care Georges Marchais,. se
cretar general al Partidului Comu
nist Francez.

...și peste 180 000 de participant la manifestațiile 
din Finlanda

HELSINKI 29 (Agerpres). - Pre
sa din Helsinki relevă că la mani
festările desfășurate in Finlanda in 
cadrul Săptămânii de acțiuni pentru 
dezarmare au luat parte peste 
180 000 de persoane. Participanții 
au cerut încetarea amplasării de 
rachete nucleare pe teritoriul Eu
ropei, crearea pe continent a unor

zone fără arme nucleare, tn mod 
deosebit, a fost sprijinită inițiativa 
de a se crea o zonă fără arme 
nucleare tn nordul Europei. La ma
nifestări au participat reprezentanți 
ai diferitelor partide politice, ai 
sindicatelor, organizațiilor de tine
ret, de femei și clericale din întrea
ga țară.

*

Grupaj realizat de Petre STANCESCU^

ORIENTUL MIJLOCIU
RIAD 29 (Agerpres). — Rezoluțiile 

Conferinței arabe Ia nivel înalt de 
la Fes constituie o bază acceptabilă 
pentru solutionarea conflictului din 
Orientul Mijlociu, a declarat Chedli 
Klibi. secretarul general al Ligii A- 
rabe. Potrivit ziarului saudit ..Al 
Shark Al Awsat". el a subliniat că 
aceste rezoluții garantează securita
tea tuturor tarilor din regiune fără 
excepție si prevede crearea unui stat 
palestinian independent. Israelul, a 
spus el. nu poate cere securitate pen
tru el atit timp cît el nu o acordă 
altora.

TEL AVIV 29 (Agerpres). — O 
rachetă antitanc a fost lansată du
minică după-amiază. de pe înălțimile 
din apropierea Ierusalimului, asupra 
unui autobuz care transporta civili 
palestinieni — informează agențiile 
internaționale de presă. Potrivit unui 
comunicat al politiei. în urma ex
ploziei. un pasager a fost ucis și 
alti opt răniți.

După cum menționează agențiile 
de presă, nu există informații ofi
ciale privind autorii acestui atentat 
terorist.

Un comunicat al Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, dat publicității la 
Tunis de agenția W.A.F.A.. citată de 
France Presse, condamnă acest aten
tat și subliniază că asemenea acțiuni 
nu vor putea opri populația palesti
niană din teritoriile ocupate să-și 
continue lupta împotriva ocupației si 
a terorismului.I

TEL AVIV 29 (Agerpres). — In 
timpul reuniunii de duminică a gu
vernului israelian a avut loc o de
monstrație a mamelor soldaților is- 
raelieni morți în Liban, anunță a- 
genția U.P.I. In cursul demonstrației, 
participantele s-au pronunțat pentru 
retragerea cît mai curînd posibil a 
forțelor israeliene din această țară.

Studenții Universității Bethleern, 
de pe malul vestic al Iordanului, au 
declanșat o demonstrație de protest 
împotriva practicilor represive ale 
autorităților israeliene de ocupație — 
transmite agenția M.E.N. Postul de 
radio Tel Aviv a anunțat că forțele 
israeliene au împrăștiat cu forța pa 
demonstranți făcînd uz de bomba 
lacrimogene.

ILE DE PRESA
e scurt

împotriva amplasării de rachete nucleare în Europa !
BERLINUL OCCIDENTAL 29 

(Agerpres). — Zeci de mii de parti
cipant la manifestările din cadrul 
„Zilei Tineretului 84", care s-a des
fășurat In Berlinul occidental, s-au 
pronunțat pentru încetarea stațio
nării noilor rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa 
și pentru retragerea celor existen-

te. Organizații de tineret au des- J 
chis peste 200 
formare, unde 
naturi pentru 
nostru împotriva rachetelor nuclea
re" ; au avut loc dezbateri pe tema 
modalităților de intensificare a ac
țiunilor mișcării pentru pace din 
Berlinul occidental.

de standuri de in- 
au fost strinse sem- 

campania „Orașul

„Pentru pace
BONN 29 (Agerpres). — La Ko

blenz s-au încheiat lucrările con
ferinței fracțiunii parlamentare a 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., desfășurată sub deviza 
„Pentru pace și dezarmare", tn cu
rtatul rostit in cadrul dezbaterilor, 
Hans Jochen Vogel, președintele 
fracțiunii parlamentare a P.S.D., a 
relevat proporțiile îngrijorătoare

și dezarmare I"
zle cursei înarmărilor și a subliniat 
:ă ampla mișcare pentru pace a 
opiniei publice este o dovadă că tot 
mai mulți oameni își dau seama de 
pericolul unei catastrofe nucleare 
care ar putea distruge întreaga 
planetă. El a relevat că social-de- 
nocrații vest-germani pronunță 
pentru încetarea imediată a cursei 
înarmărilor.

Răspunderea socialărt • a 
în secolul

TOKIO 29 (Agerpres). — Răspun
derea socială a oamenilor de știin
ță in secolul nuclear — aceasta este 
tema centrală a simpozionului 
„Știința și cercetările militare in 
Japonia", care s-a deschis la Tokio.

/ Forumul a fost organizat din iniția- 
) tiva Consiliului național al oameni- 
l lor de știință niponi, a Sindicatului 
’ cadrelor didactice din Japonia și 
1 a altor organizații democratice din 
i țară. Dezbaterile se vor concentra 
• asupra necesității preîntimpinării 
i militarizării cercetărilor științifice, 
I in special a celor privind tehnolo- 
ț piile de virf. Această acțiune se

oamenilor de știința 
nuclear

*
*

*înscrie In cadrul manifestărilor 
„Săptăminii de acțiuni împotriva 
cursei înarmărilor".

DHAKA 29 (Agerpres). — Un se- ț 
minar consacrat problemelor păcii 4 
și dezarmării s-a desfășurat la ’ 
Dhaka. Participanții — oameni de i 
știință din Bangladesh — au adre- , 
sat întregii lumi chemarea de a-și ) 
intensifica eforturile in lupta pen- l 
tru apărarea păcii. Tn documentul ’ 
adoptat se subliniază necesitatea ț 
realizării dezarmării generale și i 
complete, a apărării civilizației 1 
mondiale împotriva distrugerii. I

; PREȘEDINTELE REPUBLICII
INDONEZIA, general Suharto, l-a

• primit la Jakarta ne Valeriu Geor
gescu. ambasadorul extraordinar si

■ plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Indonezia, care

! si-a prezentat scrisorile de acredi- 
I tare.
l CONVORBIRI. Președintele R. P. 
i Chineze, Li Xiannian. a avut luni 
' convorbiri cu președintele Birma- 

niei, U San Yu, sosit în vizită la 
I Beijing. După cum transmite agen- 
[ ția China Nouă. în cursul întreve

derii a fost reafirmată dorința păr- 
| ților de a acționa pentru dezvolta

rea relațiilor prietenești dintre cele
1 două țări.

PREMIU. La cea de-a XlI-a 
I ediție a Festivalului internațio

nal de televiziune, desfășurat in 
| R.P. Bulgaria, filmului românesc 
j „Lansarea" i-a fost decernat pre

miul Interviziunii. tn concurs au 
. fost prezentate 39 de filme din 21 

de țări.
HOTĂRIRE privind convo- 

I CAREA CONGRESULUI EX
TRAORDINAR AL P.C. FINLAN
DEZ. Comitetul 'Central al Parti-

■ dului Comunist Finlandez a hotârît.
In cadrul recentei sale plenare des- 

I fășurate la Helsinki, să convoace 
un congres extraordinar al parti- 

f dului. Congresul va avea loc în 
I primul trimestru al anului viitor.

in capitala Finlandei.
REUNIUNE DE EXPERȚI. In 

I baza unui acord între guvernele
R.S. Vietnam si S.U.A., la Hanoi 

I a avut loc o reuniune de experți 
| din cele două țări in problema 

americanilor dați dispăruți în 
> timpul războiului din Vietnam.

Agenția V.N.A. subliniază intenția 
I celor două părți de a reglementa 

această problemă umanitară într-un 
I spirit de colaborare si bunăvoință.

REUNIUNE. In capitala Filipine-
■ lor s-au încheiat lucrările reuniunii

Confederației ziariștilor din țările
• A.S.E.A.N. (Brunei, Indonezia, Ma- 

layezia, Singapore, Thailanda și Fi-
j liplne). Participanții s-au pronun- 
I țat pentru instaurarea unei noi or

dini mondiale in domeniul lnfor- 
Imațiilor. De asemenea, ei au evi

dențiat necesitatea eliminării do
minației exercitate In acest dome
niu de mijloacele occidentale de 
informare în masă și care, adese- 

I ori, nu reflectă judicios problema
tica țărilor în curs de dezvoltare.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. î 
Timp de peste 30 de ore, in regiu- • 
nea vulcanului San Vicente, si
tuat la aproximativ 48 kilometri I 
est de capitala salvadoriană, au | 
avut loc lupte grele între trupele 
guvernamentale și forțele insur- ■ 
gente. Potrivit agenției Associated 
Press, care citează surse ale auto- 
rităților de la San Salvador, 11 mi
litari aparținînd forțelor guverna- I 
mentale și-au pierdut viața, 6 au I 
fost răniți, iar cel puțin 17 sint dați 
dispăruți.

CONVORBIRI IN PROBLEMA 
CIADIANA. La Brazzaville, capi- i 
tala R.P. Congo, s-au încheiat lu- I 
crările primei etape a conferinței ' 
pregătitoare pentru reconciliere 
națională in Ciad, la care au parti- 1 
cipat reprezentanți ai tuturor gru- | 
pârilor politice și militare din a- 
ceastă țară, tn declarații sepa- i 
rate, conducătorii principalelor I 
grupări rivale și-au exprimat spe- • 
ranța că vor fi continuate aseme
nea contacte.

ȘOMAJ. In America Latină. 75 
milioane de tineri în vîrstă de i 
Dină la 24 de ani trăiesc sub spec- I 
trul amenințător al somatului — a 1 
declarat, la Santiago de Chile, 
Enrique Iglesias, secretar executiv I 
permanent al Comisiei Economice I 
a O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.). E] a adăugat că cri- 1 
za economico-socială cu care se I 
confruntă țările latino-americane 1 
afectează grav tînăra generație, so- . 
majul continuînd să fie si în vii- I 
tor una dintre problemele cele mai • 
dificile ale continentului.

PESTE 130 DE PERSOANE AU 
FOST UCISE DE POLIȚIA SUD- 
AFRICANA în cursul acțiunilor de ■ 
protest împotriva regimului de I 
apartheid organizate în acest an de ' 
populația de culoare, relevă pu
blicația ..Sunday Tribune", care I 
apare Ia Johannesburg,, adăugind | 
că în acest an mii de persoa
ne au participat la acțiunile de I 
protest împotriva regimului de a- I 
partheid din R.S.A.

DATORIE EXTERNA. In prima { 
jumătate a acestui an, datoria ex
ternă a Israelului a crescut cu 1,1 | 
miliarde dolari, a anunțat postiți | 
de radio israelian, citat de agenția 
Reuter, precizînd că totalul acestei | 
datorii se apropie de 24 miliarde | 
dolari.

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R. PENTRU COLABO- I 
RARE In DOMENIUL STATISTICII. La Berlin s-au desfășurat lucrările ■ 
ședinței a 42-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare in do
meniu] statisticii, la care au participat delegații ale țărilor membre ale I 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. Comisia a analizat raportul privind activi- j 
tatea sa pe anui 1984 și sarcinile de viitor, planul de lucru pe anii 1985— 
1986, precum și alte probleme ale colaborării in domeniul statisticii. i
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