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Intr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, ieri a continuat

vizita oficială de prietenie a președintelui Republicii Indonezia,
generalul Suharto, împreună cu doamna Tien Suharto

CONTINUAREA CONVORBIRILOR DINTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAOSESCO SI PREȘEDINTELE SUMO

Marți dimineața au continuat, la
Palatul Consiliului de Stat, convor
birile oficiale între președintele
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Republicii Indonezia, generalul Su
harto.
Noua rundă de convorbiri a fost
consacrată examinării în continuare
a unor probleme privind dezvolta
rea relațiilor bilaterale, precum și a
unor aspecte ale activității politice
internaționale.
In cadrul schimbului de păreri în
legătură cu evoluția situației inter
naționale, cei doi președinți au ex
primat îngrijorarea României și In
doneziei față de agravarea situației
internaționale, datorită, în principal,
lipsei de progrese semnificative în
eforturile pentru reglementarea pe
cale politică a stărilor conflictuale
din diferite părți ale lumii, adincirii decalajelor
dintre țările în
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate și tendințelor tot mai accen
tuate de a se recurge la forță și la
intervenție în treburile interne ale
altor state, și în mod deosebit inten
sificării, fără precedent, a cursei
înarmărilor, a înarmărilor nucleare în
special — ceea ce sporește nemăsu
rat pericolul unui nou război mon
dial, al unei catastrofe nucleare ce
ar putea duce, practic, la distruge
rea întregii omeniri. S-a apreciat
că în aceste condiții grave și com

LA MINA LONEA

Cărbune
peste prevederi
Minerii de la Lonea, fruntași
în bazinul carbonifer al Văii
Jiului, acordă o deosebită aten
ție sporirii productivității mun
cii în abataje. Una dintre prin
cipalele căi o constituie extin
derea unei importante tehnolo
gii de lucru, cu o mare eficien
tă în creșterea randamentelor
pe post : exploatarea cărbunelui
în abatajele frontale cu tavan
artificial de rezistență, care asi
gură o creștere a producției
cu 1,5—2 tone cărbune pe fie
care post. In prezent, pește 80
la sută din producția de căr
bune a minei se extrage cu aju
torul acestei metode.
(Sabin
Cerbu, corespondentul „Scînteii").

VASLUI
Materiale
recuperate
Datorită acțiunilor de masă
susținute, organizate în toate
localitățile sub deviza „Ni
mic să nu se piardă, totul să
fie recuperat și valorificat !“, in
perioada care a trecut din acest
an au fost colectate și puse la
dispoziția economiei naționale,
prin întreprinderea de speciali
tate, peste prevederile de plan,
3 600 tone oțel, 106 tone fontă,
145 tone neferoase, 232 tone hîrtie, însemnate alte cantități de
cioburi de sticlă, textile și cau
ciucuri. (Petru Necula, cores
pondentul „Scînteii").

plexe se impune ca toate popoarele
și națiunile lumii să-și unească efor
turile și să acționeze într-un spirit
de înaltă responsabilitate pentru a
opri înrăutățirea situației interna
ționale, pentru a
pune
capăt
cursei înarmărilor șl pentru trece
rea la dezarmare, în primul rînd la
dezarmare nucleară, pentru afirma
rea fermă a politicii de destindere,
de colaborare și pace în întreaga
lume.
Referindu-se la situația din Europa
— unde s-au acumulat uriașe canti
tăți de arme, îndeosebi nucleare —
președintele Nicolae Ceaușescu a
evidențiat necesitatea de a se face
totul pentru ca, în cadrul negocieri
lor sovieto-americane de la Geneva,
să se ajungă la acorduri corespunză
toare în direcția opririi înarmărilor
nucleare și militarizării Cosmosului,
în legătură cu aceasta, s-a subliniat
că toate statele trebuie să joace un
rol cit mai activ în lupta pentru
dezarmare, pentru afirmarea politicii
de destindere, de înțelegere și pace
în lume.
în cadrul convorbirilor a‘ fost evi
dențiată necesitatea soluționării pe
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict, a tutu
ror diferendelor dintre state.
Schimbul de vederi cu privire la
situația din Orientul Mijlociu a pus
în evidență necesitatea intensifică

rii eforturilor politice șl diplomatice
pentru o soluționare globală a con
flictului, pentru organizarea unei
conferințe internaționale, sub egida
O.N.U., în vederea realizării unei
păci trainice și juste în această re
giune.
S-a apreciat că este necesar să se
pună capăt neîntîrziat conflictului
dintre Iran șl Irak — care provoacă
ambelor popoare mari pagube mate
riale și pierderi de vieți omenești —
și să se treacă la soluționarea, prin
tratative, a problemelor- dintre cele
două state. S-a reafirmat, totodată,
sprijinul deplin al celor două țări
pentru realizarea unei zone de pace
în Asia de sud-est, in Indochina și
in alte părți ale lumii.
In timpul întrevederii a fost con
damnată politica rasistă și de apart
heid a guvernului din Africa de
Sud și s-a exprimat sprijinul Româ
niei , și Indoneziei față de lupta
dreaptă a poporului namibian pen
tru dobîndirea cit mai grabnică a in
dependenței naționale.
A fost subliniată necesitatea creș
terii rolului țărilor mici și mijlocii,
țărilor în curs de dezvoltare, țărilor
nealiniate în viața internațională, a
luptei pentru soluționarea democra
tică, în spiritul păcii și colaborării, a
problemelor majore ale omenirii.
Abordîndu-se probleme actuale ale
situației economice mondiale, s-a

subliniat necesitatea de a se ajunge
cit mai curind la negocieri concrete,
reale, în cadrul O.N;U., intre țările
în curs de dezvoltare și cele dezvol
tate, în vederea reglementării globa
le și echitabile a problemelor sub
dezvoltării, ale datoriilor externe ex
trem de mari care împovărează țări
le sărace, eliminării relațiilor ine
chitabile în cadrul schimburilor in
ternaționale, -edificării unei noi or
dini economice mondiale care să asi
gure progresul mai rapid al tuturor
popoarelor, îndeosebi al celor rămase
în urmă.
Evidențiind că în majoritatea pro
blemelor ce confruntă omenirea,
România și Indonezia au poziții iden
tice sau foarte apropiate, președinții
Nicolae Ceaușescu și Suharto au re
afirmat hotărirea celor două țări de
a extinde și intensifica conlucrarea
dintre ele pe plan internațional, în
cadrul Organizației Națiunilor Unite
și in alte foruri internaționale, pre
cum și în „Grupul celor 77", al reu
niunilor țărilor nealiniate, spre a-și
aduce contribuția activă la soluțio
narea constructivă, in interesul tu
turor popoarelor, a marilor proble
me ale epocii contemporane, la afir
marea politicii de destindere, colabo
rare și pace.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de cordialitate, sub sem
nul. stimei și înțelegerii reciproce.

în întreaga țară se desfășoară o
sezon rece, deosebit de important
Puterea medie a centra
vie și susținută activitate pentru
este să se acționeze cu toată fermi
încheierea cu rezultate bune a pla
tatea pentru ca prevederile din alelor poate și trebuie să
nului pe acest an și pe întregul cin
ceste programe să fie realizate esporească. Potrivit programului
cinal, pentru pregătirea temeinică a
xemplar, pentru ca in timpul iernii,
producției anului viitor. Desigur, în
cind condițiile de exploatare a ter
adoptat de conducerea partidului,
acest efort pe care oamenii muncii
mocentralelor pe cărbune și hidro
centralele electrice trebuie să funcțio
îl depun conștient, cu convingerea că
centralelor sînt mai dificile, pro
neze în această perioadă cu o capa
pe această cale contribuie la pro
ducția de energie necesară sectoare
citate totală de 8 700—9 300 MW, din
gresul susținut al patriei, la crește
lor economice și satisfacerii cerințe
care termocentralele pe cărbune să
rea propriei bunăstări, o importanță
lor populației să fie asigurată rit
asigure cel puțin 4 100—4 500 MW.
deosebită o are asigurarea ritmică a
mic, pentru ca pretutindeni, fiecare
Cum se acționează pentru îndeplini
energiei necesare, precum și econo
kilowatt-oră de energie să fie gos
rea acestei importante sarcini ? Așa
misirea severă a tuturor resurselor
podărit cu maximă grijă. Se des
cum ne precizau specialiștii de la
energetice.
prinde clar concluzia că in pre
Ministerul Energiei Electrice, sînt o
zent acțiunea privind asigurarea
Este cunoscută preocuparea sta
serie de centrale electrice care
resurselor energetice, cît și gos
tornică a conducerii partidului, a to
funcționează constant Ia puterile pre
varășului Nicolae Ceaușescu pentru
văzute. producțiile lor de energie epodărirea
riguroasă
a
acestora
soluționarea
alectrică fiind acestor probleme
propiate de cele
de maximă în
programate. Me
semnătate pentru
rită a fi mențio
bunul mers al
nate rezultatele
întregii
activi
obținute de ter
@
Mai
multă
preocupare
în
fiecare
centrală
pentru
folosi

tăți
economicomocentralele
Isociale,
pentru
șalnița,
Mintiarea cu randamente înalte a grupurilor energetice
întărirea răspun
Deva, Oradea și
@ Cum se asigură stocurile de cărbune pentru sezonul rece?
derii factorilor de
Onești. In alte
decizie, a tuturor
unități, se întîm® Atenție maximă reparării la timp și exploatării judicioase
oamenilor muncii
pină însă o se
a agregatelor energetice
în folosirea cît
rie de greutăți
mai chibzuită a
® Pentru reducerea suprasolicitărilor în orele de vîrf de sar
în
exploatarea
resurselor ener
grupurilor ener
cină, schimburile de lucru să fie încărcate echilibrat
getice.
Astfel,
getice. In mo
® Fiecare kilowatt-oră — gospodărit riguros I'
pentru a asigura
mentul de față,
o hună aprovi
puterea
zilnică
zionare cu ener
asigurată de ter
gie
a
tuturor
mocentralele pe
sectoarelor, au fost stabilite cu pre
constituie o problemă de Interes
cărbune este de 3 100—3 600 MW, deci
cizie pentru fiecare întreprindere în
general care depășește cadrul de
sub nivelul programat. Cele mai mul
parte, pe ansamblul fiecărui județ și
partamental al unui minister sau
te probleme există, se știe, în funcțio
fiecărei ramuri, cote defalcate pe ore
altuia, devenind o preocupare a tu
narea termocentralelor Rovinari și
și zile.
turor, fie că este vorba de unități
Turceni. Aici au avut loc o serie1 de
După cum se știe, în iarna care
din industria' cărbunelui, din secto
spargeri ale țevilor de la cazane,
a trecut, într-o serie de unități s-a
rul energetic, a lucrătorilor de pe
ceea ce a determinat fluctuații mari
făcut resimțită lipsa de energie,
șantierele energetice, a furnizorilor
în puterea disponibilă și în produc
ceea ce a afectat într-o anumită mă
de utilaje, a colectivelor din do
ția ,de energie electrică. în prezent,
sură desfășurarea normală a proce
meniul
transporturilor,
cercetării
în aceste unități, ne informează ca
selor de producție. Situație datorată
științifice, a consumatorilor produc
dre de conducere din centrala in
deopotrivă unor neajunsuri existente
tivi sau, casnici. Subliniem acest as
dustrială de resort, sînt mobilizate
în funcționarea centralelor electrice,
pect întrucît din discuțiile purtate
forțe numeroase pentru efectuarea
îndeosebi a termocentralelor pe căr
recent cu factori de răspundere de la
lucrărilor necesare și modernizarea
bune, cît și In menținerea unor surse
Ministerul Minelor, Ministerul Ener
grupurilor
energetice.
Centralele
de risipă în unitățile consumatoare.
giei Electrice, Ministerul Transpor
funcționînd pe hidrocarburi lucrea
turilor și Telecomunicațiilor s-au
Este limpede că răspunderea pen
ză la nivelul programat. Hidrocen
tru asigurarea energiei
necesare
desprins o serie de aspecte care duc
tralele produc suplimentar energie espre, concluzia că nu în suficientă
bunei desfășurări a producției revine
lectrică, acoperind însă numai o
măsură cei angajați în producerea și
atît unităților producătoare, cit și
parte din nerealizările înregistrate
gospodărirea energiei acționează cu
celor consumatoare. Tocmai pentru a
Ia centralele pe cărbune. Sintetic,
eficienta scontată, că nu peste tot
întări răspunderea acestor factori,
din analiza balanței de puteri a sis
măsuriie cuprinse în programele spe
conducerea partidului a stabilit o
temului energetic național pe luna
ciale se realizează la termenele sta
serie de prflgrame privind : asigura
august și pe perioada care a trecut
bilite. Iată, de ce acum, cînd timpul
rea și folosirea rațională a energiei
din luna septembrie rezultă că
este încă favorabil, trebuie să se ac
electrice, termice, a gazelor natura
puterea medie aflată în exploatare
ționeze cu toată fermitatea pentru
le, precum și regimul de lucru al
a fost mai mică decît cea progra
ca pe parcursul sezonului rece ener
unităților economice, și sociale în pe
mată.
rioada de iarnă ; realizarea produc
gia electrică' să fie livrată ritmic,
Creșterea calității și eficienței în
ției de energie electrică prevăzută pe
funcționarea
termocentralelor pe
potrivit cerințelor economiei, iar ac
anul 1985 ; asigurarea alimentării cu
cărbune se înscrie drept o sarcină
țiunea de economisire să atingă cote
energie electrică a consumatorilor in
maxime.
dustriali; economisirea severă a ener
_________________Ion LAZĂR
Concret, care sînt acțiunile urgen
giei și combustibilului.
(Continuare în pag. a Ii-a)
Acum, cînd se apropie un nou
te ce trebuie întreprinse 1

CERINȚE ÎN PLINĂ ACTUALITATE:

-CHEMARE
a Congresului consiliilor populare
județene și al președinților
consiliilor populare municipale,
orășenești și comunale
'
_________________________ ’____________________PAGINA A III-AJ
CERINȚE Șl PREOCUPĂRI
IN NOUL AN DE INVĂȚĂMINT
POLITICO-IDEOLOGIC

Propagandistul militant activ
pentru formarea
conștiinței
socialiste
în pagina a IV-a

RECOLTAREA
SI
ÎNSĂMÎNTĂRILE
»
»

- executate la termenele
stabilite și la înalt nivel

în pas cu evoluția accelerata
a universului tehnic

Cu mulți ani în urmă exista la
Hunedoara un oțelar bătrîn, prim
topitor, ce se număra printre cei
vestiți.
Despre el scriau mereu
ziarele. Se numea Petre Forțu. Bătrînul nu folosea buletinele de analiză ale laboratorului pentru a
regla mersul șarjei și compoziția
topiturii din cuptor. Pentru că nu
știa să le deslușească. Dar că
pătase, cu vîrsta, un anume simț
al profesiei lui, știa să „citeas
că" în nuanțele șarjei, în seînteile probelor, iar pentru mărcile
simple de oțel ce se fabricau
atunci, lui îi era de ajuns. Dar la
Hunedoara, astăzi, în cuptoarele mo
derne ale noilor oțelării, se produc
mărci speciale de oțel, între altele,
oțel pentru programul nuclear,
cu rețete sofisticate.
Topitorii
primi de acolo sînt acum absolvenți
de școli tehnice, cu o foarte solidă
pregătire teoretică. Tocmai de
acest fapt se ocupă rîndurile de
față, anume de raportul dintre pro
gresul tehnic și nivelul de cunoș
tințe al muncitorului, al producătorului direct. Am discutat pe tema
aceasta în două întreprinderi bucureștene — „Electrotehnica" și
„Tehnometal". în ambele mi s-a
spus că,"în ultimii 10—15 ani, con
figurația producției, nivelul tehnic
al produselor, tehnologiile au evo
luat enorm. Pînă într-atît incit aproape nimic din ce era atunci nu
se mai regăsește azi în procesele
de producție. Ambele întreprinderi
au ca specific producția de serie
mică, uneori de unicate. Și, deci,
muncitorilor din majoritatea com
partimentelor de producție li se
cere un nivel profesional ridicat,

capacitatea de a îndeplini operații
tehnice diverse, în continuă schim
bare, mereu de la complex la mai
complex. Situație reprezentativă
pentru o mare parte a industriei
românești actuale.
— Să vă dau
un exemplu —
spunea Gheorghe Giura, inginerșef cu problemele de concepție, de
la „Tehnometal". Acum cîtva timp
am adus în întreprindere o serie
de mașini cu comandă numerică.

de producători devine, în aceste
condiții, nu o chestiune de opțiu
ne personală, ci o condiție a pro
ducției și
a progresului tehnic.
Părerea aceasta, exprimată in
alți termeni, am aflat-o de la mai
mulți. Ion Stan, strungar, „Tehno. metal" : „Progresul tehnic rapid ne
cere nouă, muncitorilor, o adaptare
adecvată, printr-o permanentă in
struire de specialitate, în etape
scurte. Aici, la noi, un strungar care

ANCHETĂ SOCIALĂ
Avem mulți muncitori buni
și
foarte buni, dar nici unul dintre
ei n-ar mai fi făcut față nivelului
de tehnicitate și de cunoștințe pe
care îl cere munca la aceste ma
șini. Nu mai ajută aici nici vîrsta,
nici experiența îndelungată, nici,
singur, simțul profesional. Așa
că am ales un număr de tineri —
neapărat tineri, în stare să învețe
— și care să fie absolvenți de licee
industriale de profil, avînd, adică,
un nivel de cunoștințe de la care
se poate pleca mai departe în des
cifrarea meandrelor tehnice ale
mașinilor în cauză. Și i-am trimis
la specializare, am organizat cu ei
cursuri speciale. Cazul este, cred,
semnificativ pentru ceea ce se întîmplă acum în industria noastră.
Viitorul este al unui asemenea gen
de mașini și al unui asemenea fel
de procese industriale. Instruirea
tehnică multilaterală, în sensul de
cultură tehnică, la nivelul masei

a învățat meseria la locill de mun

că acum cinci ani și a rămas la
nivelul de atunci, azi nu mai face
față și am avut cazuri cînd oameni
care nu s-au străduit să țină pasul
ori n-au putut pentru că n-au avut
nivelul general de cunoștințe teh
nice necesare au trebuit să se în
drepte spre alte locuri de .muncă".
Octavian
Hrubaru,
inginer-șef,
„Electrotehnica" : „în urmă cu mai
bine de zece ani, întreprinderea
noastră și-a restructurat integral
producția. Numai denumirea între
prinderii mai vorbește de vechiul
profil. Pentru că acum producem
electronică industrială de putere, și
mijloace de automatizare. Tehnică
de vîrf. O dată cu asta, s-au „repro
filat" și oamenii. Prin cursuri in
tensive de reciclare și recalificare,
prin studiu individual.
Care au
vrut. Care nu, s-au dus prin alte
părți. Au venit mulți tineri absol
venți ai liceului de specialitate".

Cineva a adus in discuție noțiu
nea de pasiune. Pasiune pentru o
profesie... Inginerul Gh. Giura de
la „Tehnometal" spunea :
— Cei care au pasiune pentru
meserie deprind ușor noutățile...
Pasiunea se naște și dintr-o dotare
nativă pentru tehnică. Toți inven
tatorii au fost dintotdeauna mari
pasionați. Vă putem da și de la
noi exemple de oameni care, prin
pasiune, rezolvă problemele cele
mai grele atunci cind, de exem
plu, se introduce în fabricație o
mașină nouă, foarte complexă și
care nu s-a mai făcut în țară...
— Pasiunea cind există e bine.
Ea insă nu provine, neapărat,
dintr-o dotare naturală — a
intervenit în discuție maistrul tur
nător Gheorghe Badea, din ace
eași întreprindere. De altfel, nici
n-am avea de unde să luăm,
la nivelul întregului personal al
unei întreprinderi sau industrii,
atiția dotați din naștere. Vreau
să vă spun că pasiunea pentru o
profesie poate veni și mai tirziu,
in procesul muncii. N-am încotro,
trebuie să vă dau exemplul meu.
De mult, în adolescență, cind m-am
dus la școala profesională nu știam
și nu voiam altceva decît să devin
muncitor. Nu mai erau locuri decît
la turnătorie, așa că pe asta am în
vățat-o. Crezusem, ța început, că e
prea simplă meseria asta, că se în
vață în cîteva săptămîni. Dar iată
că acum, după 27 de ani, timp în
care am tot învățat, am făcut și

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a IV-a)

Ne aflăm în a doua parte a lunii septembrie, cînd lucrările agricole
se aglomerează foarte mu<t. in aceste zile se recoltează porumbul, sfecla
de zahăr, cartofii, legumele, se string și se însilozează furajele. De ase
menea, se muncește intens la pregătirea terenului, iar îri unele județe
a început semănatul culturilor de toamnă. Care este stadiul acestor
lucrări ?
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, pină în seara zilei de 16 septembrie porumbul a fost strîns
de pe 17 la sută din suprafața cultivată, Cele mai mari suprafețe au
fost recoltate în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Ialomița, Călărași, Con
stanța, precum și în sectorul agricol Ilfov Sfecla de zahăr a fost strînsă
de pe 20 la sută din suprafața cultivată. In ritm intens se desfășoară
și recoltarea cartofilor, lucrare efectuată pe 49 la sută din suprafața
cuHivată. In toate județele este necesar să fie luate măsuri în vederea
grăbirii lucrărilor de recoltare, acordindu-se prioritate culturilor situate
pe suprafețele ce urmează a se insămînța cu griu și orz, astfel incit să
se poată trece neîntîrziat la pregătirea terenului.
Din această săptămînă se va desfășura pe un front larg însămințarea orzului, griului și altor culturi de toamnă. Esențial este acum să fie
intensificat ritmul arăturilor și ql lucrărilor de pregătire a terenului, să
fie respectate vitezele zilnice la semănat. Pînă în seara zilei de 16 sep
tembrie au fost arate 49 la sută din cele 3,6 milioane hectare prevă
zute a fi insămînțate în această toamnă. Mecanizatorii și specialiștii din
unități au datoria să asigure executarea însămințărilor în termenele sta
bilite și să urmărească efectuarea unor lucrări de cea mai bună cali
tate, astfel încit să se obțină o bună răsărire și înfrățire a culturilor,
deci realizarea densităților optime de plante.

RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI DIN JU
DEȚE — ÎN PAGINA A II-A.
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realizată exemplar,

în condifii de eficientă economică
de vorbă vizează, cu precădere, trei
secții de bază ale unității, a căror
activitate condiționează în mod hotăritor îndeplinirea exemplară a pla
nului la producția fizică, am urmă
rit, timp de o zi. -cum se muncește
aici. O primă constatare : pretutin
deni — în secțiile de prelucrări, la
turnătorie, montaj. în atelierele de
sculărie, prototip sau forjă — se lu
crează nu numai pentru
îndepli
nirea sarcinilor pe acest an. ci și cu
„gindul11 la anul 1986. cînd prevede
rile de plan vor fi cu mult mai
mari.
— Avem o capacitate de 220—230

Pină nu de mult, potrivit profilu
lui său de bază, întreprinderea
„IMATEX" din Tîrgu Mureș fabrica
mașini și utilaje pentru
industria
ușoară și piese de schimb, sorti
mente care de altfel dețin si In pre
zent o pondere de 88,5 la sută în to
talul productiel-marfă a unității. La
solicitările mereu crescînde ale eco
nomiei naționale, unitatea și-a creat
Insă, în ultimul timp, si un al doilea
profil, producînd, între altele, ma
șini șl utilaje de injectat și extrudat mase plastice, piese turnate din
neferoase, piese forjate și matrite,
bunuri de larg consum, precum și
unele produse unicat și de serie
mică, cum sint liniile de sudură și
mașinile de spălat industriale.
In timpul discuțiilor cu muncitori
Si specialiști din întreprindere, am
auzit de multe ori spunîndu-se :
„Sîntem conștienti de răspunderea
pe care o avem pentru realizarea
planului la producția fizică la fie
care sortiment
*
1. Răspundere pe care
comuniștii, toti oamenii muncii de
aici s-au străduit și se străduiesc să
o afirme prin fapte. Drept dovadă,
în opt luni din acest an. planul la
productia-marfă a fost realizat în
proporție de 103 la sută.
Din evidenta contabilă a unității
rezultă că. la produsele de bază,
planul a fost depășit și mai substan
tial. Bunăoară, fată de 114 mașini de
țesut, au fost realizate 336 bucăți.
De asemenea, au fost produse, în
plus fată de sarcinile de plan. 7 ma
șini de bobinat, 80 tone piese turnate
din fontă, bunuri de larg consum in
valoare de 2,3 milioane lei. Rezulta
tele obținute sint cu atît mai re
marcabile cu cit condițiile în care
s-a desfășurat producția în primele
luni din acest an nu au fost dintre
cele mal favorabile.
— Bineînțeles, dificultățile din pri
ma, parte a anului nu ne-au des
cumpănit, ci, dimpotrivă, ne-au mo
bilizat — ne spune inginerul Mircea
Codreanu,' directorul întreprinderii.
Sub conducerea
organizației
de
partid, am luat măsuri tehnice șl or
ganizatorice care să ducă nu numai
la recuperarea restantelor, ci și la
depășirea sarcinilor de plan la fle
care sortiment.
Intrucît măsurile la care s-au
referit directorul întreprinderii și
alte cadre tehnice cu care am stat

tone piese turnate, cît este planul p«
acest an. va fi onorat integral".
Preocupări asemănătoare există șl
la secția montaj, in care lucrează 450
de muncitori și unde se finalizează,
de fapt, produsele Întreprinderii.
„Coordonez activitatea a 8 munci
tori si executăm, pe flux, montajul
mecanismelor de formare și de în
cărcare automată a războaielor de te
sut — ne spune loan Mureșan,
lăcătuș-montator. Prin creșterea ca
lificării fiecărui muncitor, am ajuns
să stabilim o performantă :
mon
tarea a cel puțin patru asemenea
mecanisme pe schimb, ceea ce în

La întreprinderea IMATEX din Tîrgu Mureș
tone pe lună — menționează Ingi
nerul Mircea Darovschi, șeful secției
turnătorie. Pentru a recupera grab
nic. încă în primul trimestru, restan
tele înregistrate la majoritatea sor
timentelor. era necesar un spor de
capacitate. Cum însă acest lucru nu
a fost posibil, măsurile noastre au
vizat, cu precădere, organizarea ju
dicioasă a producției.
Prima măsură : calificarea superi
oară a oamenilor și încadrarea. In
cursul lunii martie, a 28 de tineri
absolvenți al liceului industrial din
Luduș. Totodată, a fost extins pe
scară largă
procedeul
turnării
fontelor speciale (fontă cu gra
fit nodular) în amestec' cu miez,
„în urma unor
experimentări și
calcule de zile și nopți — ne re
latează tehnicianul Mihaly Iosif, de
la serviciul producție, coautor a nu
meroase inovații tehnice — am reu
șit să ne realizăm un vis de ani de
zile : turnarea centrifugală a bucșe
lor de bronz în modele ușor fuzibile. Bineînțeles.
efectul
acestor
măsuri nu s-a lăsat așteptat : dimi
nuarea ' cu 50 la sută a rebuturilor,
la acest gen de operații, eliminarea
aproape totală a adaosurilor de pre
lucrare și a colaborărilor, astfel că,
pe lîngă asigurarea ritmicității con
stante a producției, capacitatea de
turnare a crescut în prezent la 270
tone piese pe lună. Mentinînd acest
ritm, avem convingerea și chiar cer
titudinea că realizarea celor 2 600

seamnă sporirea productivității mun
cii cu aproape 50 la sută".
Calculele demonstrează că peste
95 la sută din producția de utilaje
realizate in perioada care a trecut
din acest an sint noi sau moderni
zate, iar indicele de utilizare a ma
șinilor și utilajelor a ajuns, in opt
luni din acest an, la 85,5 la sută, su
perior cu 0.2 la sută fată de pe
rioada similară a anului precedent.
Un procent mic la prima vedere, dar
care, in funcție de structura de plan
existentă, înseamnă o creștere' a
productiei-marfă cu 3 la sută. Avînd
însă în vedere că. aici, la secția
montaj, contractele de desfacere re
prezintă abia 80 la sută din preve
derile planului, inginerul Nicolae
Presecan, șeful secției, ne preci
zează : „Sînt în curs de perfectare
comenzi pentru produse în valoare
de cel puțin 13 .milioane lei ; am
Impulsionat, de asemenea, ritmul
asimilării unor produse din planul
tehnic (mașina de bobinat automată,
mașinile de tesut fibre de sticlă ș.a.),
care, prin intrarea grabnică in pro
ducția de serie, vor întregi fondul
de comenzi Ia capacitatea de lucru
a secției".
Desigur, realizarea exemplară, șl
în perioada următoare, a producției
fizice depinde în mare măsură da
capacitatea tehnică a colectivului. De
exemplu, pentru creșterea producti
vității muncii și a ritmicității pro
ducției. colectivul
secției
uzinal

a realizat, intre altele, cu forte pro
prii. o presă hidraulică de 5 tone, o
instalație de magnetizare pentru
bolturi, bucșe, role, instalații de spă
lare a pieselor rectificate si
de
honuit, solutionind astfel. în cadrul
secției, operația honuirii cilindrilor
hidraulici de la mașinile de injec-'
tat mase plastice. Aceste măsuri, ca
și altele, au făcut posibil ca. în ul
timele luni, secția să poată fi în
cărcată cu 60 la sută peste capa
citate.
Totuși, mai sînt o serie de proble
me care trebuie urgent rezolvate.
Bunăoară, am constatat că. aici,
aproape la toate mașinile-unelte se
pierde ulei. O adevărată risipă ! De
la inginerul Gheorghe Kiss, șeful
secției, de la unii lucrători cu care
am stat de vorbă, aflăm că din cau
za calității necorespunzătoare a gar
niturilor de etanșare (a simeringurilor) de la mașinile-unelte. circa 15
la sută din uleiul utilizat se pierde.
La aceastărisipă de ulei, care în
carcă costurile
de producție, s-a
ajuns din cauză că. neputîndu-se
asigura la Întreprinderea „FARTEC"
din Brașov întreaga gamă de gar
nituri necesare (și care sînt de foar
te bună calitate), s-a recurs la,o
serie de furnizori care nu au anu
mite materiale șl nici
pregătirea
tehnică necesară realizării unor
garnituri de calitate. Concluzia se
impune aproape de Ia sine : în loc
ca o bună parte din materia primă
să fie folosită de o serie de unităti
care nu pot realiza garnituri cores
punzătoare. să se ia măsuri pentru
sporirea capacității la întreprin
derea .,FARTEC". unde există expe
riența necesară fabricării unpr pro
duse de calitate superioară.
Este cert că prin felul in care
muncește. în care acționează, colec
tivul întreprinderii este hotărit să
obțină realizări și mai bune în pro
ducție. Bilanțul cu care a încheiat
cele opt luni care au trecut din acest
an în realizarea producției fizice
planificate este edificator în acest
sens. Sînt rezultate care dovedesc
răspundere și maturitate muncito
rească pentru îndeplinirea integrală
a planului la acest indicator, in con
diții de eficientă economică superioară.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

PLANUL LA EXPORT

îndeplinit

și depășit, prin continua înnoire
și modernizare a produselor
întreprinderea de armături indus
triale din fontă și oțel Zalău este
una dintre cele mai importante uni
tăți din țara noastră profilate pe
realizarea dispozitivelor montate pa
conducte sau instalații destinate
transportului, depozitării sau distri
buirii fluidelor. Produsele realizate
aici sînt necesare cu deosebire în
industria chimică, extractivă și de
prelucrare a produselor petroliere,
fiind foarte solicitate atît pe plan
intern, cît și la export. Ca atare, co
lectivul întreprinderii s-a străduit să
facă fată cerințelor, onorîndu-și sar
cinile ce ii revin în condiții de efi
ciență economică sporită. Mai mult
chiar decît atît, ținind seama de di
versificarea tipurilor de instalații so
licitate, muncitorii și specialiștii de
aici ău adaptat operativ, „din mers",
producția la cerințele partenerilor
externi și beneficiarilor interni.
— A asimila, a moderniza și a in
troduce. în fabricație cît mai multe
produse noi a devenit una din de
vizele noastre, ne spunea loan Pășcuță, secretarul, comitetului de partid
din întreprindere. Iată in acest sens
numai două cifre : în 1972 realizam
51 tipodimensiuni de produse, iar în
prezent fabricăm peste 1 200, o mare
parte dintre acestea fiind exportate.
De altfel, aș dori să menționez că,
în ultimii ani, nu am refuzat nici o
comandă la export, indiferent de
gradul de complexitate al produselor
pe care trebuia să le executăm, de
problemele tehnice pe care urma să
le rezolvăm. Am dovedit în felul
acesta, nu o dată, că putem să reali
zăm produse competitive pe plan
mondial, să asimilăm și să introdu
cem în fabricație, într-un timp foar
te scurt, armături industriale cu per
formanțe tehnice ridicate.
— Fără îndoială, aceasta presupu
ne o mare mobilitate în organizarea
întregului proces de producție, o ra
pidă adaptare a tehnologiilor sau
chiar elaborarea de noi tehnologii...
— Bineînțeles, iar colectivul nos
tru a dobîndit de acum o bogată ex
periență în acest sens. Am să dau
un singur exemplu : pregătirea fa
bricației, realizarea mostrelor șl

omologarea cîtorva produse noi au
durat la noi doar trei luni, în timp
ce o serie de firme străine au ne
voie pentru aceleași
operații de
circa un an șl jumătate. Or, se știe,
asimilarea rapidă, modernizarea con
tinuă a produselor asigură cîștigarea
unor noi piețe de desfacere.
Ce rezultate s-au obținut concret
In acest sens ? Să apelăm din nou
la citeva cifre. Ponderea produselor
noi și modernizate in totalul producției-marfă a ajuns la 87,5 la sută,

La întreprinderea
de armături industriale
din fontă și oțel Zalău
depășind cu mult indicele planificat.
Numai în semestrul I, spre exemplu,
au fost asimilate și introduse în fa
bricație 6 familii de produse, cuprinzînd 30 de tipodimensiuni. Printre
acestea se numără robineți de închi
dere cu ventil etanșare, destinați ex
portului în R.F. Germania, filtre de
nămol, supape de siguranță, armă
turi pentru petrochimie, armături
pentru echipamente nucleare etc.
Ca urmare a fabricării unor produse
de complexitate ridicată, gradul de
valorificare a materiilor prime și a
materialelor a crescut cu 10 Ia sută.
— Continua diversificare, Înnoire
șl modernizare a producției repre
zintă cea mai sigură garanție a reu
șitei pe piața externă, ne spunea
Rariga Francisc, șeful compartimen
tului export din cadrul întreprinde
rii. în cele 8 luni care au trecut din
acest an au fost livrate suplimentar
partenerilor externi produse în va
loare de 40,2 milioane Iei. Pe deviza
convertibile, planul a fost realizat în
proporție de 133 la sută. Avem asi
gurate contracte pentru întreaga
producție planificată pînă la sfirșitul
anului și chiar in perspectivă. Re

centul decret cu privire la noi mă
suri pentru creșterea răspunderii
personalului de conducere și a per
sonalului tehnic, economic și de altă
specialitate în realizarea planului la
export ne mobilizează și mai mult
In desfășurarea unei activități dina
mice, eficiente.
O contribuție deosebită la procesul
de înnoire și modernizare a produse
lor, de diversificare a lor, în funcție
de cerințele mereu crescînde ale
economiei naționale, de cerințele
partenerilor externi, are activitatea
de cercetare-proiectare. „In această
perioadă, precizează ing. Kovacs
Iuliu, șeful atelierului proiectare,
ne-âm concentrat atenția în direcția
asimilării și introducerii în fabrica
ție a 45 tipodimensiuni de armături
realizate după cele mai exigente
norme de pe piața externă".
Rezultatele ? Nu cu mult timp in
urmă a fost livrat în S.U.A. primul
lot de produse pentru un nou parte
ner, care s-a arătat foarte interesat
de colaborarea cu întreprinderea din
Zalău. O opțiune am spune oarecum
firească dacă ținem seama că, pină
acum, întreprinderea a onorat exem
plar toate contractele încheiate și nu
a avut nici un refuz de calitate. Or,
să nu uităm că unitatea exportă pro
dusele sale și în U.R.S.S., R.D. Ger
mană, Cehoslovacia, Polonia, Bulga
ria,- Ungaria, China, Coreea, Cuba,
R.F. Germania, Austria, Franța,
Turcia, Siria, Iran, Irak, Angola etc.
Multe produse comandate nici nu se
Încadrau în profilul unității, dar, cu
toate acestea, au fost asimilate și in
troduse in fabricație. Tocmai de
aceea o serie de instalații au fost
specializate pentru producția desti
nată exportului. Totodată, pentru
executarea comenzilor mai mici a
fost creat un atelier de. microproducție. Sigur, această mobilitate în
organizarea fluxurilor tehnologice,
continua înnoire și modernizare a
producției constituie garanția înde
plinirii exemplare a planului la ex
port în continuare.

Euqen TEGLAȘ

corespondentul „Scînteii"
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Zile da muncă Intensă pe terenurile Întreprinderii agricole de stat Cărei, județul Satu Mare : recoltarea porumbului (fotografia din stingă) și insămînțarea culturilor furajere (fotografia din dreapta)
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Foto : Sandu Cristian

RECOLTAREA ȘI ÎNSĂMÎNȚĂRILE la termenele stabilite și la înalt nivel calitativ!
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0 recoltă se strînge, alta se pregătește
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Pînă tn seara zilei de 16 septem
brie, în județul Satu Mare cînepa a
fost recoltată de pe întreaga supra
față cultivată de 4 948 hectare, s-au
strîns cartofii de toamnă de pe 30 Ia
sută din cele 1 403 hectare aflate în
cultură, precum și sfecla de zahăr
de pe primele 500 hectare, din 5 800
hectare prevăzute. De menționat că
pentru prima oară sfecla nu va mai
lua drumul Fabricii de zahăr din
Oradea, ci va fi prelucrată la noua
și moderna unitate copstruită la Că
rei. Concomitent, se pun baze te
meinice viitoarei recolte. Au fost
arate pînă acum pentru însămînțări
de toamnă suprafețe reprezentînd
aproape jumătate din cele planifica
te și au fost însămînțate 13 la sută
din cele 94.937 hectare planificate.
Ne-am oprit In raidul nostru la
I.A.S. Cărei, unitate care oferă sta
tornic un exemplu de competentă
angajare pentru realizarea unor
producții sporite. Străbatem ferme
le împreună cu tovarășul Teodor
Rațiu, inginer-șef al unității. Fa
cem un prim popas la ferma nr. 4,
unde se strîngeau cartofii. La com
binele de recoltat cartofi ni se pre
zintă o inițiativă lăudabilă : prin
montarea a încă unei lame, fată de
cea existentă, 's-a dublat cantitatea
de cartofi dislocată, soluție ce soli
cită și dublarea numărului de oa
meni la strîngerea tuberculilor. De
altfel, aici forțele urmează să creas-,
că simțitor, prin faptul că ' vor lu
cra și numeroși elevi aflați în pe
rioada de practică.

ENERGIA

La ferma nr. 5 condusă de ing.
Dorel Codoreanu se lucra grădinărește la pregătirea terenului pentru
semănatul culturilor furajere. Un
fapt demn'de reținut. Pentru a avea
o garanție cît mai mare a realizării
unor producții superioare, s-a in
stituit in unitate un „examen" mi
nuțios al „capacității de străbatere"
a semințelor în condițiile fgale de
sol din fiecare fermă, examen care

SATU MARE
completează rezultatele analizei ca
pacității de germinație a semințelor
cunoscută din buletinele furnizate
de laboratorul de specialitate. întrucît numărul semințelor ce trec acest
examen nu este identic cu cel al
semințelor germinabile, fiind de re
gulă mai mic, se poate afla cu pre
cizie capacitatea de răsărire. Acesta
este un mijloc eficient prin care
specialiștii unității s-au edificat
asupra însușirilor seminței, acționind_apoi în consecință. Pe această
bază, ei și-au propus să obțină un
spor de producție de 500 kilograme
de secară de pe fiecare hectar. Se
preconizează ca tot prin acest pro
cedeu să se realizeze sporuri de
producție și la celelalte culturi cerealiere. O experiență pe care o supunem atenției specialiștilor din alte
unități agricole.

I.A.S. Cărei urmează să insămințeze in această toamnă 1 000 hectare
cu orz, 1 050 hectare cu grîu, 125
hectare cu rapiță pentru ulei, 300
Merită remarca.tă
hectare rapiță.
, .
atenția ce se acordă întreținerii ară
turilor pentru însâmințări prin grâpat, pentru a asigura un pat germi
nativ optim, rămînînd a se realiza
ultima trecere înaintea însăminfării.
Pînă la această dată din suprafața
ce va fi cultivată cu orz au fost
pregătite tn acest tel 800 hectare,
urmind ca din preziua începerii semănatului să se intre pe terenurile
respective cu cele 24 de grape cu
discuri în agregat cu lame nivelatoare și grape cu colți reglabili la
executarea ultimei lucrări pregăti
toare ce precede semănatul.
După recoltare, o bună parte din
suprafața cu porumb va fi cultivată
cu grîu. Pentru a se asigura pregă
tirea din vreme a terenului și insămînțarea griului tn epoca optimă,
acum se acționează in scopul grăbi
rii coacerii porumbului. Pe supra
fețele cu culturi premergătoare
pentru grîu s-a trecut la. depănușarea știuleților, operație ce asigură
uscarea porumbului în 4—5 zile. De
altfel, recoltarea porumbului pe
anumite parcele cultivate cu hibrizi
timpurii a și început. Se apreciază
că în următoarele zile această lucra
re se va extinde treptat tn întreg
județul.

Octav GRUMEZA

corespondentul

„Scînteii

Prin buna organizare a muncii

Prioritate recoltării cartofilor

Cooperatorii și mecanizatorii, spri
In ajutorul cooperatorilor din
jiniți de oameni ai muncii din în
preajma orașelor au venit numeroși
treprinderile și instituțiile orașelor
oameni ai muncii din întreprinderi
din județul Bacău, lucrează de zor
și instituții. Pe terenurile C.A.P.
Ia culesul roadelor toamnei șl la pre
Mărgineni, din consiliul agroindus
gătirea terenului pentru semănatul
trial Hemeiuși, de exemplu, au. lu
orzului și griului. Iată cîteva sec
crat duminică 600 oameni ai muncii
vențe surprinse la fața locului. La
de la Combinatul de prelucrare a
Parincea se aflau pe cimp, încă de
lemnului și întreprinderea de morăla Ivirea zorilor, aproape 800 de oa
rit și panificație Bacău. „Mulți mun
meni. Brigăzile din Vladnic și Năcitori din unitatea noastră sînt lo
nești
strîngeau
cuitori ai comucartofii de pe
nei
spunea
cele 50 hectare.
Ion
Drăgulin,
BACĂU
La
Poieni
120
secretarul comicooperatori
retetului de partid
' editau sfecla de
de la combinatul
zahăr, iar la Parincea, pe o solă
de prelucrară a lemnului. De aceea
de circa 150 hectare, se culegea ma
ne-am hotărit să dăm o mină de aju
nual porumbul. Vasile Butnaru,
tor cooperatorilor la strinsul recol
președintele cooperativei agricole,
tei I". Numeroși oameni ai muncii din
om harnic și bun organizator,
întreprinderile și instituțiile orașelor
se afla prezent acolo unde se
Bacău,
Gheorghe Gheorgiu-Dej,
încărca recolta. „Am recoltat pină
Buhușl. și Moineștl lucrează in aacum porumbul de pe circa 100
ceste zile pe ogoarele cooperativelor
hectare din cele 670 aflate tn
agricole din Luizi Călugăra, Măgura,
cultură — ne spune el. Concomitent,
Letea Veche, Girleni, tn fermele în
pregătim terenul pentru semănat,
treprinderilor agricole de stat Tra
lucrare executată pe aproape 400
ian, Sascut, Itești etc. Ca urmare,
hectare".
pînă luni. 16 septembrie, tn județ a
Oprindu-ne șl tn alte unități din
fost strînsă șl depozitată recolta de
consiliul agroindustrial Parincea —
pe circa 5 000 hectare cu porumb,
— la Ungureni, Horgești și Păn1 570 hectare cu sfeclă de zahăr, 845
cești — ne-am convins că peste tot
hectare cartofi. Au fost pregătite
se muncește intens la culesul roade
lor
toamnei.
Din
urmă, trac
pentru
tnsămintărl mai mult de
toarele ară și pregătesc terenul. In
10 000 hectare teren.
ginerul Gheorghe Vernica, directorul
S.M.A. Parincea, ne spune că zilnic
Gheorqhe BALTA
sînt arate și discuite cite 150 hectare.
corespondentul „Scînteii

Pină luni, din cele 3 370 hectare
conducere din consiliul agroindus
cultivate cu cartofi în unitățile agri
trial Orăștie, recoltarea cartofilor se
cole din județul. Hunedoara s-au re
va încheia în 3—4 zile. Subscriem
coltat I 069 hectare. Comandamentul
acestei păreri bazați pe ceea ce am
județean pentru agricultură urmă
văzut în unitățile agricole, unde
rește îndeaproape mobilizarea unul
există o bună mobilizare a. oameni
mare număr de cetățeni la execu
lor la lucru și o prezență corespun
tarea acestor lucrări. Prlntr-o temei
zătoare a cadrelor din conducerile
nică organizare a muncii, tn unităunităților agricole. Se pot aduce însă
țile agricole din consiliile agroinunele perfecționări în organizarea
dustriale Ilia și Hațeg recoltarea
muncii. La C.A.P. Pricaz, la scosul
cartofilor este in
___________________ .
tuberculilor sînt
stadiu avansat.
folosite o mași
Am
urmărit
nă de dislocat,
HUNEDOARA
cum se lucrează
un
tractor
cu
la strîngerea car
brăzdar și două
tofilor în consiliul
pluguri trase de
agroindustrial Orăștie, unde s-au re
animale. Președintele cooperativei,
coltat 50 hectare din cele 208 ocu
Ioan Barbu, spunea că acestea sînt
pate cu această cultură. La coopera
folosite cu
randament scăzut. Ca
tivele agricole din Orăștie, Beriu,
atare, oamenii nu aveau „front de
Căstău și Pricaz președintele sau Inlucru" la stringerea cartofilor.
ginerul-șef al unității erau prezențl
SI în alte locuri oamenii participă
tn cîmp, acolo unde se lucra la
tn număr mare la recoltarea cartofi
strinsul cartofilor. De asemenea, in
lor. E un lucru bun. Important este
toate cele patru unități agricole un
Insă ca munca să înceapă de Ia prime
mare număr de oameni se afla la
le ore ale dimineții și să se încheie
cimp.~ Președintele C.A.P. Orăștie,
«eara tîrziu. Spunem aceasta întruAvram Ignat, ne-a «pus că oame
cit unii mecanizatori, motivînd că
nii muncii de la întreprinderea
au avut defecțiuni la utilaje, sosesc
„Vidra" acordă un mare sprijin coo
cu Intîrziere în cimp. Este necesar
perativei agricole la executarea
acestei lucrări. „Datorită acestui
ca, In toate unitățile cultivatoare, să
ajutor, Ia mijlocul săptămlnii vom
fie grăbite recoltarea cartofilor și
Încheia recoltarea cartofilor — ne
eliberarea terenului în vederea ^efec
spune președintele unității. Oamenii
tuării arăturilor și a Insămînțărilor
tint harnici, nu lasă nici un cartof
de toamnă.
In urma lor. Terenul eliberat îl pre
gătim pentru semănatul griului".
Sabin CERBU
Așa cum na asigurau cadre da
corespondentul „Scînteii

problemă de maximă însemnătate, preocupare de maximă răspundere

(Urmare din pag. I)

maximă, să furnizeze țării cit mal
multă energie electrică.

de maximă stringență și insemnătate. Din multitudinea de acțiuni ce
________ urmărite
___________ cu
__ stăruință atrebuie
mintim numai două dintre cele care
asigură creșterea disponibilității agregatelor energetice și anume : ex
ploatarea cu înalt profesionalism a
fiecărei capacități și întreținerea în
cele mai bune condiții a fiecărui
echipament. Conducerea partidului a
subliniat cu toată hotărîrea necesi
tatea de a fi revăzut întregul sistem
de pregătire a cadrelor de energeticieni și, pe această bază, să se asi
gure, pentru acest important sector
al economiei naționale, cadre de
muncitori și specialiști cu o înaltă
calificare tehnică și profesională,
care să poată acționa cu competentă
pentru buna folosire. întreținere șl
reparare a instalațiilor și utilajelor
din centralele electrice, astfel ca acestea să funcționeze la capacitatea

In depozitele termocen
tralelor se mai așteaptă un
milion tone cărbune. Cînd
și cum va fi asigurat ? In
lama care a trecut, gospodăria de
combustibil a fost punctul nevralgic
al centralelor ce funcționează pe
cărbune. Tocmai de aceea, progra
mul aprobat, de conducerea partidu
lui a stabilit ample acțiuni tehnicoorganizatorice pentru îmbunătățirea
activității din acest sector, țn pri
mul rînd, trebuie menționate, a$a
cum precizau cadre de conducere
din Ministerul Energiei Electrice,
acțiunile întreprinse pentru repara
rea, remedierea și repunerea în
funcțiune a tuturor utilajelor și
instalațiilor din actualele depozite
de cărbune. De asemenea, au fost
realizate sau se află In curs de

finalizare o serie de lucrări pentru
creșterea capacităților de descărcare, transport, depozitare șl preparare a cărbunelui. Scopul acestor
acțiuni este de a realiza o alimen
tare corespunzătoare cu cărbune a
cazanelor termocentralelor în toate
perioadele anului. Totodată, pină
la 30 septembrie a.c. trebuie să se
realizeze stocul de cărbune — 5 milioane tone — planificat pentru pe
rioada de iarnă. Din situația la zi,
acum, cînd mai sînt circa două săptămîni pînă la sfirșitul acestei luni,
termen scadent pentru această sar
cină, stocul este mai mic cu peste
un milion tone de cărbune. Din dis
cuțiile purtate cu factori de răs
pundere din Ministerul Minelor am
reținut; că în prezent se află canti
tăți mari de. cărbune la exploatările
miniere. Iar acestea mi pot fi expe
diate la centrale din lipsa vagoane
lor,. De la Ministerul Transporturilor
șl Telecomunicațiilor Sîntem infor
mați că, pe de o parte, se fnregis-

trează numeroase ore de staționare
a navetelor la descărcare la termo
centrale (de pildă, Doicești), Iar pe
de altă parte, nu au fost livrate, de
către
unitățile
construcției
de
mașini, vagoanele Specializate me
nite a spori parcul de transport
Oricum, indiferent de cauzele ca
determină această situație, impor
tant este ca in depozitele termocen
tralelor să ajungă întreaga cantitate de cărbune planificată pentru
stocul de iarnă.
însă nu numai cantitativ, dar și
calitativ. Acțiunea minerilor de a
da ■ cît mai mult cărbune se Impune
1
să fie strîns legată de necesitatea de
a livra cărbune de cit mai bună
calitate, la o putere calorică cit mai
apropiată de cea a zăcămîntului din
care se extrage, cu un redus pro
cent de steril și umiditate, cu o granulație corespunzătoare.

Reparațiile și moderniză
rile la timp și de calitate. In

ultimul timp se constată o Îmbună
tățire simțitoare a calității repara
țiilor, generată de preocuparea mai
susținută a fiecărui colectiv de
muncă pentru asigurarea din timp a
pieselor de schimb și subansamble
lor necesare, pentru completarea
echipelor de intervenții cu munci
tori de înaltă calificare. Totuși, nu
de puține ori, durata de funcționare
s utilajelor reparate este încă mică
in raport cu cea potențial admisi
bilă. Și aceasta, in primul rînd, pen
tru că nu se acordă întotdeauna
atenția corespunzătoare diagnozei
echipamentelor, respectiv stabilirii
cu cît mai mare exactitate, înainte
de intrarea utilajului tn reparații, a
elementelor care trebuie schimbate,
a pieselor de schimb necesare, ast
fel Incit să poată fi asigurate din
vreme. Insistăm asupra acestei ac
țiuni intrucît, tn special datorită lip
sei de pregătire a bazei materiale,
cit și a altor cauze, reparațiile la

grupurile energetice au fost reali
zate, pină la această dată, doar in
Sroporție de 84 Ia sută (pe ansamlu), iar Ia termocentrale de numai 77
la sută. Orice procent de nerealizare
înseamnă zeci de megawați care in
perioada următoare pot deveni in
disponibili, afectind obținerea pu
terii planificate in sistemul energe
tic național.
Atît lucrările de reparații, cit șl
cele de modernizări sînt menite să
conducă la creșterea fiabilității echi
pamentelor. îndeplinirea integrală a
programului de reparații aprobat im
pune să se acționeze cu fermitate pen

tru organizarea imediată și dotarea
corespunzătoare a antreprizelor de
specialitate pentru revizii și repara
ții înființate recent la Rovinari și
Turceni, astfel ca acestea să poată
prelua întregul volum de lucrări și
să asigure calitatea corespunzătoare,
urgentarea livrării de către unită
țile Ministerului Industriei de Uti
laj Greu șl Ministerului Industriei
Electrotehnice a subansamblelor șl
pieselor de schimb necesare, întă
rirea ordinii și disciplinei în ve
derea executării tuturor lucrărilor
prevăzute in graficele de reparații
la termenele stabilite și la un nivel
calitativ superior.

NOTA REDACȚIEI. Ținind seama de complexitatea și importanța tuturor
acestor probleme, de care depind bunul mers al producției și satisfacerea
cerințelor populației, ziarul „Scinteia" iși propune să urmărească modul i'
care sint soluționate la fața locului, in unități miniere, in centrale energr •
tice, la furnizorii de utilaje, acțiunile concrete necesare funcționării in ce
mai bune condiții a centralelor electrice in sezonul rece, pentru producer'
și livrarea ritmică a energiei necesare.
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ste un adevăr impus de viață
general, tovarășul Nlcolae Ceaușescu,
faptul că eficiența învățămîn
la îmbogățirea
teoriei șl practicii
tului
politico-ideologic,
pu
revoluționare contemporane, prin:
terea sa de a înrîuri conștiințele,edificarea societății socialiste multi
de a mobiliza și stimula gîn
lateral dezvoltate în România, Ulti
direa șl acțiunea creatoare a oa
ma parte a expunerii a fost rezer
menilor muncii în vederea în
vată prezentării principalelor teorii
făptuirii exemplare a politicii parti
anticomuniste, denigratoare ale noii
dului se află într-o relație ne
orînduiri, relevării caracterului lor
mijlocită cu competența și autorita
profund reacționar.
tea moral-politică a propagandistu
Trebuie subliniat, totodată, faptul
lui, cu felul in care el își înțelege
că, în spiritul exigențelor formulate
menirea și își îndeplinește sarcina
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
gătirea propagandiștilor a cuprins ac
de înaltă răspundere cu care a fost
investit. Tocmai pornind de la o ase
tivități menite să contribuie la lăr
menea realitate, ca și de la cerința
girea orizontului lor de cunoaștere,
creșterii finalității politico-formati
la ridicarea nivelului lor de cultu
ră generală, la aprofundarea cu
ve a învățămîntului politico-ideolo
noașterii realităților
concrete, a
gic, a sporirii forței lui de convin
obiectivelor și sarcinilor care tre
gere și mobilizare, măsurile adoptate
buie să mobilizeze acum și în pe
de conducerea partidului pentru or
rioada următoare energiile și caganizarea învățămîntului politicoideologic în peri
oada următorilor >
...........
patru ani înscriu
la loc de seamă
imperativul îm
bunătățirii siste
mului de selecțio
nare și pregătire
a propagandiști
lor. Se are în ve
dere, înainte de
toate, cerința ca
această
misiune
să fie încredința
tă acelor membri
de partid care au
pacitățile creatoare ale fiecărui
o bogată pregătire politico-ideologică,
colectiv de oameni ai muncii. Astfel,
cunosc în profunzime linia programa
la instruirea propagandiștilor din
tică și obiectivele activității partidu
municipiul Alba Iulia au fost trecu
lui și, deopotrivă, realitățile concre
te în revistă realizările oamenilor
te, care dovedesc o autentică vocație
muncii de pe aceste meleaguri în
de propagandist, adică putere de ar
actualul cincinal, dar s-a insistat cu
gumentare și convingere, care se
deosebire asupra direcțiilor de acți
bucură de înalt prestigiu în rîndul co
une care trebuie să concentreze în
lectivului prin munca lor harnică,
etapa actuală eforturile oamenilor
prin spiritul de inițiativă și pasiune
muncii. S-a subliniat astfel cerința
creatoare, prin conduita etică exem
ca parametrii de producție planifi
plară. De asemenea, se are în vedere
cați pentru trimestrul I al anului
ca pregătirea propagandiștilor să fie
viitor să fie atinși încă din trimes
la rîndul său ridicată la un nivel mai
trul patru al anului curent, s-a stă
înalt, asigurîndu-i-se o bogată sub
ruit asupra faptului că organizațiile
stanță de idei, un caracter metodic
de partid trebuie să se afle în frun
mai aprofundat, astfel îneît să con
tea bătăliei pentru eficiență econo
stituie un ajutor real, nemijlocit
mică maximă, unind energiile co
pentru propagandiști în organizarea
lectivelor muncitorești, potențînd
și conducerea activităților din învă
gîndirea novatoare, spiritul de ini
țămîntul politico-ideologic. Cum au
țiativă al fiecărui om al muncii ;
răspuns acestor exigențe cursurile
s-a demonstrat convingător, prin
de pregătire a propagandiștilor des
calcule economice, necesitatea unul
fășurate recent ? Iată subiectul unei
efort mai susținut pentru creșterea
Investigații desfășurate în sectoarele
calității produselor,
acționîndu-se
2 și 3 ale municipiului București și
cu deosebire în direcția ridicării
în municipiul Alba Iulia.
competenței
profesionale
a oameni
Se cuvine menționat mai întîl fap
lor muncii, dîndu-se curs programe
tul că eforturile organelor de partid
lor existente în acest sens în fiecare
amintite s-au îndreptat spre asigura
unitate economică, pentru sporirea
rea unui înalt conținut de idei primei
productivității muncii, valorificînduteme care este dezbătută în cercuri :
se marile resurse existente în fie
„Socialismul — cea mai dreaptă și
care întreprindere în ceea ce priveș
mai umană orînduire socială". Fiind
te organizarea producției și a mun
vorba de o temă cu pronunțat ca
cii,
folosirea integrală a timpului da
racter teoretic au fost elucida
lucru.
te mal întîi principalele idei și
Intrucît Instruirea propagandiști
teze pe care le promovează concep
lor din unitățile economice ale sec
ția materialist-istorică despre socie
toarelor 2 și 3 s-a desfășurat pe ma
tate, pentru a evidenția caracterul
rile platforme industriale,
ultima
legic, obiectiv, al succesiunii forma
parte a acestei activități a cuprins
țiunilor sociale, necesitatea iminen
întîlniri
ale
propagandiștilor
cu
con
tă a instaurării socialismului in
ducerile marilor unități economice,
lume; in acest cadru a fost eviden
în scopul realizării unei informări
țiată dialectica formațiunilor sociale
temeinice asupra problemelor con
în istoria poporului nostru, înscrie
crete pe care le ridică în această
rea istoriei românilor în realitatea
etapă activitatea productivă. Cu
universală clasică. Un accent deose
aceste prilejuri au fost evidențiate
bit a fost pus pe relevarea trăsătu
detaliat sarcinile care stau în fața
rilor definitorii ale societății socia
colectivelor de muncă în puținele
liste, fiind, totodată, subliniate con
luni, care au mal rămas din actualul
tribuțiile de seamă aduse de partidul
cincinal, pentru încheierea cu succes
nostru, în frunte cu secretarul său
a planului și pregătirea unui bun

E

demaraj pentru cincinalul viitor. Pe
platforma „23 August", unde ne-am
aflat, s-a evidențiat drept „urgența
urgențelor" în această perioadă în
deplinirea producției fizice planifi
cate la toate sortimentele și realizarea
obligațiilor la export. Intre marile
obiective care trebuie să stea în aten
ție în următorul cincinal — perioadă
care trebuie să marcheze afirmarea
puternică a reproducției lărgite de tip
intensiv — propagandiștii au reținut
ca fiind de stringentă actualitate
valorificarea
superioară, în conti
nuare, a bazei de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ
al produselor, folosirea cu indici su
periori a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, perfecționarea organizării
producției și a muncii, extinderea
automatizării, cibernetizării și robo-

tărl abstracte, generale, fie In sensul
transformării dezbaterilor din învă
țămîntul politicoAdeologic In șe
dințe de producție.
Merită cu deosebire subliniat fap
tul că la cabinetele pentru activita
tea ideologică și politico-educativă
ale sectoarelor municipiului Bucu
rești au avut loc activități-model,
în cadrul cărora a fost realizat un
larg schimb de experiență privind
modul de desfășurare a dezbateri
lor, insistîndu-se asupra „capcane
lor" care pot apărea in realizarea
unei activități eficiente, cu ecou in
conștiința cursanților. De asemenea,
a fost ilustrat modul în care trebuie
folosite sursele bibliografice, dota
rea punctelor de documentare politico-ideologice, ceea ce mai trebuie
făcut pentru ca aceste instrumente
esențiale ale muncii politico-educa.tive sjj funcțio
neze cu randa
ment superior.
Discuțiile avute
ți
investigațiile
făcute pe teren
au pus în
evi
dență preocupa
rea factorilor de
răspundere pentru
realizarea pregă
propagantirii
diștilor la niveIul marilor exigențe ale etapei
actuale. In acest
scop au fost antrenate cele mai bune
forțe propagandistice la realizarea
instruirii,
manifestîndu-se
preo
cuparea ca această activitate să
nu alunece în didacticism mă
runt, în expuneri abstracte „ex
cathedra", ci să aibă atributele unei
activități vii, complexe, în cadrul
căreia să se aprofundeze ideile
esențiale ale temei supuse dezbate
rii, să se ilustreze cele mai bune
metode de lucru cu cursanții. Preo
cupare care se cere adîncită în sen
sul ca la pregătirea propagandiști
lor să se asigure, o dată cu dezbate
rea aprofundată a fiecărei teme,
sublinierea principalelor idei asu
pra cărora trebuie stăruit în acti
vitățile din cercurile politico-educa
tive, a concluziilor privitoare la
perfecționarea activității participanților la învățămintul politico-ideolo
gic, să fie stimulate strădaniile fie
cărui propagandist pentru studierea
temeinică a bibliografiei indicate.
După cum aceste instruiri trebuie so
cotite doar un început, care se cere
continuat printr-un sprijin sistematic
acordat de organele de partid per
fecționării pregătirii propagandiști
lor, sprijin care înseamnă, deopotri
vă, material documentar și ilustra
tiv, îmbogățirea zestrei punctelor
de documentare politico-ideologică.
organizarea unor consultații și răs
punsuri la întrebări, întîlniri cu ac
tiviști de partid și cadre de condu
cere din unități economice etc. Sînt
măsuri care, contribuind la perfec
ționarea pregătirii propagandiștilor.,
vor înrîuri pozitiv înseși activitățile
din cercurile politico-educative.

PROPAGANDISTUL - MILITANT ACTIV
PENTRU FORMAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE
Pentru tînărul crea
tor, aflat in primele,
decisivele confruntări
cu publicul, un raport
creator și, totodată,
clarificator In ceea ce
privește
viabilitatea
intuițiilor sale artisti
ce, cit și integrarea acestora intr-o viziune
coerentă,
personală,
este raportul dintre
tradiție și inovație.
Aș spune chiar, după
ce am citit cărțile cîtorva dintre cei mai
buni poeți, prozatori
ori critici tineri, afir
mați in ultima vreme,
după ce am parcurs
. expozițiile unor tineri
artiști plastici al căror
nume a început să to
pească gheața anoni
matului, că momentul
începutului de drum —
cu o carte sau cu o ex
poziție — este indes
tructibil legat de ter
menii tradiție și inova
ție la care tinărul se
raportează (și este,
totodată, raportat) ne
contenit într-un pro
ces firesc de cristali
zare a viziunii sale ar
tistice.
Pentru creatorul au
tentic, tradiția se dez
văluie ca o marcă a in
dividualității unei spi
ritualități. O proble
matică poate fi comu
nă mai multor po
poare, dar în fiecare
spațiu cultural realita
tea va fi tratată in
tr-un mod unic, inconfundabil. Nu mă îndo
iesc că reacția in fața
destinului implacabil a
făcut sg vibreze corzi
le multor menestreli
din ghețurile nordice și
pină in vechea Eladă
ori spre îndepărtatul
Orient și, cu toate acestea, numai în spa
țiul spiritualității ro
mânești reacția in fața
acestui destin este aceea a ciobanului, mio
ritic. Am chiar încre
dințarea
că
există
mărci stilistice proprii
fiecărui popor. Chiar
dacă marile trăiri care
fac să vibreze sufletul
omenesc sînt aceleași,
cuvintele sînt atrase in
. jurul unui nucleu de
semnificație în mod
diferit, alcătuind un
„desen" micicînd repe
tabil, aidoma unei am
prente sensibile. Sufle
tul românesc se dezvă
luie astfel cu totul
distinct în fața mari
lor probleme existen
țiale, ori în fața mira
colului universului, cu
totul altfel decit o fac
personajele
epopeii
homerice, tragediei an
tice, povestirilor orien
tale,
teatrului
lui
Shakespeare...
Tradiția
presupune
deopotrivă o zestre

culturală asumată din
care viziunea tinărului
creator se hrănește
pină la dobindirea au
tonomiei de expresie,
ori la care se rapor
tează prin aluzii cul
turale menite să indi
ce, aidoma unei sigle
in catalogul unei mari
biblioteci,
locul
de
unde viziunea lui s-a
desprins, devenind ori
ginală.
în nici un caz nu
trebuie pus un semn
de egalitate intre tra
diție ți „tradiționa
lism". Numai o confu
zie regretabilă ar pu
tea duce la substituirea
tradiției, a ceea ce este
învechit, perimat, de
modat. Nici chiar ex
perimentul, moderni
tatea nu pot fi opuse
tradiției decit dacă se

OPINII
uită, de pildă, că expe
riențele de început de
secol XX europene ori
autohtone
constituie
un capitol al tradiției
culturale, al istoriei li
terare, ața cum sînt
ele prezentate și în
manualele școlare. Tra
diția presupune tocmai
ceea ce a supraviețuit
veacurilor, schimbări
lor de gust și sensibi
litate, elementul viabil
și valoros pe care spi
ritualitatea unei na
țiuni l-a purtat și l-a
transmis mai departe
ca pe o informație ge
netică destinată viito
rimii.
Pe de altă parte, fără
a concura in definirea
progresului cu vreunul
din faimoasele perso
naje caragialiene, mi
simt dator să aduc in
discuție
necesitatea
acută a înnoirii mij
loacelor de expresie
artistică lntr-un sfirșit
de veac și de mileniu
cind s-au înregistrat
cele mai spectaculoase
schimbări de sensibili
tate, gust și nivel de
accesibilitate în rîndul
celor ce receptează
arta.
Trebuie precizat din
capul locului că ino
vația nu presupune in
nici un fel anularea,
distrugerea tradiției, ci
definește mai degrabă
efortul creator al ar
tistului de a descoperi
zone de expresivitate
noi, teritorii ale spiri
tului neatinse incă de
nimeni. Cred că inova
ția in artă răspunde
aspirației spre perfec
țiune a spiritului uman
creator, o aspirație
care nu este proprie

numai artelor, ci și
științei,
tehnologiei
etc. într-adevăr, nu
poți construi coloșii de
oțel și beton ai seco
lului XX împingind
blocuri de piatră, pe
buturugi de lemn ca
odinioară constructo
rii piramidelor, după
cum nu poți scrie, ciu
ta și picta personalita
tea atît de complexă a
omului acestui sfirșit
de veac folosind doar
mijloacele artistice ale
secolului trecut. Ino
vația, noul, atita vre
me cit poartă marca
unor reale frământări,
dezvăluie și latura de
explorator a artistului,
preocuparea lui de a
nu repeta în mod ste
ril forme și maniere
epuizate.
"
Am încredințarea că
dialogul continuu din
tre tradiție și inovație
își păstrează caracterul
creator, stimulator în
.ordinea actului artistic
numai pentru conștiin
țele care privesc cei
doi termeni ai discu
ției noastre in mod
critic, detașindu-se de
extremele pentru care
atît 'tradiția cît și ino
vația pot deveni numaidecît scopuri în
sine, mode, maniere,
„scriituri".
în ce privește litera
tura tinerilor, dincolo
de orice
considerații
axiologice, consider că
ea se cuvine să aspire
deopotrivă atît la pu
ternica ancorare în
tradiția culturală au
tohtonă, cit și la des
chiderea spre zonele
neexplorate ale spiri
tului, spiritul inovator,
efortul unor căutări
artistice care nu poate
fi umbrit de unele stri
dențe inerente începu
tului de drum.
Cind bobul de grîu
este „proiectat"
pe
calculator, cînd foșne
tul ierbii a fost impri
mat pe bandă și trimis
pe alte planete, cind
șenetica,
cibernetica,
informatica, electroni
ca au devenit domenii
accesibile oricărui tî
năr, cînd omul a pus
piciorul pe lună și a
reușit să dea memorie
unui grăunte de siliciu
de un micron ar fi pă
cat pentru poezie, pen
tru artă în genere, să
nu intre în această
competiție a inventivi
tății, să o lipsim de
sublimul aspirației ei
de a fi mereu cu un
vis înaintea prezentu
lui ; de a fi deopotri
vă a prezentului și a
viitorului.

Tralan
T. COȘOVEI

tizării, pregătirea corespunzătoare a
investițiilor, atingerea
grabnică a
parametrilor proiectați la noile
obiective și capacități. în acest con
text, au fost prezentate sugestiv
calcule care au evidențiat impor
tantele resurse care continuă să
existe în fiecare întreprindere, ma
rile posibilități de ridicare a efici
enței întregii activități economice.
în chip firesc, o parte substan
țială a activităților de instruire a
propagandiștilor a fost consacrată
perfecționării pregătirii metodice,
popularizării unor experiențe va
loroase acumulate de propagandiști.
Ceea ce se cuvine remarcat este
faptul că atît în cele două sectoare
ale municipiului București, cit și în
municipiul Alba Iulia, asemenea ac
tivități au debutat prin prezentarea
detaliată a concluziilor și învăță
mintelor reieșite din desfășurarea
studiului politico-ideologic în cursul
anului trecut, prin reliefarea înalte
lor exigențe sub semnul cărora tre
buie să se desfășoare noul an de invățămînt politico-ideologic. Prezen
tate de secretari ai comitetelor de
partid cu probleme de propagandă
ale sectoarelor bucureștene și mu
nicipiului Alba Iulia, asemenea ex
puneri au pus în relief preocuparea
b. numeroși propagandiști de a asi
gura însușirea temeinică a tematicii
dezbătute, prin folosirea unor mo
dalități vii de lucru cu cursanții,
prin antrenarea lor la schimburi de
opinii, la dialog, prin stimularea
studiului individual — temelia si
gură a creșterii nivelului calitativ al
învățămîntului de partid. S-a stă
ruit, de asemenea, asupra nevoii de
a se înlătura abordarea unilaterală
a tematicii — fie în sensul unei tra-

Silviu ACHIM
Ioan ERHAN

In atenția propagandiștilor
și cursanților
din învățămintul politico-ideologic
Pentru a veni In sprijinul propa
gandiștilor și celor ce studiază în
învățămîntul politico-ideologic, vor
fi publicate în presă și vor fi
transmise la radio și televiziune
consultații după cum urmează :
Ziarul
„Scînteia" — pentru
„Cercurile politico-educative" (de
regulă, în prima săptămînă a lunii).
Revista „Era socialistă" —- pen
tru cursurile „Materialismul dia
lectic și istoric — concepția parti
dului despre lume si viața, temeiul
adine al convingerilor comuniste,
al gindirii și acțiunii militante, re
voluționare. Propagarea activă a
concepției revoluționare a partidu
lui nostru, abordarea de pe pozi
țiile ei a tuturor problemelor exis
tente în societate". Anul I, și „So
cialismul științific și procesul jțransformării revoluționare a societății
omenești. Direcțiile de acțiune
pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea
privind infăptuirea în linii genera
le a Programului partidului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate Si crearea condițiilor necesare trecerii la construcția comunisiă in România".
Anul I. De asemenea, revista va
și
pentru
publica
consultații
cursanții din anul I de la Univer
sitatea politică și de conducere.

Peisajul filmului românesc s-a îm
bogățit, diversificat și nuanțat în
ultimii douăzeci de ani ca ur
mare a unei politici culturale ac
tive, deschizătoare de orizonturi
națională,
pentru
cinematografia
Se poate vorbi chiar, cu deplină îndreptățire, de un climat al calității,
de un spirit competitiv, de o amrealizarea
bianță
emulativă
la
căreia a contribuit, fără îndoială,
substanțialitatea ultimelor ediții ale
Concursului filmului pentru tineret
de la Costinești.
Debuturile acestor ani au însem
nat, cele mai multe, pași către o
calitate necesară. Totodată, peisajul
profesiilor și al vîrstelor s-a lărgit.
Dramaturgia de film a început să
acorde un interes de la an la an
crescînd pentru personajele de ti
neri. Este această atitudine reflexul
preocupării societății pentru promo
varea oamenilor tineri, expresie a
unei încrederi generale în tinerețe.
De altminteri, cinematografia noas
tră și-a cîștigat în timp o anumită
experiență legată de prezența tînărului intr-un context social-politic,.
element catalizator al unor procese
esențiale pentru evoluția societății
românești, pentru afirmarea ideilor
progresiste. Filme precum Duminică
la ora 6, Canarul și viscolul, Zidul,
Să mori rănit din dragoste de viață
sînt .construite în jurul personalității unor tineri revoluționari.
Un loc important între . portretele
cinematografice extrase din actuali
tate l-au avut în anii din urmă per
sonajele de tineri aflați în căutarea
unui echilibru moral și sufletesc.
Septembrie moralizează cu subtili
tate și face verosimil filmic un
avertisment etic. Ană și „Hoțul"
radiografiază drumul de refacere
etică și civică a unui tînăr in
fluențat de starea conștiinței unui
colectiv
muncitoresc.
Un
tonic
sentiment de încredere în om cali
grafiază cu umor și discreție Mirea
sa din tren. Portretul personajului
feminin din filmul numit este' ur
mărit la o altă vîrstă în Angela
merge mâi departe. Ilustrate cu flori

Revista „Munca da partid" —
pentru cercurile în care se studia
ză „Statutul Partidului Comunist
Român", cit și pentru cursul: „Or
ganizarea și conducerea științifică
a societății socialiste. Perfecționa
rea și dezvoltarea sistemului de
mocrației muncitorești, revoluțio
nare", Anul I. De asemenea, vor
fi publicate planuri tematice pen
tru cercurile politico-educative.
Ziarul „Scînteia tineretului" —
pentru învățămintul politico-ideo
logic din Organizațiile U.T.C. și
A.S.C.
Gazeta „Munca" — pentru învă
țământul politico-ideologic organi
zat de sindicate și de O.D.U.S.
Revista
economică — pentru
cursul : „Bazelh economiei politice
marxiste. Probleme teoretice și
practice ale dezvoltării economiei
socialiste în România. Acțiunea le
gilor economice in socialism, me
canismul economico-financiar, autoconducerea și autogestiunea mun
citorească", Anul I.
Gazeta „Agricultura socialistă"
— pentru cercurile politico-educa
tive ale membrilor C.A.P.
Ziarul „Elore" — pentru cercuri
le politico-educative.
Radio și televiziunea — pentru
cercurile
politico-educative
de
la învățămintul politico-ideologic
de partid.

de cîmp se oprea asupra unui mo
ment de rănire sufletească și îl ra
diografia cu obiectivitatea unui exa
men moral impus de viață. Singur
de cart investighează o zonă a sin
gurătății, a golului ce depinde de
noi spre a-1 umple și a compensa
contextualitatea unei situații tragice
datorate unui accident. Preocuparea
morală, cu alte cuvinte grija față de
condiția de securitate, de respect al
adevărului constituie și principalul
subiect al altor filme de actualitate.
Tinerii nu sînt doar obiectul unei
preocupări ci, nu o dată, ei devin în
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a Festivalului internațional „George Enescu"
Un eveniment artistic deosebit are
loc In Capitala tării noastre, începînd de marți : cea de-a X-a ediție
a Festivalului internațional „George
Enescu", omagiu adus personalității
marelui nostru muzician, creației
sale nemuritoare, mărturie strălu
cită a .geniului artistic al poporului
român.
La concertul de deschidere, care a
avut loc la Ateneul Român, au
participat membri al conducerii Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Exter
ne. Uniunii compozitorilor și muzico
logilor, personalități ale vieții noas
tre cultural-artistice. un numeros
public.
Importanța prestigioasei manlfesțări ce poartă numele Iul George
Enescu a fost subliniată, cu prilejul
concertului inaugural, de tovarășa
Suzana Gâdea. președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste.
„In atmosfera de înălțător patrio
tism și intensă efervescentă creatoa
re cu care întregul nostru popor ac
ționează. în strînsă unitate de cuget
și simțire, pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Congresul al XIIIlea al partidului, a orientărilor for
mulate cu clarviziune științifică de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, pre-'
ședințele României — s-a arătat în
cuvîntul de deschidere — trăim un
moment de aleasă sărbătoare a mu
zicii românești, a culturii noastre so
cialiste. în anii construcției socia-

liste, șl cu deosebire în cele două
decenii de cînd în fruntea parti.
dului și a tării se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. muzica româneas
că. compozitorii si interpretii

toate genurile au Înregistrat succese
remarcabile, ceea ce' pune în evi
dență talentul și geniul creator ale
poporului român. Valorificarea crea
ției marelui nostru compozitor, vio
lonist, pianist, dirijor
și pedagog,
figură proeminentă a vieții muzicale
mondiale din prima jumătate a seco
lului. se înscrie
pe linia politicii
partidului și statului nostru. Urmin-

în pas cu evoluția accelerată
a universului tehnic
școala de maiștri, am ajuns să văd
că atît de multe aș mai avea de
învățat ! Și invăț. Viața mă obligă.
Viața, dar și dragostea pentru me
seria asta care face acum parte din
mine, se confundă cu ființa mea...
Că nici nu mai știu unde este pa
siunea pentru meserie și unde este
răspunderea
pentru
propria-mi
persoană... Acum, vă zic, sîntem
nevoiți, noi, turnătorii, să ținem
pasul cu probleme teoretice noi ale
profesiei noastre. Deunăzi am avut
de rezolvat ceva important, înlo
cuirea masei de stampare pentru
cuptor, un material pe care-1 pri
meam din import și nu-1 mai pri
mim. E o căptușeală specială pen
tru cuptoarele cu inducție, la
turnarea unor aliaje
speciale.
Un institut de cercetări ne-a
dat soluția unui amestec. Dar
cum să procedăm anume nu știau
nici cei de acolo. Ne-am dus la
raftul de cărți, n-am găsit nici acolo, de-a gata, metoda. Și atunci
am început să judecăm, să che
măm din memorie, ca la calcula
tor, tot ce știam, toate cunoștințele
de fizică, de chimie, de metalurgie,
de materiale refractare, pe care le
aveam. Și numai așa am găsit for
mula. Dacă n-am fi avut aceste
cunoștințe, ce făceam ? Nu, doar
pasiunea nu ajută. Și, la urma ur
mei, nici nu poate fi vorba de pa
siunea în sine. Este vorba, zic eu,
și de răspundere profesională, ca
și de cultură tehnică. Toate se lea
gă între ele. Așa că, la urma ur
mei, cultura tehnică a muncitoru
lui este o problemă de conștiință,
de responsabilitate, deci de edu
cație.
Progresul tehnic rapid — iar țara
noastră se află acum în plinul acestui proces, el revoluționează
tehnologii, moduri de organizare și,
mai ales, moduri de a gindi des
pre munca industrială — acționea
ză ca o formidabilă forță motricg
asupra conștiințelor, remodelează
oamenii, redesenează portretul mo
ral al muncitorului. Ii dă acestuia
dinamism, suplețe spirituală, capa
citatea de a se adapta Ia noi ce
rințe. Ilie Dumitru, turnător-formator, „Tehnometal" : „Au venit
la noi niște tovarăși dintr-o între
prindere din Cluj-Napoca, „Clu
jeana" : „Ne puteți face dumnea
voastră piesa asta ? Am încercat în
zeci de locuri...", „Ce e, ce face
piesa asta
am întrebat ca să în
țelegem mai bine ce i se cere.
^Ne-au explicat ; era o piesă de im-

port, foarte complicată și ca formă
și ca structură metalică, și ca tra
tament termic. Nou, greu... Dar
foarte interesant. Și ne-a ambițio
nat problema. „Hai, dom’le, să
le-o facem. Mai învățăm ceva". Și
apucă-te, Citește, că era vorba de
un oțel manganos și nu mai făcu
sem. Ne-am înfundat. Dă fuga la
Brașov și întreabă acolo pe unii
care au mai avut de-a face cu așa
ceva... N-a ieșit pînă n-am adău
gat in baie și 1 la sută nichel.
Apoi, la tratamentul termic să vezi
trăznaie : că oțelul ăsta, prin tra
tament, nu se călește, ci se în
moaie... Dar a fost interesant !
Unii ziceau că ne-am legat la cap
fără să ne doară... „Nu, le-am răs
puns, am făcut ce trebuia, am în
vățat". Pentru că noul trebuie să-l
cauți tu, nu să te dea el pe ușă
afară".
Conștiința necesității noului, adi
că a răspunderii profesionale, îi
îndeamnă pe muncitori nu să oco
lească noul, ci, dimpotrivă, să se
„împovăreze" profitabil cu bătaia
de cap a iscodirii noului, pentru
care se cer studiu, lărgirea necon
tenită a orizontului de cunoaștere.
Este o trăsătură morală a acestui
timp șî a acestui profil de munci
tor în industria socialistă româ
nească supusă ofensivei revoluțio
nare a cuceririi înaltelor tehnici
tăți.
„Nu, muncitorul de azi nu se mal
poate mărgini la deprinderea cîtorva operații și cunoștințe — spunea
mai tînărul lăcătuș-ajustor-montator (luați searna și la denumirea
compusă a meseriei lui), Adrian
Cioară, de la „Tehnometal". Avem
de făcut mașini atît de complexe
și mereu atit de noi îneît de la o
lună la alta te simți depășit de ni
velul tehnic și trebuie să pui mîna
pe carte, să frecventezi cursurile
pe care le organizează uzina și
care trebuie, obligatoriu, să func
ționeze, nu mai e un simplu volun
tariat, ci o lege a producției. Față
de acum zece ani, cind am termi
nat eu școala profesională, pot să
spun că sînt
' ' departe,
'
.
foarte
departe. A trebuit să fac liceul la
seral. Și ca mine sînt majoritatea
celor din generația mea. La noi, la
ajustaj-montaj, toți sînt absolvenți
de liceu. Altfel nu s-ar mai putea.
Fabricăm mașini pentru industria
textilă, care-s mereu mai com
plexe, au o cinematică extrem de
alambicată. Ca să le poți pricepe,
trebuie să înveți nu numai să le
citești proiectul, ci și să cunoști
multe lucruri despre domeniul în

a exagera, fericirea meritată de
ființe pentru moment vitregite de
împrejurări neprielnice, face parte,
fără îndoială, și Călin Surupăceanu,
protagonistul ecranizării după In
trusul de Marin Preda — Imposibi
la iubire.
Spectatorul a observat că în ulti
ma vreme casele noastre de film au
propus o serie de narațiuni cinema
tografice consacrate absolvenților,
legării firești de locul de muncă, de
mediul natal, de un anumit colectiv.
Destinația Mahmudia, Destine ro
mantice, Femeia din Ursa Mare, Un

Voind să indicăm o anumită lipsă
de inspirație și de prelucrare a ma
terialului la nivelul decupajului, al
stilului în general, iată
'
că menționăm aspecte legate pînă la urmă de
temele filmelor cu tineri și despre
tineri.
Am subliniat-o și cu alte prilejuri,
cu o anumită nedumerire care poate
fi a breslei cineaștilor în întregul
ei : lipsesc filmele de dragoste, fil
mele cu tineri care abia și-au con
stituit o familie, filme cu părinți ti
neri, la început de drum. Estg vor
ba, de fapt, despre acele filme care

(Urmare din
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Filmul în climatul calității
filmele ultimilor anî promotorii șî
apărătorii unui climat moral de
muncă și viață cinstită. O lacrimă
de fată recompune portretul unei
absențe : al tinerei ce descoperind
o ilegalitate nu întîrzie să o reme
dieze. Filmul Iarba verde de acasă
arată, intr-o poveste emoționantă,
cum un „copac tînăr" se resădește
în solul „de acasă" unde devine tot
odată un ferment benefic. Revenirea
la matcă a profesorului de matema
tică echivalează aici cu o continuare
de tradiție, preluare de ștafetă pe
fondul prefacerilor contemporana
ale satelor româneștii
Un personaj nemulțumit de sine,
dornic nu atît să se afirme cît să
vină în ajutorul oamenilor, întîlnim
în Mere roșii. înființarea unei sec
ții noi la un spital unde se înstăpîniseră birocratismul și obtuzitatea
devine o victorie a unui anumit spi
rit combativ, atît de necesar și tot
odată atît de firesc la un tînăr me
dic. Din aceeași categorie de perso
naje neobosite, căutîndu-se pe sine
și căutînd să „îndrepte" lumea prin
care trec, să readucă liniștea și, fără

du-1 exemplul, muzicienii de după
el si cei de azi, contemporanii noștri,
au adăugat patrimoniului național
lucrări pline de idei generoase, acor
date înaltelor comandamente ale so
cietății românești. Avem în prezent
o viață muzicală vie. intensă, sub
stanțială, diversă, cunoscută si apre
ciată de publicul nostru larg. Festi
valul național „Cîntarea României",
amplă manifestare a muncii si crea
ției susținută de milioane de talente
în toate domeniile, a relevat nu o
dată un potențial muzical excepțio
nal, ce a determinat ca viata artis
tică românească să cunoască o con
tinuă ascensiune, contribuind la cul
tivarea si dezvoltarea tradițiilor cul
turale ale poporului român, la Îmbo
gățirea patrimoniului universal
*.
In semn de prețuire pentru monu
mentala operă enesciană. concertul
inaugural al festivalului a cuprins
creații ale marelui muzician : „Sim
fonia I", „Rapsodia I" și poemul
vocal-simfonic „Vox Maris" < în in
terpretarea
Filarmonicii
„George
Enescu", a corului și Orchestrei sim
fonice ale Radioteleviziun/i.
Pe agenda actualei edilii a festi
valului se află înscrise, timp de zece
zile, aproape 50 de concerte simfo
nice. de cameră, coralfe, spectacole
de operă, balet și openetă. realizate
etf participarea unor prestigioase co
lective artistice, unor reputati soliști
vocali si instrumentiști din tară și
de peste hotare.
(Agerpres)

echîpaj pentru Singapore, Sosesc pă
sările călătoare sînt filme ale ci
mentării unui sentiment de impli
care, de integrare și de fixare in
tr-un mediu profesional și geografic
aparent arid insă generos sub raport
uman și nu mai puțin ca realizare,
ca împlinire a personalității tinere.
Se poate
■ remarca un anumit
..............
cîștig
și la capitolul diversificării stilistice,
însă aici lucrurile continuă să se
afle încă într-o situație de decantare. Cele mai multe povestiri se
înfiripează pe scheletul citeodată le
jer al unei anchete. Faptele sînt
reconstituite dintr-o perspectivă al
cărei timbru moral primează, iar
cîteodată argumentele afective ori
cele strict motivaționale, legate de
o conjunctură sau de alta, sînt cu
abilitate inserate în desfășurarea filmului. Este și unul dintre argumen
tele că, de pildă, Vară scurtă (am
în vedere scurt-metrajul cu același
titlu, nu filmul în întregul său,
compus din patru „povești" indepen
dente una de cealaltă) a plăcut,
asemenea unui film încărcat și Cam
lung, însă agreabil, cum ar fi Raliul.

știu să topească lntr-un tot proble
matica de muncă și respectiv pro
bleme de existență cotidiană in afa
ra programului de opt ore. Puține
filme se ocupă de personajul colec
tiv, de acele grupuri de tineri uniți
printr-o anumită statuare a lor in
societate (o echipă, o clasă, un
schimb, locatarii unui cămin etc.).
In această privință pot constitui
fertile subiecte de discuții filme ca
Declarație de dragoste, scris cu in
spirație și bună cunoaștere a psiho
logiei adolescentine, sau Pas în doi,
film în care regia propune o lectură
etică, tensionată, modernă, originală
a unui scenariu cu premise dramaturgice incitante, chiar dacă nu întot
deauna riguros armonizate. Cu aceasta încerc să subliniez că filmul
românesc are destule resurse și are
în momentul de față și ambiția crea
toare necesară spre a duce mai de
parte o importantă misiune culturală
și educativă.
Nu vom încheia articolul de față
spunind că harta tinereții este in
întregul ei reprezentată cinemato
grafic. Dacă ar fi să ținem seama

care urmează să lucreze aceste ma
șini. Dacă e un război de țesut,
trebuie să știi tesătorie, chimie,
automatizări și, mai nou, electroni
că industrială..."
— Unde găsiți aceste cunoștințe 1
— Avem o bibliotecă tehnică a
întreprinderii. Nu prea bine înzes
trată insă. Mai cumpăr și eu cărți,
cind și ce găsesc.
Am mai pus o întrebare : „Cît de
bine pregătiți, cu ce orizont de cul
tură tehnică vin in uzină promo
țiile 'noi de muncitori, absolvenți
de licee industriale și de școli pro
fesionale ?“ Răspunsuri : I. Ing.
Șalgo Laszlo, șef al atelierului de
proiectare tehnologii la „Electro
tehnica" : „Au, in general, o bună
pregătire teoretică. Unii chiar
foarte bună. Dar nu e decît o bază
de plecare, Aici, chiar și absolvenții unui liceu de specialitate
mai trebuie școlarizați. Pentru că
producția a ajuns la un asemenea
nivel tehnic îneît fiecare compar
timent cere o pregătire specioasă,
pe care n-au cum s-o capete în.
școală. Progresul tehnic e, acum,
mereu, și în mpd obiectiv, înaintea
programelor școlare. - Chiar și atunci, ca in cazul nostru, cînd pro
fesori la liceul industrial sînt chiar
specialiștii din uzină". Deci așa
numita „școală a uzinei" nu mai
este o metaforă, ci intră în dome
niul concret, o realitate adminis
trativă impusă de viață. E, oricum,
de meditat asupra ei. 2. Emilian
Coman, maistru specialist, secretar
adjunct al comitetului de partid la
„Tehnometal" : „Mă ocup de pregă
tirea profesională. Cu absolvenții
de licee industriale se întîmplă așa :
mulți nu vin aici cu intenția de a
rămîne în uzină și, deci, nici nu-și
bat capul să mai învețe- Dar fie
că nu reușesc la facultate, fie că
nu găsesc serviciile pe care le cau
tă, îi recuperăm după stagiul mi
litar, cînd se întorc la noi. Maturi
zați. Și încep să devină oameni se
rioși, să învețe, să vrea să facă
ceva serios in viață". Deci o pro
blemă de educație. Și asupra ei se
cere o profundă meditație.
In concluzie : progresul tehnic
rapid obligă la o gîndire tehnică
suplă și activă din partea masei de
producători. Pentru asta pregătirea
profesională se cere lărgită pină la
îndreptățirea termenului de cultu
ră tehnică, ceea ce e mult mai
mult. Cu sau fără aptitudini, cu
sau fără o pasiune născută din
dragoste pentru o meserie, cultu
ra tehnică este, înainte de toate, o
mare răspundere.

y

și de producțiile de film ale televiziunii noastră, tot mai interesantă
în ultima vreme, ca producătoare in
primul rind a unui serial ca Lumini
șî umbre, ce a întrunit aprecieri
unanime, se remarcă un accent pe
problematica școlară sau a virstei
școlare, parcă în defavoarea unor
altor categorii de tineri. E de mira
re, de pildă, cum despre tinerii
muncitori nu s-au rostit fraze cine
matografice decit pentru a face o
radiografie fie a integrării cuiva, fie
spre a elucida un anumit caz. Viața
e compusă și trăită de oamenii sim
pli, de acei inși obișnuiți de toate
zilele, care. muncesc, trăiesc, se bu
cură, făcindu-și datoria lor cu înțe
legere simplă, măreață prin siguranța și convingerea adîncă a me
nirii lor.
Nevoia de viață echivalează nu o
dată cu nevoia de eroi exemplari,
Spre â-i aduce ne ecran, cineaștii
au primit repetate și îndreptățite
îndemnuri din partea secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. într-un docu
ment programatic al literaturii și
artei cum este Cuvîntarea la Con
sfătuirea de lucru pe problemele
muncii organizatorice și politico
educative din august 1983 de 1
Mangalia se cere să se găsească „t
ceea ce este bun și demn in soc'
tatea noastră, în munca și viața c
structorilor socialismului, Poporv
în care tineretul are un rol de
mă — oamenii muncii sînt cei
au realizat tot ceea ce am o
în dezvoltarea socialistă a
noastre. Ei sînt eroii care
să-și aibă locul în film, în te
poezie, în artă, în literatură,
tură, în toate domeniile crea
tistice ! Pe ei trebuie să-i
tain !“
în sensul acestor orientări
spune că autorii de film au
făcut eforturi creatoare în i
re, de cercetat profund în
pentru a descoperi viața și
țișa cinematografic.

loan
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Vizita oficială de prietenie a președintelui

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul de felicitare și urările cor
diale pe care ați binevoit să mi le adresați cu prilejul victoriei noastre
electorale și al realegerii mele ca prim-ministru.
Reînnoirea mandatului de către poporul grec, Ia 2 iunie, dă colegilor mei
și mie personal o nouă forță pentru a continua politica noastră de coope
rare atît bilaterală, cit și multilaterală între toate țările și de consolidare
a păcii in lume.
încrezător în continuarea și întărirea strînselor relații dintre cele două
țări și guverne ale noastre și in colaborarea dumneavoastră pentru cauza
dezarmării nucleare în Europa și în lume, îndeosebi in Balcani, in vederea
promovării cooperării și a creării unei zone denuclearizate, vă rog să accep
tați, domnule președinte, sentimentele mele cele mai bune.

Republicii Indonezia, general Suharto,
împreună cu doamna Tien Suharto
rea „23 August" din Capitala
Marți, președintele Republicii In
donezia, generalul Suharto, și doam
na Tien Suharto, împreună cu cele
lalte persoane oficiale indoneziene,
au vizitat întreprinderea „23 August"
din București.
înalții oaspeți indonezieni au fost
Însoțiți de Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru
al
guvernului,
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe, de alte persoane oficiale.
Președintele Indoneziei și doamna
Tien Suharto' au fost salutați de
Mihai Moraru, ministrul industriei
de utilaj greu, de reprezentanți al
conducerii centralei industriale de
resort și ai. întreprinderii-gazdă.
Numeroși muncitori, ingineri șl
cercetători din marea întreprindere
bucureșteană au întîmpinat cu căldu
ră pe solii poporului indonezian.
Vizita a început in secția de pro
totipuri și încercări, sector de o deo
sebită importantă în procesul de
înnoire și. modernizare a fabricației.
In cadrul unei expoziții, președinte
lui Indoneziei i-au fost prezentate
Informații privind profilul și dez
voltarea întreprinderii.
Relevînd sprijinul permanent și
Îndrumarea nemijlocită de care co
lectivul de la „23 August" a .benefi
ciat
din
partea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ale cărui vizite
de lucru au constituit, de fiecare
dată, momente hotăritoare în activi
tatea oamenilor muncii de aici, di
rectorul întreprinderii, ing. Paul
Blaier, a evidențiat că, pe baza ori
entărilor și indicațiilor date cu aces
te prilejuri, întreprinderea s-a ex
tins și modernizat permanent.
A fost înfățișată preocuparea spe
cialiștilor din sectorul cercetare-pro-

lectare în direcția realizării unor
mașini și utilaje de complexitate
tehnică ridicată, pentru înfăptuirea
sarcinii de mare răspundere încre
dințate. de a contribui la moderni
zarea completă a gamei de produse
aflate în prezent în fabricație. Acesta
produse incorporează eforturile de
inteligență și creativitate ale specia
liștilor bucureșteni.
In timpul vizitării unor sectoare de
bază ale întreprinderii, oaspeții au
putut urmări procesul de execuție șl
montaj al utilajelor, o serie de pro
duse noi și reproiectate care repre
zintă în acest cincinal aproximativ
68 la sută din totalul producției.
In fabrica de utilaje tehnologice
complexe se remarcă, din punctul de
vedere al nivelului tehnic și al per
formanțelor în exploatare, utilajul
tehnologic pentru chimie și metalur
gie, pentru industria cimentului, apreciat de beneficiarii din țară și
de partenerii din diferite țări. Au
reținut atenția arborii cotiți, carte
rele și celelalte subansamble din
componența familiilor de motoare
realizate aici, grupurile motor și
electrogene pentru instalații de foraj.
A fost prezentată, de asemenea,
gama de locomotive fabricate la „23
August", realizate într-o mare varie
tate de tipuri și puteri ai căror pa
rametri tehnici și funcționali le con
feră o competitivitate ridicată.
înaltul oaspete indonezian a apre
ciat eforturile oamenilor muncii de
la întreprinderea „23 August" în di
recția modernizării fabricației pentru
nivelul tehnic al produselor.
în încheierea vizitei, președintele
Republicii Indonezia, generalul Su-
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harto, șl doamna Tien Suharto au
semnat în cartea de onoare a între
prinderii.
★

In cursul după-amiezil, președin
tele Republicii Indonezia, generalul
Suharto, împreună cu doamna Tien
Suharto, a vizitat Institutul național
de gerontologie și geriatrie, modernă
unitate medicală ce și-a cîștigat un
binemeritat prestigiu în țară și peste
hotare. Acad. prof. dr. Ana Aslan
le-a prezentat înalților oaspeți indo
nezieni diferite aspecte ale activită
ții ce se desfășoară în cadrul insti
tutului în domeniul profilaxiei și
tratamentului afecțiunilor specifice
vlrstei înaintate.
Au fost vizitate săli de cultură fi
zică medicală și recuperare, labora
toare și alte servicii medicale, spa
țiul de cazare în care sînt găzduiți
pacienții din țară și din străinătate.
Oaspeților le-au fost înfățișate reali
zările importante obținute de Insti
tutul național de gerontologie și ge
riatrie, o serie de medicamente ori
ginale . menite să
combată boli ce
apar la persoanele In virstă, produ
se ce reprezintă priorități românești
In acest domeniu al medicinei.
Președintele Indoneziei, generalul
Suharto, și doamna Suharto au ma
nifestat un interes deosebit față de
activitatea colectivului, exprimind aprecieri deosebite față de succesele
înregistrate de școala românească de
gerontologie și geriatrie, față de efi
ciența tratamentelor
aplicate, față
de condițiile asigurate pacienților.
La sfîrșitul vizitei, înalții oaspeți
au semnat în cartea de onoare a in
stitutului.

Depunerea unei coroane de flori
Afacerilor Externe, Ministerului Apărăriț
Naționale, ai Consiliului
popular al municipiului București.
Au participat persoanele oficiale
indoneziene care îl însoțesc pe
înaltul oaspete în țara noastră.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate Imnurile de

Președintele Republicii Indonezia,
generalul Suharto, a depus, marți
dimineața, o coroană de flori la
Monumentul eroilor luptei pentru
libertatea poporului și a patriei,
pentru socialism.
La solemnitate au. luat parte
membri ai conducerii Ministerului

stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii- Indonezia.
După depunerea coroanei de flori
s-a păstrat un moment de recule
gere.
Cei prezenți au vizitat apoi ro
tonda Monumentului.

Întîlniri de lucru
Cu prilejul vizitei președintelui
Suharto in țara noastră, tovarășii'
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi-'
nistru al guvernului, și Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, împreună cu reprezentanți
ai conducerii unor ministere econo
mice, au avut convorbiri cu J. B. Sumarlin, ministru , secretar de stat
pentru planificarea dezvoltării națio
nale, și Moerdiono, ministru, secre
tarul cabinetului prezidențial, cu re
prezentanți ai altor ministere indone
ziene. In cadrul convorbirilor " au

fost examinate probleme privind
dezvoltarea colaborării economice
intre cele două țări, evidențiindu-se
existenta unor largi posibilități în
acest sens și dorința comună de a le
concretiza, în interesul progresului și
prosperității celor două țâri.
De asemenea, ministrul afacerilor
externe, Ștefan Andrei, s-a intîlnit
cu ministrul afacerilor externe al In
doneziei, Mochtar Kusumaatmadja.
Cu acest prilej, s-a făcut un schimb
de . opinii în probleme internaționale

de interes comun, cu privire la mo
dalitățile de lărgire a conlucrării
dintre cele două , țări în soluțioharea
unor probleme actuale ce confruntă
omenirea.
Cu acest prilej, tovarășa Tamara
Dobrin, președinte al Biroului Exe
cutiv al- Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, a purtat convorbiri cu Sudharmono Sh, ministru secretar de
stat, președintele Partidului Golkar
din' Indonezia.
■ft.'. '5; ■ ! . .

In aceste zile pe litoral

Timpul prielnic din
ultimele
zile și apa caldă a mării permit
continuarea
vacanțelor în toate
stațiunile de pe litoralul românesc
al Mării Negre.

Un avantaj în plus : în lunile
septembrie și octombrie — tarife
reduse (71 lei cazare la hotel ca
tegoria I/A și masă la restaurant).

în întreaga tară continuă să se desfășoare cu succes întrecerea so
cialistă pentru traducerea in viată a importantelor obiective stabilite
de Congresul al XIII-Iea al Partidului Comunist Român. Colective
fruntașe de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi,
agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și din alte
sectoare ale producției materiale raportează noi și importante succese
In muncă.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit
pe baza realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a
întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii august *) pe primele locuri se
situează :

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor, cu 1130,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 30 la sută la pro
ducția fizică, 22,1 la sută la pro
ducția netă. 20,6 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 18,4
la sută la volumul de pregătiri mi
niere, 21,8 la sută la volumul da
deschideri miniere, 20,3 la sută la
productivitatea muncii ; consutaurile de materii prime și materiale au
fost sub cele normate cu 30,8 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibil cu 13,3 la sută.
Locul II : Mina Filipeștil de Pă
dure, județul Prahova, cu 854
puncte.
Locul III : întreprinderea minieră
Comănești, județul Bacău, cu 704,6
puncte.
IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electrocentrale „Porțile de Fier", județul
Mehedinți, cu 482,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,5 Ia sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul
de putere la dispoziția sistemului
energetic național ; unitatea s-a
încadrat în prevederile de plan pri
vind productivitatea muncii și a re
dus consumul de energie electrică
*) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție
și beneficiile sint calculați pe
șapte luni.

pentru consumul propriu tehnolo
gic cu 2,7 la sută ; cheltuielile rea
lizate au fost mai mici decit cele
prevăzute în buget cu 5,2 la sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Curtea de Argeș cu 472,2
puncte.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Cluj-Napoca cu 366,3
puncte.
IN INDUSTRIA METALURGIEI
FEROASE
Locul I : întreprinderea Lamino
rul de tablă Galați cu 311,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,1 la sută la pro
ducția fizică, 11,3 la sută la export,
1,4 ia sută la producția marfă vindută și încasată; depășiri de plan
au mai fost obținute ia producția
netă și la productivitatea muncii ;
consumurile de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie elec
trică au fost sub cele normate.
Locul II : întreprinderea de fler
Vlăhița, județul Harghita, cu 284,9
puncte.
Locul III : întreprinderea „Cioca
nul" — Nădrag, județul Timiș, cu
56,2 puncte.
IN INDUSTRIA DE TRACTOA
RE, MAȘINI AGRICOLE, AUTO
CAMIOANE ȘI TURISME, RUL
MENȚI ȘI ORGANE DE ASAM
BLARE
Locul I : întreprinderea de scu
le, dispozitive și verificatoare auto
Costești, județul Argeș, cu 654,6
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 14,6 la sută Ia
producția fizică, 3,9 la sută la pro
ducția netă, 11,3 la sută la produc

.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Administrația de Stat Loto —
Pronosport organizează, dumini
că. 22 septembrie 1985. o nouă
tragere LOTO-2 (singura în
cursul acestei luni), prilejuind
participanților noi posibilități
de a putea intra în posesia unor
importante ciștiguri în autotu
risme „DACIA 1 300", precum și
numeroase premii. în bani. Bile
tul de participare (10 lei va
rianta) poate fi completat cu o
variantă achitată sută la sută
sau cu patru variante achitate
în cotă de 25 la sută. De reținut
că. indiferent de cota jucată, fie
care bilet are drept de. cîștiguri
la toate qele trei extrageri a
cite patru numere, care însu
mează 12 numere din 75. Agen
țiile Loto — Pronosport stau la
dispoziția participanților pînă
sîmbătă. 21 septembrie, pentru
procurarea biletelor.

ția marfă vîndută și încasată, 10,5
la sută la productivitatea muncii,
18,4 la sută la beneficii; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție marfă
au fost mai mici decit cele planifi
cate, cu 1,7 la sută, iar cele mate
riale cu 1,1 la sută.
Locul II : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj, cu 527,3
puncte.

Cronica zilei
La Muzeul de artă din Cluj-Napoca — în organizarea Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și a Co
mitetului județean Cluj de cultură
și educația socialistă — a avut loc
vernisajul unei expoziții de artă
chineză, cuprinzînd peste 150 lu
crări de pictură, sculptură, artă
decorativă, artizanat și fotografii,
care oferă o bogată imagine asupra
civilizației și artei multimilenara
chineze.
La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid
și de stat, oameni de cultură șl
artă, un numeros public, precum și
membri ai Ambasadei R.P. Chineze
la București.
★

La București s-a deschis, marți,
Expoziția internațională specializată
„Pesticide — Veterinare ’85“. Aflată
la cea de-a IX-a ediție, manifes

tV
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea ta economie
20,35 Agenda Festivalului internațional
„George Enescu" (color)
20,45 ta lumina hotărîrilor forumului
consiliilor populare (color). Răs
pundere revoluționară în Înfăp
tuirea sarcinilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu

teatre
• A.R.I.A. (13 53 75, la Ateneul Ro
mân) : Al X-lea Festival Internațio
nal „George Enescu". Concertul Or
chestrei de
cameră a filarmonicii.
Dirijor : Nicolae Iliescu. Solist : Al
berto Lysy (Argentina) — 17 î Con
certul Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif Conta. So
list : Viktor Tretiakov (U.R.S.S.) —
19,30; (la Opera Română. 13 18 57) :
Oedip — 17.
A Teatrul National (14 7171, sala
mică) :
Poveste din Hollywood —
10,30; (sala Atelier) ; între patru ochi
(B) - 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Eunucul — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Gustul parvenirii — ,19.
• Teatrul Mic (14 70 Bl) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 19.,
• Teatrul
Foarte Mlo
(14 09 05) 1
Romanță tirzie — 19.
6 Teatrul „Nottara”
(59 31 03. sala
Studio) : EX — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestlo,
14 72 34) : Să nu-țl taci prăvălie cu
scară — 19.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tftnase”
(sala Savoy, 15 56 78) : Corina — 19;
(grădina Boema) :
Boema, bucuria
mea ! — 19,30. •
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe «ub cetini la Izvoare
— 18.
A Circul București (10 41 95) : Tom «!
Jerry la circ — 19.
• Teatrul
„Țăndărică”
(15 23 77) :
Guliver in țara păpușilor — 10; (sala
din Piața Cosmonauților) : , Anotim
purile mînzuiui — 16.

cinema
• Declarație de dragoste : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
© Cantonul părăsit ; Stelele de Ia
Sopot: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19.
• Cu
mîinile
curate î
DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Un comisar acuză : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17; 19.

fost depășiți cu : 9,4 la sută Ia
producția fizică, 2 la sută la pro
ducția netă, 5,6 Ia sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, 32
la sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței ; depășiri de plan au
mai fost obținute la export, pro
ductivitatea muncii și la benefi
cii ; consumurile de materii prime
și materiale au fost sub cele nor

tarea reunește, timp de patru zile,
circa 20 de firme producătoare și
exportatoare de pesticide și medica
mente de uz veterinar din Anglia,
Austria, Belgia, Elveția, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Japonia, Un
garia, U.R.S.S. și România.
★

Marți a avut Ioc la sediul Asocia
ției de Drept Internațional și Relații
Internaționale o masă rotundă în
cadrul căreia Kees De Bruijn, direc
tor al ziarului „Haagsche Courant"
din Olanda, a prezentat o expunere
privind prelucrarea și difuzarea in
formațiilor de presă în condițiile re
voluției tehnico-științifice contempo
rane.
Au luat parte cadre didactice uni
versitare, cercetători, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
ziariști.
(Agerpres)

21,05 Film serial (color). „Limita posl■ bilului". Premieră pe țară. Pro
ducție a televiziunii sovietice.
Ecranizare a romanului omonim
al scriitorului Iosif Gherasimov.
Cu : Vitali Solomin, A. Leontiev,
I. Kuznețov, I. Brazgovka, v.
Smifnițki, M. Sîmanskaia, N. Moleva, V. Zemlianikin, S. Teiț, A.
Pașutin. Regia : Pavel Kogan și
Plotr Mostovoi. Episodul 7
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

• Cireșaril : BUZEȘTI (50 43 58) —
13,30.
• Joe Limonadă : BUZEȘTI — 15,30;
17,30; 19,30. TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Moștenirea: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30: 17,30; 19.30.
• Lebedele negre : MUNCA (21 50 97)
~ 15; 17,15; 19,30.
• Șansa : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15.30: 17,30; 19,30.
• Ostaticul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Legenda
dragostei :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19. MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
• Sonată pe malul lacului : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
© Toată lumea este a mea : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 12,30; 15,30; 18.30,
FLACĂRA (20 33 40) — 9; 12; 16; 19.
@ Iubirea are multe
fețe :
LIRA
(31 71 71) — 15,30; 19. la grădină — 20.
• Program de desene animate — 9;
ltf; 13, Aii Baba și cei 40 de hoți —
15,3.0; 18,15: DOINA (16 35 38).
• Bunul meu vecin Sam : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 14;
16.30; 19,15, la grădină — 20,15, FLOR.EASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 16; 19,
la grădină — 20. GRĂDINA GLORIA
(47 46 75) — 19,30.
• Legenda călărețului singuratic :
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15, GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
• Marea
cursă :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12: 15,30; 18,30.
© Cei șapte fantastici : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 0,15; 11,15; 13,15; 15,15;
17,30: 19,45.
© Călărețul electric : EXCELSIOR
(65 49 45)
— 9; 11: 13; 15,15; 17,30;
19,45, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. FLAMURA
(85 77 12) — 10; 12.15; 14,30; 17; 19.30.
@ Atenție ta „Pană de vultur**
II.:
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17;
19. COTROCENI (49 48 48) — 13; 15;
17;- 19.
O Toate mi se tntîmplă numai mie :
PACEA (60 30 85) — 15; 17; 19.
© Hangar 18 : VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19. ARTA (213186) —
9; 11; 13; 15; 17: 19. Ia grădină —
20,15. GRADINA 23 AUGUST (11 13 49)
— 20.
•
Cursa
infernală :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9;
11,15; 13,30;
15,45;
18; 20.
• Splendoare tn Iarbă : GRĂDINA
CAPITOL (16 29 17) — 20.
• Yankeii: GRĂDINA HOTEL PARC
(17 08 58) — 20.
® Clinele
electronic :
GRĂDINA
MODERN (11 03 72) — 20.

IN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA MORARIT,
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE
FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo
rarii și panificație Bacău cu 757,1
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 22,5 la sută la

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE OPT LUNI
Locul III : întreprinderea meca
nică Bacău cu 517,2 puncte.
IN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA PRODUSE
ANORGANICE, ÎNGRĂȘĂMINTE
CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică
Turda, județul Cluj, cu 1318,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 33,3 la sută Ia
producția fizică. 34,5 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată, 4,6
la sută la export. 27,4 la sută la
productivitatea muncii, 30,8 la sută
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței; depășiri de plan au mai fost
Obținute la producția netă și bene
ficii ; cheltuielile totale realizate
la 1 000 lei producție marfă au fost
mai mici decit cele planificate cu
7,4 la sută, iar cele materiale cu 4,7
la sută.
Locul II: întreprinderea chimică
Dudești-București cu 1 092,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Rimnicu Vîlcea cu 1102,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au

mate cu 2,7 la sută. Iar cele de energie electrică și combustibil cu
13,8 la sută.
Locul II : Unitatea forestieră de
exploatare și transport Craiova cu
679 puncte.
Locul III : Întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Focșani cu 507,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(bumbac)
Locul I : întreprinderea textilă
Pitești cu 707,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 2.7 Ia sută la pro
ducția marfă vindută și încasată,
30 la sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței, 2,1 la sută la benefi
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la export, producția fizi
că și la productivitatea muncii ;
consumurile de materii prime și
materiale au fost sub cele normate
cu 0,4 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibil cu 2,5 la
sută.
Locul II : întreprinderea textilă
„11 Iunie“-Cisnădie, județul Sibiu,
cu 540,3 puncte.
Locul III : întreprinderea fila
tura de bumbac Urlați, județul
Prahova, cu 486,7 puncte.

producția fizică, 2 Ia sută Ia pro
ducția netă, 8,7 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată,
19,7 la sută la livrări de mărfuri
la fondul pieței ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
sub cele normate cu 1 la sută, iar
cele de energie electrică și com
bustibil cu 19,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de mo
rarii și panificație Dolj cu 749,8
puncte.
Locul III :
întreprinderea de
morărit și panificație Suceava cu
698,1 puncte.
IN AGRICULTURA DE STAT —
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere
„30 Decembrie", județul Giurgiu,
cu 1240,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17,8 la sută la
producția de carne, 19,7 Ia sută Ia
livrările de carne Ia fondul de stat,
24,4 la sută la efectivele de bovine
la sfîrșitul perioadei ; depășiri de
plan au mai fost obținute la pro
ducția și livrările de lapte la fon
dul de stat, la efectivele de porci
ne Ia sfîrșitul perioadei, precum
și la beneficii 1 cheltuielile realiza
te la 1000 lei producție marfă au
fest sub cele planificate.

Festivitatea deschiderii
noului an de invățămint
la Academia „Ștefan Gheorghiu"
Luni, 16 septembrie, a avut loc
festivitatea deschiderii noului an de
Invățămint la Academia „Ștefan
Gheorghiu".
Cu acest prilej, cadrele didac
tice, studenții și cursanții au

adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, în care se spune :

Reîncepem cursurile celei mai înalte școli politice a partidului în
anul marcat de a 20-a aniversare a istoricului Congres al IX-lca al
partidului, care a însemnat începutul unei ere noi în istoria multimile
nară a țării, tocmai prin faptul că a încredințat destinele partidului, ale
patriei în mîinile personalității dumneavoastră de excepție. Prin gîndirea și activitatea creatoare, originală, revoluționară pe care o desfășurați v-ați legat pentru totdeauna, în conștiința poporului român,
numele dumneavoastră de epoca edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării României spre comunism — epocă ce cu
îndreptățire a căpătat numele „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Evocind mărețele realizări din ultimele două decenii obținute de
clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, sub conducerea partidului,
aducem din nou un vibrant omagiu proeminentei dumneavoastră perso
nalități, adevărat erou național, exprimăm admirația noastră sinceră
pentru excepționalele dumneavoastră calități de conducător comunist,
patriot înflăcărat, pentru prodigioasa activitate ce o desfășurați cu
inepuizabilă energic și cutezanță in fruntea partidului și statului in ve
derea înfăptuirii neabătute a însutTețitoarelor idealuri și aspirații ale
poporului român, pentru izbînda cauzei socialismului, păcii, libertății,
independenței, egalității naționale și sociale în lumea contemporană.
Folosim și acest prilej pentru a reînnoi angajamentul nostru revo
luționar de a realiza cu înalt simț de răspundere comunistă sarcina ce
ne-ați trasat-o la Congresul al XIII-Iea de a perfecționa întreaga activi
tate a școlilor de partid, de a pune un accent deosebit pe însușirea
metodelor și stilului revoluționar de muncă, de a pregăti noi contingente
de cadre revoluționare, devotate pină Ia sacrificiu cauzei partidului și
poporului.
Totodată, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general ca — în spiritul orientărilor formulate în cuvîntarea rostită cu prilejul deschiderii noului an de invățămint — să dăm un
nou impuls activității științifice, teoretice, ideologice în strinsă legătură cu
necesitățile practicii construcției socialismului, ale întăririi rolului
conducător al partidului în toate domeniile, să ne realizăm exemplar
sarcinile politice, didactice și științifice pentru creșterea calitativă a
contribuției noastre la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului
și statului, Ia propulsarea scumpei noastre patrii pe culmile civilizației
socialiste și comuniste.

VASLUI : Apartamente peste prevederi
In noul și modernul ansamblu de
locuințe Traian din Vaslui, lucră
torii întreprinderii antrepriză de
construcții-montaj au dat în folo
sință peste 320 de apartamente cu
finisaje superioare în care s-au
mutat tot atîtea familii de oameni
ai muncii. în aceste zile, alte 260
de familii s-au mutat în casă nouă
și în cartierul Lirei — Oiga Bancic
II din municipiul Birlad. „Datorită
unei mai bune organizări a mun

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 18 septembrie, ora 20 — 21
septembrie, ora 20. în țară : Vremea
va fi predominant frumoasă. îndeosebi
în sudul țării, Iar cerul va fi schim

cii, utilizării la maximum a timpu
lui de lucru — ne spune Dumitru
Trifu, secretarul comitetului de
partid al întreprinderii — construc
torii vasluieni au realizat peste
plan de la începutul anului pînă
în prezent un număr de 144 de apartamente confortabile, alte aproape 700.de apartamente din lo
calitățile urbane ale județului fiind
intr-un stadiu avansat de execu
ție". (Petru Necula).

bător în nord șl variabil, mal mult
senin, în rest. Ploi slabe, izolate, vor
cădea în nordul șl nord-estul tării.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat,
cu unele intensificări din sectorul ves
tic în nordul tării șl la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 3 și 13 grade, iar maximele între
18 și 28 grade. In
centrul țării, pe
alocuri, dimineața, se va produce cea
ță.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL: Azi, primele meciuri
ale echipelor noastre
In noile ediții ale cupelor europene
Astăzi, cele patru echipe care re
prezintă fotbalul nostru în cupele
europene — Steaua,. Universitatea
Craiova, Dinamo și Sportul studen
țesc — vor, susține primele partide
din turul I al respectivelor compe
tiții.
tn „Cupa campionilor", Steaua va
aborda cu încredere întilnirea de la
Copenhaga, cu Vejle B.K., plecînd
de la forma bună a echipei la acest
inceput de sezon și valoarea ju
cătorilor steliști. Cei 16 jucători din
rîndurile cărora se va alcătui for
mația noastră sînt : Ducadam, Stîngaciu — Iovan, Belodedici, Bumbescu, Bărbulescu, Weisenbacher —
Bălan, Boloni, Stoica, Majaru, Petcu,
Balint — Lăcătuș, Pițurcă și Radu
II. Meciul va începe la 20,45 (ora
României) și va fi condus de arbitrul
W. Fockler (R.F. Germania).
Echipa Universitatea Craiova care
ne reprezintă în „Cupa cupelor" va
juca la Monte Carlo cu A.S. Monaco.
Vor fi prezenți in formație jucătorii
noștri internaționali de pe Wembley
— Lung, Ștefănescu, Ungureanu și
Cămătarii — dar vor absenta Negrilă,
de asemenea, Irimescu, suspendați
de U.E.F.A. incă din ediția preceden
tă a competiției. Partida va începe la
21,30 (ora României) și va fi arbi
trată la centru de M. Wohrer (Aus
tria).
Una dintre cele două reprezentante
ale noastre în „Cupa U.E.F.A." —

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Prejmer,. județul Brașov,
cu 900,1 puncte.
Locul III : întreprinderea agri
colă de stat1 Cărani, județul Timiș,
cu 864 puncte.
IN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vrancea cu 834,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 31,1 la sută la va
loarea producției unităților silvice.
12,7 la sută la reimpăduriri și îm' păduriri. 10,3 la sută la export ; de
pășiri de plan au mai fost obținute
la beneficii, livrări la fondul pie
ței si producția silvică pe un an
gajat.
Locul II : Inspectoratul silvic
județean Vaslui cu 778,4 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Caraș-Severin cu 775,1
puncte.
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR
INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale
Brașov cu 366,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5 la sută la pro
ducția netă. 19.6 la sută la produc
tivitatea . muncii ; depășiri de plan
au mai fost obținute la beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție de construcții montaj au
fost mai mici decit cele planificate
cu 1.5 la sută, iar cele materiale cu
3.6 la sută ; consumurile de ci
ment și metal au fost sub cele nor
mate.
Locul II: Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale
Craiova cu 348,4 puncte.
Locul III : Centrala antrepriză
generală de construcții industriale
București cu 335,1 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE — REGIONALE
DE CAI FERATE
Locul I : Regionala de cale ferată
Cluj cu 214,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au

Sportul studențesc va juca la Neâchatel cu echipa elvețiană Xamax.
In rîndurile' valoroasei noastre for
mații ' vor " fi prezenți Internaționalii
Hagi și Coraș,1 foarte probabil și
Țiclcanu, in schimb nu este sigură
participarea lui Iorgulescu, reaccidentat. Meciul va începe la 21 (ora
României) și va fi condus de arbi
trul M. Iliewski (Iugoslavia).
Cea de-?a doua reprezentantă în
„Cupa U.E.F.A.", Dinamo, va întîlni
pe stadionul propriu din București
echipa iugoslavă Vardar Skoplje.
Experimentata noastră formație va
încerca să obțină avantajul necesar
în această partidă-tur, în pofida fap
tului că-i vor lipsi Orac (suspendat
de U.E.F.A.) și, probabil, Dragnea,
doi jucători de bază. Jocul de la sta
dionul Dinamo din Capitală va în
cepe la ora 17 și va fi condus de
arbitrul V. Butenko (U.R.S.S.).

In primul tur al cupelor europene
vor oficia mai multe brigăzi formate
din arbitri români. Ion Igna va con
duce lă centru meciul de la Atena,
dintre A.E.K. și Real Madrid, Ion
Crăciunescu pe cel de la Viena, din
tre Rapid și Tatabanya, iar Radu
Petrescu pe cel din Cipru, dintre
A.E.I., Limassol și Dukla Praga. Bri
gada M. Neșu, D. Petrescu și G. Macavei va arbitra, in Malta, două me
ciuri în două zile consecutive. La
partida Pirin Blagoevgrad (Bulga
ria) — Hammarby
(Suedia)
este
delegat ca observator al U.E.F.A. ț
președintele colegiului nostru dă ar
bitri, Francisc Kolossy.

fost depășiți cu : 0,5 la sută lâ
greutatea medie brută a trenurilor
de marfă, 1,2 la sută la investiții,
11,2 la sută la beneficii ; depășiri
de plan au mai fost obținute la
rulajul vagoanelor de marfă și la
productivitatea muncii : cheltuie
lile la 1 000 lei venituri brute au
fost mai mici decit cele planificate
cu 1,4 la sută, iar consumurile de
combustibil și energie electrică au
fost sub cele normate.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comercia
lă de stat mixtă Covasna cu 353,3
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 12,2 la sută la
desfacerea mărfurilor cu amănun-r
tul și la volumul desfacerilor de
mărfuri pe un lucrător. 14 la sută
la viteza de circulație a mărfurilor;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; cheltuielile de
circulație realizate la 1 000 lei des
facere au fost mai mici cu 4.9 la
sută decit cele planificate.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat textile-incăltăminte
Craiova cu 343,7 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare
Tirgoviște cu 304,8 puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE
Locul I : întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești cu 342,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,9 la sută la
desfaceri de mărfuri cu amănuntul,
12,9 la sută la încasări valutare. 4,9
la sută la încasări medii pe un lu
crător, 3,4 la sută la numărul de
turiști. 11,3 la sută la beneficii ;
cheltuielile de circulație la 1 000 lei
desfacere au fost mai mici decit
cele planificate cu 17.8 la sută.
Locul II : Oficiul județean de tu
rism Gorj cu 324,9 puncte.
Locul III : Oficiul județean da
turism Prahova cu 231,2 puncte.
(Agerpres)

Probleme majore ale lumii contemporane
Schimb de mesaje intre președintele HAVANA
pe ordinea de zi a celei de-a 4O-a sesiuni Nicolae Ceausescu si cancelarul federal Consfătuire a adjuncților
miniștrilor de externe
a Adunării Generale a 0. N. II.
al Austriei. Fred Sinowatz
din unele țări socialiste

ÎMPOTRIVA POIIIICII Dl APARTHEID
Audieri publice la O.N.U. în legătură cu activitatea companiilor
transnaționale in Africa de Sud și Namibia
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — In cadrul campaniei initiate pe
plan mondial împotriva politicii de apartheid a regimului minoritar ra
sist de la Pretoria, la sediul din New York al Națiunilor Unite au fost
organizate, sub egida Consiliului Economic și Social al O.N.U., audieri
publice in legătură cu activitățile companiilor transnaționale în Africa
de Sud și Namibia.

»

NAȚIUNILE UNITE 17 - Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite :
Marți, 17 septembrie, la sediul din New York al Organizației Națiu
nilor Unite s-au deschis lucrările celei de-a 40-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U.
Actuala sesiune are o semnificație deosebită pentru cele 159 de
state membre, pentru popoarele din intreaga lume, intrucit în acest an,
la 24 octombrie, se împlinesc patru decenii de la crearea, in 1945,
a Organizației Națiunilor Unite.

Din introducerea la raportul se
cretarului general al O.N.U. privind
activitatea organizației în perioada
care a trecut de la precedenta se
siune si pînă în prezent, din dis
cursul rostit de președintele celei
de-a 39-a sesiuni a Adunării Gene
rale, din primele comentarii ce se
fac in cercurile diplomatice și de
presă de la Națiunile Unite rezultă
că lucrările celei de-a 40-a sesiuni
ee cer prezidate de un spirit nou,
de un sentiment de urgentă în iden
tificarea si punerea de acord a unor
soluții în problemele majore de or
din politic, economic, social, militar
si de altă natură ce confruntă ome
nirea.
După cum este știut, de la intrarea
sa în Organizația Națiunilor Unite,
Republica Socialistă România a făcut
dovada unui atașament neclintit,
exemplar, față de principiile si
obiectivele înscrise în Carta O.N.U.
Etapa cea mai rodnică a partici
pării României la activitatea O.N.U.
și instituțiilor din sistemul Națiuni
lor-Unite o constituie cea de'după
1965, de cînd la cîrma
destinelor
patriei noastre se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitorul strălucit
al ansamblului politicii interne și
externe românești. In repetate r!hduri, conducătorul partidului și sta
tului nostru a evidențiat cu putere
rolul deosebit de important pe care
O.N.U. poate și trebuie să-l joace
în viața internațională, în democra
tizarea raporturilor interstatale, în
apărarea independenței și suverani
tății popoarelor, în special a țărilor
mici și mijlocii, nealiniate, în curs
de dezvoltare, nenucleare, în dezvol
tarea unei colaborări largi și echita
bile între state, în apărarea păcii și
întărirea coeficientului de securitate
al națiunii; în realizarea dezarmării
și eliminarea pericolului unei ca
tastrofe nucleare atotpustiitoâre, in
rezolvarea prin mijloace pașnice a
tuturor problemelor litigioase, în
construirea unui viitor pașnic și
prosper pentru generațiile de astăzi
și de mîine.
La inițiativa personală și cu
participarea directă a tovarășului
Nicălae Ceaușescu, țara noastră a
prezentat in ultimii ani un număr
impresionant de idei, propuneri și
inițiative de excepțională valoare și
actualitate la Națiunile Unite, unele
cu rol de pionierat.
dintre care
multe se află înscrise și pe agenda
celei de-a 40-a sesiuni a Organiza
ției mondiale. Se distinge, prin în
semnătatea ei majoră și prin noble
țea idealurilor ce o inspiră, iniția
tiva de larg, .ecou. mondial a țării
noastre privind" marcarea în 1985 a
Anului Internațional al Tineretului

sub deviza generoasă „Participare,
dezvoltare, pace".
Problematica A.I.T. se înscrie
printre punctele majore de greutate,
ale actualei sesiuni, în cadrul căreia
un număr de ședințe plenare spe
ciale ale Adunării Generale a O.N.U.
vor constitui Conferința mondială a
Națiunilor Unite pentru Anul Inter
național al Tineretului. Așteptată cu
viu interes aici la Națiunile Unite,
ca și in intreaga lume, conferința va
încununa variatele manifestări na
ționale, regionale și internaționale
din cadrul A.I.T. și va beneficia ple
nar de aportul remarcabil adus la
promovarea obiectivelor și idealuri
lor luminoase ale A.I.T. de către Co
mitetul Consultativ al O.N.U. pentru
A.I.T., a cărui președinție este asi
gurată de către tovarășul Nicu
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al
U.T.C., ministru pentru problemele
tineretului. La inițiativa președinte
lui Nicolae Ceaușescu, țara noastră a
cerut înscrierea pe ordinea de zi a
sesiunii a propunerii de a se adopta
un „Apel solemn către toate statele
în conflict pentru încetarea imediată
a luptelor militare și trecerea la so
luționarea problemelor pe calea tra
tativelor". De asemenea, dezvoltînd
inițiative mai vechi in acest sens,
președintele țării noastre sublinia
recent că este necesară adoptarea
.unui angajament solemn al statelor
de a nu recurge la forță și a nu Se
amesteca, sub nici o formă. în trebu
rile interne ale vreunui stat.
Țara noastră participă la actuala
sesiune a Adunării Generale a
O.N.U. animată de preocuparea sin
ceră ca ea să prilejuiască o dezba
tere constructivă și responsabilă și
să adopte hotărîri care să ser
vească la relansarea și revitalizarea acțiunilor vizînd materializarea
idealurilor de înțelegere, conlucrare,
dezvoltare și pace ale tuturor po
poarelor lumii.
*
Lucrările celei de-a 40-a sesiuni a
Adunării Generale au fost deschise
marți după-amiază de șeful delega
ției Zambiei in calitatea de președin
te al sesiunii precedente a Adunării
Generale. Primele ședințe plenare
ale celei de-a 40-a sesiuni a Adună
rii Generale sînt consacrate alegerii
președintelui Adunării Generale, a
celor 28 de vicepreședinți (care, îm
preună cu președintele, compun Bi
roul Adunării Generale), adoptării
Ordinii de zi și organizării lucrări
lor, sesiunii.
în cadrul primei ședințe plenare,
Jaime de Pinies (Spania) a fost alei
în funcția de președinte al celei de-a
40-a sesiuni a Adunării Generale.

Inițiative în vederea reducerii încordării
din America Centrală
MANAGUA 17 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a propus guver
nului hondurian să instituie un re
gim de supraveghere comună a fron
tierei dintre cele două țări, pentru
a se evita producerea de noi inci
dente, care ar . conduce la înrăută
țirea relațiilor bilaterale și la creș
terea tensiunii în regiune — s-a anunțat oficial la Managua. Președin
tele Republicii Nicaragua, Daniel
Ortega. Saavedra, a precizat că înal
tul Comandament al Armatei Popu
lare Sandiniste este gata să înceapă
negocieri imediate pe această temă
cu forurile de resort din țara vecină,
pentru a stabili modalități concrete
de împiedicare a repetării incidente
lor de Ia frontiera comună.
Totodată, președintele Nicaraguei

ÎN ȚĂRILE SCANDINAVE:
Se poate spune că, în acest început
de sezon autumnal, Peninsula Scan
dinavă trăiește o intensă viață po
litică. La HELSINKI, de cîteva zile
și-a început activitatea parlamentul
finlandez, care, după obișnuita va
cantă. urmează să ia în dezbatere o
serie de importante proiecte de legi
referitoare la dezvoltarea economică
a țării, asigurările sociale, dezvolta
rea cercetării științifice, modificarea
unor prevederi constituționale. Aten
ția principală va fi acordată bugetu
lui pe anul viitor, care, prin preve
derile sale, va defini, totodată, direc
țiile de bază ale activității interna
ționale a Finlandei, perspectivele re
lațiilor ei economice și comerciale cu
alte țări ale lumii.
Dezbaterile din parlament au fost
precedate de multiple acțiuni poli
tice, desfășurate pe întreaga durată
a verii, in probleme asupra cărora
există consensul tuturor forțelor re
prezentate în forul legislativ suprem.
Practic, Finlanda nu a cunoscut anul
acesta o vacanță politică propriuzisă. La 1 august, la Helsinki s-au
întrunit miniștrii de externe din ță
rile europene, S.U.A. și Canada, cu
prilejul împlinirii a zece ani de la
semnarea Actului final al Conferinței
pentru securitate și cooperare în
Europa — moment de evaluare a
drumului parcurs, de reafirmare a
pozițiilor statelor respective asupra
căilor și modalităților de acțiune
pentru transpunerea în viață a prin
cipiilor și prevederilor înscrise în
acest document de semnificație isto
rică pentru destinele continentului.
Reuniunea la nivel ministerial a fost
urmată, tot aici, de o reuniune a re
prezentanților mijloacelor de infor
mare în masă din aceleași țări, evi
dențiind la rîndul ei rolul și răspun
derea presei în promovarea obiecti
velor destinderii, securității și coo
perării în Europa și în lume, în dez
voltarea încrederii și cooperării între
popoare. In suita acestor inițiative,
ce probează o dată mai mult parti
ciparea activă a Finlandei la efortu
rile pentru dezvoltarea procesului
inițiat de Conferința general-europeană se înscriu și contactele la ni
vel înalt din ultimul timp : vizitele
întreprinse de primul-ministru Kalevi Sorsa în țări din centrul și nor
dul Europei, ca și vizita de lucru a

a reafirmat dorința de a se intîlni
cu șeful statului hondurian, Roberto
Suazo Cordova, la Tegucigalpa sau
Managua, pentru a discuta, probleme
de interes bilateral.

TEGUCIGALPA 17 (Agerpres). —
„Dialogul între autoritățile honduriene 'și cele nicaraguane este cea mai
potrivită formă de rezolvare a inci
dentelor de frontieră dintre cele două
țări" — a declarat, la Tegucigalpa,
președintele Partidului Democratic
din Honduras, Efrain Diaz Arrivillega, citat de agenția Prensa Latina.
El s-a pronunțat în favoarea accep
tării de către Honduras a propunerii
nicaraguane ca președinții celor două
țări vecine să se intilnească pentru
a discuta controversele existente.

VIENA 17 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele
Republicii
Socialiste
România, s-au .transmis cancelarului
federal al Republicii Austria, Fred
Sinowatz, un călduros mesaj de
salut, urări de sănătate și fericire
personală, de pace, progres și pros
peritate poporului austriac prieten.
Mulțumind cordial pentru mesajul
primit, cancelarul federal al Aus
triei a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cele
mai sincere urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și bună
stare poporului român prieten.
Cancelarul federal al Austriei a
dat o înaltă apreciere politicii exter
ne active a României vizînd instau
rarea unei păci trainice in Europa
și în lume, înțelegerii, cooperării și
destinderii internaționale, promovată
neabătut de statul român, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.
Au fost evocate întîlnirile de la
București și Viena ale președintelui
României cu președintele federal și
cancelarul federal, rolul determinant
al dialogului la nivel înalt asupra
evoluției ascendente a relațiilor de

prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare.
Schimbul de-mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către cancelarul
federal al Austriei a delegației par
lamentare
române
condusă
de
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, care, la invitația
Consiliului Național al Austriei, în
treprinde o vizită oficială de prie
tenie în această țară.
★

Delegația parlamentară română
condusă de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
aflată în vizită oficială de prietenie
în Austria, a avut întrevederi cu
Anton Benya, președintele Consiliu
lui Național al Austriei, cu alți
membri ai parlamentului austriac.
In cursul întrevederii s-a procedat
la un larg schimb de păreri cu pri
vire la activitatea celor două parla
mente, la rolul lor în lupta pentru
pace, cooperare și înțelegere inter
națională.S-a exprimat dorința de a se in
tensifica, în continuare, schimburile
și contactele între cele două foruri
legislative.

În preajma reluării negocierilor sovieto-americane

de la Geneva
Declarații ale șefilor celor două delegații
GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva au sosit marți delegațiile
U.R.S.S. și S.U.A., care vor participa
la cea de-a treia rundă de convor
biri în cadrul negocierilor sovietoamericane în problemele armamente
lor nucleare și cosmice.
In declarația făcută la sosire de
șeful delegației sovietice, Viktor
Karpov, difuzată de agenția T.A.S.S.,
se arată că această nouă rundă de
convorbiri se desfășoară în preajma
intîlnirii dintre secretarul general al
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov,
și
președintele
S.U.A.,
Ronald
Reagan, ceea ce conferă negocierilor
un caracter
deosebit ca esență a
problemelor discutate, ca importan
ță pentru frînarea cursei înarmări
lor, întărirea stabilității și îmbună
tățirea relațiilor sovieto-americane.
Delegația U.R.S.S., a arătat V. Kar
pov, este însărcinată să militeze,
pentru soluții
reciproc acceptabile
importante, care să . corespundă inte
reselor preîntîmpinării cursei înar

mărilor în Cosmos și încetării ei pe
Pămînt. Delegația sovietică, este pre
gătită pentru convorbiri concrete și
constructive în toate problemele ne
gocierilor : Cosmosul, armamentele
strategice, mijloacele cu rază medie
de acțiune, care, așa cum s-a conve
nit, trebuie rezolvate complex —
relatează agenția T.A.S.S.
Șeful delegației Statelor Unite,
Max Kampelman, Informează agen
țiile Associated Press și Reuter, a
declarat că apropiata reuniune la
nivel inalt S.U.A.—U.R.S.S. conferă
negocierilor o importanță sporită. El
a adăugat că delegația
americană
este gata pentru realizarea de. pro
grese și a unui
acord în direcția
prevenirii unei curse a înarmărilor
în spațiul cosmic și a opririi cursei
înarmărilor pe Pămînt. S.U.A. nu
vor precupeți nici un efort pentru
ajungerea la un acord verificabil, a
spus Kampelman, adăugind că „ac
tualul moment este unul de încre
dere, dar care oferă și o șansă".

ORIENTUL MIJLOCIU
RIAD 17 (Agerpres). — Luni și
marți la Riad s-au desfășurat con. vorbiri între primul ministru al Ior
daniei, Zeid Rifai, și primul minis
tru al Siriei,,.Abdel Rauf Al-Kassem,
organizate ca urmare a eforturilor
întreprinse de Comitetul de reconci
liere arab, creat la ultima reuniunearabă la nivel înalt, de la Casa
blanca.
Intr-o declarație difuzată de agen
ția saudită de presă, prințul moște
nitor al Arabiei Saudite, Abdullah
Ibn Abdul Aziz, care a prezidat
convorbirile iordaniano-siriene in ca
litatea sa de președinte al Comite
tului de reconciliere, a anunțat că
cele două părți au căzut de acord
asupra unui număr de măsuri de na
tură să creeze o atmosferă potrivită
pentru dezvoltarea relațiilor dintre
cele două țări și pentru a deschide
călea spre, o mai mare apropiere și
cooperare.
.Prințul moștenitor saudit a adăugât că o nouă rundă de convorbiri
va avea loc in ultima parte a lunii
viitoare.

BEIRUT 17 (Agerpres). - Mai
multe acorduri de încetare a focu
lui convenite nu au reușit să pună
capăt luptelor la Beirut și Tripoli,
fapt pentru care marți, in Liban, s-a
menținut o stare de tensiune accen
tuată. Agențiile
internaționale de

presă relatează despre degradarea
situației securității la Beirut, unde
s-au înregistrat puternice bombarda
mente de artilerie și cu tunurile de
pe tancuri atît asupra estului, cît și
a vestului orașului, ca și pe înălți
mile la .est: de capitală,. în zona Souk
El Gharb. Mai multe proiectile au
lovit palatul
prezidențial Baabda,
provocind pagube materiale. Schim
buri de focuri s-au produs și în car
tiere din sudul Beirutului. Postul
de radio Beirut a anunțat că numai
tn zona capitalei cel puțin 10 per
soane au fost ucise si 36 rănite în
urma luptelor.
La Tripoli, in nordul țării, au con
tinuat ciocnirile dintre milițiile liba
neze rivale, bilanțul lor din ultimele
zile ridieîndu-se lă 38 de morți și
107 răniți, potrivit surselor citate de
agenția Reuter.
în urma acestei ultime recrudes
cențe: a luptelor, primul ministru li
banez, Rashid Karafne, a avertizat
că iși va prezenta demisia dacă păr
țile aflate in conflict nu vor între
prinde acțiuni imediate pentru înce
tarea actelor de violență.
' ’
în sudul țârii, la Saida, au fost
semnalate noi ^acțiuni ale forțelor
musulmane libaneze împotriva uni
tăților așa-zisei Armate a sudului
Libanului, creată și finanțată de
Israel.

V

HAVANA 17 (Agerpres). — In
perioada 13—15 septembrie a.c. a
avut loc la Havana o consfătuire a
adjuncților. miniștrilpr afacerilor ex
terne din unele țări socialiste, în
cadrul căreia s-a făcut un schimb
de păreri în legătură cu 1 cea de-a
40-a sesiune a Adunării Generale a
O.N.U.
Din partea țării noastre a partici
pat Traian Pop, adjunct al minis
trului afacerilor externe.
•••

|

v

••

In sprijinul creării
unei zone fără arme
chimice în Europa
BONN 17 (Agerpres). — Partidul
Social-Democrat din R.F.G. a cerut
guvernului vest-german să examine
ze fără prejudecăți și în mod con
structiv propunerile guvernelor R.D.
Germane și R.S. Cehoslovace privind
crearea unei zone libere . de arme
chimice în Europa. Purtătorul . de
cuvint al P.S.D., Wolfgang Clement,
citat de agenția A.D.N., a apreciat
că guvernul vest-german trebuie să
aibă drept obiectiv retragerea arme
lor chimice din Europa centrală, îm
piedicarea unei noi spirale a înar
mărilor chimice și înlesnirea înche
ierii unui acord internațional.

formau cu cîteva zile înaintea alege
rilor despre înființarea unui „Centru
de consultații pentru cei în căutare
de lucru", măsură menită să in
fluențeze in ultimul ceas tn special
pe tinerii alegători, în rîndul cărora
șomajul a atins proporții îngrijo
rătoare.
Rezultatele alegerilor sînt cît se
poate de semnificative pentru starea
de spirit a electoratului norvegian.
Partidele fostei coaliții guvernamen
tale au înregistrat un regres, în timp
ce Partidul- Social-Democrat și ce
lelalte partide de stingă — care
s-au pronunțat în timpul
campa
niei electorale pentru crearea de noi

CORESPONDENTĂ
DIN HELSINKI
locuri de muncă, pentru folosirea
veniturilor din petrol, în vederea
îmbunătățirii sistemului de asigu
rări sociale — au obținut peste 50
la sută din voturi. Printr-un joc al
hazardului, numărul de locuri obți
nut în Storting (parlament) nu re
flectă exact și numărul de voturi
exprimate la alegeri. Astfel îneît
Partidul Conservator al lui Kare
Willoch, Partidul Heyre, împreună cu
celelalte partide aliate, dețin 78 de
locuri, în timp ce Partidul Muncito
resc Norvegian
(social-democrat),
împreună cu Partidul Socialist de
Stingă dispun doar de 77 de locuri.
Comentînd aceste rezultate, presa
finlandeză relevă că partidele con
servatoare vor avea de făcut față
unor intense confruntări în noul
parlament. Ziarul „SUOMENMAA"
subliniază in acest sens că „guver
nul lui Willoch va avea de trecut un
greu examen, avind in vedere in
fluenta crescîndă a miliardelor de
care dispun companiile petroliere
asupra unei țări atit de mici". „Re
zultatele alegerilor, scrie „KANSAN
UTISET", arată că majoritatea nor
vegienilor și-au dat votul pentru
schimbare. Iar această majoritate se
află in opoziție cu forțele conser
vatoare în multe probleme, și în
deosebi in ce pripește securitatea
națională, care este înțeleasă in
strînsă legătură cu reducerea depen

denței de planurile de înarmare ale
N.A.T.O., cu crearea unei zone de
nuclearizate in nordul Europei". „Un
avertisment pentru dreapta" — astfel
apreciază
ziarul . „SOSIALIDEMKRATTI" — „aritmetica voturilor".
„Faptul că partidul conservator a re
curs la atacuri împotriva socialdemocraților, acuzindu-i că poziția
lor în domeniul extern ar aduce
prejudicii securității naționale, s-a
întors împotriva sa însăși". „Situația
guvernului norvegian va fi proble
matică — scrie și „HELSINGIN
SANOMAT". El ar adopta cea mai
rațională poziție dacă ar realiza un
consens cu principalele forte poli
tice ale tării, acționind in direcția
opțiunilor exprimate de majoritatea
electoratului".
STOCKHOLMUL s-a aflat, la rîn
dul său, permanent pe recepție in
aceste ultime zile
datorită
unui
eveniment așteptat cu mare interes:
alegerile parlamentare desfășurate
duminică. Este adevărat, probleme
le economice și sociale interne au
detinut și în Suedia capul de afiș
al campaniei electorale: criza eco
nomică ce afectează practic întrea
ga lume s-a făcut simțită și aici,
chiar dacă nu în aceeași măsură ca
în alte țări vest-europene. O anu
mită slăbire a creșterii economice,
inflația, menținerea unui nivel con
siderat încă ridicat al șomajului au
preocupat și
preocupă
cercurile
largi ale opiniei publice suedeze.
Bilanțul guvernării social-democrate este apreciat însă în general
pozitiv. In mod deosebit s-au bucu
rat de largă audiență inițiativele
liderului Partidului Social-Democrat,
premierul Olof Palme. în sprijinul
dialogului internațional, al destinde
rii și colaborării, demersurile sale
pe plan european și internațional
pentru dezarmare nucleară, pentru
transformarea nordului Europei în
tr-o zonă fără arme nucleare.
Rezultatele alegerilor .au venit să
confirme popularitatea' Partidului
Social-Democrat, care a obținut 45,3
la sută din voturi, respectiv 159 de
locuri în Riksdag, din totalul de
349, și care va dispune în parlament,
împreună cu mandatele întrunite de
Partidul de stînga — comuniștii, da
9 locuri în plus față de forțele bur
gheze din opoziție. In acest fel. gu
vernul social-democrat al lui Olof

★
Agențiile de presă informează că
R.S.A. a fost la un pas de o răs
coală generalizată a populației ne
gre în urma unui zvon că Nelson
Mandela ar fi decedat in închisoare.
Zvonul a fost determinat de sosirea
unei telegrame din partea direcției
penitenciarului către soția Iui Man-

BERLIN 17 (Agerpres). — Intr-un
articol intitulat „Un pas concret pe
calea consolidării păcii în Europa",
publicat în ziarul „Neues Deutsch
land", organ al C.C. al Partidului
Socialist Unit din Germania, se sub
liniază că propunerile R. D. Ger
mane și R. S. Cehoslovace privind
crearea în Europa centrală a unei
zone libere de arma chimică vizează
realizarea unui pas concret și con
trolabil pe calea interzicerii în Eu
ropa — și, 'în cele din urmă, în în
treaga lume — a armelor chimice. O
soluționare regională în acest do
meniu între R.D.G., R.S.C. și R.F.G.,
la care ar putea adera și alte state,
ar contribui mai ales la instaurarea
unui climat de încredere în Europa
centrală — se afirmă în articol.

WASHINGTON 17 (Agerpres). —
Ministrul de finanțe al Mexicului,
Jesus Silva Herzog,, a subliniat ne
cesitatea stringentă a inițierii unui
dialog între'statele creditoare și cele
debitoare pentru soluționarea echi
tabilă a problemei datoriilor externe,
în cuvîntul rostit în cadrul unei con
ferințe internaționale neguvernamentâle, ale cărei lucrări se desfășoară
la San Francisco, cu participarea unor reprezentanți din 65 de țări, el a
evidenițât că responsabilitatea
re
glementării acestei probleme majore
nu revine numai statelor debitoare.
Chestiunea datoriilor externe trebuie
să fie rezolvată prin eforturile co
mune ale țărilor debitoare și credi
toare, a subliniat el.
Numeroase țări în curs de dezvol
tare, a menționat vorbitorul, au dat
dovadă, în ultimii ani, de un înalt
simț al responsabilității, adoptînd
măsuri de reducere a cheltuielilor
publice, a importurilor și. în general,
programe de austeritate. Acestea nu
pot fi însă prelungite pe termen ne
definit, fără riscul unor grave per
turbări social-economice, ce ar afec
ta, în ultimă instanță, înseși țările
creditoare.

Palme își va continua mandatul
pentru incă o perioadă de. trei ani.
In primele sale comentarii, presa
finlandeză subliniază că. în ciuda
unui ușor regres înregistrat în ale
geri. forțele de stînga continuă să
se bucure de încrederea majorității
electoratului suedez.
Tot la Stockholm a început săptămina trecută o nouă rundă a Con
ferinței pentru măsuri de încredere
și securitate și pentru dezarmare în
Europa, cu participarea statelor
semnatare ale Actului final de la
Helsinki. Aici, în capitala Finlandei,
negocierile de la Stockholm sînt ur
mărite cu deosebită atenție, de re
zultatele lor depinzînd într-o bună
măsură și progresul ideii creării în
nordul, ca și în centrul sau în sudul
continentului de zone denucleariza
te. ca parte componentă a procesu
lui- de înfăptuire a unei securități
trainice, prin eliminarea treptată a
tuturor armelor nucleare din Eu
ropa.
Și in sfîrșit, drumurile de la Hel
sinki, Stockholm și Oslo se intersec
tează tot mai frecvent in sudul
peninsulei, la Copenhaga, unde sînt
prevăzute o serie de importante
reuniuni multilaterale în această
toamnă. Se află in pregătire pentru
luna noiembrie o conferință parla
mentară, cu participarea reprezen
tanților din țările nordice, pentru a
examina contribuția parlamentarilor
la înfăptuirea unei zone denucleari
zate in această regiune a Europei.
La rîndul lor, reprezentanți ai miș
cărilor pentru pace din aceste
țări s-au reunit în capitala daneză
în pregătirea unei reuniuni paralele
cu conferința interparlamentară, in
ldeea de a sprijini cu propuneri
proprii programul de acțiune preco
nizat.
In ciuda
instabilității climatice,
caracteristice la aceste latitudini în
apropierea nopții polare, barometrul
politic indică în mod constant o
toamnă scandinavă fierbinte. Semn
al caracterului presant al probleme
lor ce preocupă popoarele nordice,
și in primul rînd problemele asi
gurării păcii și liniștii, a unei secu
rități trainice pe întregul continent
european.

darea neîntîrziată a independenței
Namibiei.
Pe agenda dezbaterilor — la care
participă experți din diferite țări
aie lumii, reprezentanți ai luptătorilor
sud-africani împotriva discriminării
rasiale, precum și ai mișcării de eli
berare din Namibia — sînt înscrise
probleme privind rolul companiilor
internaționale în menținerea politicii
de apartheid a regimului de la Pre
toria, activitatea societăților respec
tive în domenii vitale cum sint sec
toarele nuclear și militar din R.S.A.,
precum și in exploatarea imenselor
bogății ale subsolului
namibian.
Prezența acestor companii în Nami
bia, care împreună cu firmele sudafricane controlează domeniile-cheie
ale economiei teritoriului, nu numai
că afectează dreptul legitim al po
porului namibian de a beneficia de
propriile sale resurse naturale, dar
impietează, de asemenea, într-o mare
măsură, asupra eforturilor vizînd
asigurarea accesului la indepen
dență al poporului namibian, s-a
evidențiat în cadrul dezbaterilor.

★
dela. Aceasta a provocat o reacție
uriașă, lucrurile neputind fi potolite
decît prin intervenția doamnei Man
dela, care a declarat că soțul ei este
în viață. Agențiile de presă apre
ciază incidentul ca deosebit de sem
nificativ pentru starea politică din
țară.

Declarația președintelui Congresului Național
African (C.N.A.)
HARARE 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Congresului Național Afri
can (C.N.A.) din Republica Sud-Africană, Oliver Tambo, a subliniat ne
cesitatea impunerii de sancțiuni eco
nomice împotriva regimului rasist de
la Pretoria pentru a se exercita pre
siuni în vederea schimbării sistemu
lui de apartheid din țară. El a spus

că sancțiunile trebuie aplicate chiar
dacă au avut loc unele contacte utile,
cum au fost întîlnirile de vinerea
trecută dintre lideri ai C.N.A. și oa
meni de afaceri sud-africani. Oliver
Tambo a' spus că C.N.A. își va in
tensifica eforturile în direcția lichi
dării apartheidului.

Un nou raid agresiv al R.S.A. în sudul Angolei
PRETORIA 17 (Agerpres). — For
țe ale armatei sud-africane, cu baza
în Namibia, au început, luni, o nouă
incursiune în interiorul granițelor
R.P. Angola, contribuind la o nouă
escaladare a stării de tensiune din
regiune și violînd suveranitatea na
țională a unui stat independent. Au
toritățile militare de la Pretoria au
invocat, pentru noua lor acțiune agresivă, pretextul urmăririi forțelor
Organizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — transmit agențiile internaționale de presă.
Pe de altă parte, s-a anunțat că
armata angoleză a surprins o subuni

„Țărilor creditoare le revine
responsabilitatea soluționării
echitabile a problemei datoriilor
*
externe'

OPȚIUNI IN SPRIJINUL DEMOCRAȚIEI Șl PĂCII
președintelui
Mauno Koivisto In
U.R.S.S.
Pe aceeași paralelă ce leagă țările
scandinave. OSLO, capitala Norve
giei, a captat la rîndul său atenția
cercurilor politice, a opiniei publice
din întreaga peninsulă prin scrutinul
parlamentar desfășurat la 9 septem
brie. Există, s-ar putea spune, un in
teres permanent in fiecare din țările
scandinave pentru ceea ce se întîțnplă în viața politică a statelor vecine,
interes determinat de preocupările
comune pe planul dezvoltării econo
mice, tehnico-științifice și culturale,
semnificativă din acest punct de ve
dere fiind colaborarea lor în cadrul
Consiliului Nordic. în același timp
însă, în ultimii ani, largi forțe poli
tice din țările nordice se pronunță
pentru o strînsă conlucrare și pe
plan extern, în vederea instaurării
unui climat de trainică securitate în
această regiune, pentru transforma
rea nordului Europei într-o zonă
denuclearizată. Coordonarea acțiuni
lor într-o asemenea direcție nu este
însă o chestiune simplă, avind în ve
dere diversitatea de condiții politice:
două din țările nordice, Finlanda și
Suedia, sînt neutre, în timp ce Nor
vegia și Danemarca sînt membre ale
N.A.T.O. In plus, coincidența face ca,
în momentul de față, în ambele țări
membre ale N.A.T.O. să se afle la
putere partide conservatoare, care
manifestă reticențe față de ldeea
creării unei zone denuclearizate în
nordul Europei.
Campania pentru alegeri din Nor
vegia a fost dominată de probleme
le economice ce confruntă această
țară. în ciuda încercărilor partidelor
componente ale coaliției guverna
mentale de a scoate pe prim-plan
unele realizări, incontestabile de alt
fel, datorate în primul rînd exploa
tării intense a zăcămintelor de pe
trol și gaze din Marea Nordului,
alegătorii nu au putut face abstrac
ție de faptul că în cei patru ani de
guvernare conservatoare o serie de
probleme
economico-sociale
s-au
accentuat. Profiturile din petrol nu
au estompat criza unor ramuri tra
diționale, cum ar fi metalurgia sau
industria celulozei și hîrtiei. Inflația
continuă să rămînă la un nivel ri
dicat, șomajul, proclamat în urmă cu
patru ani dușmanul nr.> 1, s-a dublat
în acest interval de timp. Ziarele in

Obiectivul acestei acțiuni — arată
agenția Taniug — îl reprezintă de
monstrarea faptului că firmele res
pective, sprijinind regimul sudafrican, contribuie, implicit, la men
ținerea apartheidului, precum și a
ocupării ilegale a Namibiei de către
forțele R.S.A.
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a arătat
că apartheidul reprezintă „o ne
gare brutală" a drepturilor umane
fundamentale ale populației de cu
loare din R.S.A., „o sursă de vio
lență și tragedie în masă pentru
toți cetățenii sud-africani" și, de ase
menea, „o amenințare la adresa păcii
și securității în regiune". Secretarul
general al O.N.U. a menționat că
întreaga comunitate internațională
are responsabilitatea de a acționa
pentru abolirea politicii de apart
heid și discriminare rasială. Tot
odată, el a reafirmat necesitatea
intensificării eforturilor pentru res
pectarea rezoluțiilor Consiliului de
Securitate al O.N.U. privind acor-

tate sud-africană care se pregătea să
atace instalații petroliere din sudul
Angolei.
MAPUTO 17 (Agerpres). — Pre
ședintele
Mozambicului,
Samora
Mâchel, a avut o întrevedere cu
ministrul sud-african de externe,
Pik Botha, în cursul căreia a protes
tat în legătură cu încălcările grave
și repetate ale acordului de pace de
la Nkomati, încheiat anul trecut, in
formează agenția mozambicană de
presă A.I.M., citată de agenția
Rețjter. ____
____
„

AGENȚIILE DE PRESA i
pe scurt
IN CAPITALA MAROCULUI S-AU DESCHIS MARȚI LUCRĂRILE SESIU
NII COMITETULUI EXECUTIV AL UNIUNII PARLAMENTARE AFRICANE.
Participâ reprezentanți ai organelor supreme legislative din cele 23 de
țări membre ale Comitetului, precum și invitați. Pe ordinea de zi a aces
tui forum figurează probleme legate de situația economică actuală a sta
telor continentului, de întărirea colaborării interparlamentare pe plan re
gional. în acest cadru, o atenție deosebită va fi acordată situației create
de insuficiența produselor alimentare într-o serie de țări africane, ca
urmare a secetei prelungite, a deșertificării unor suprafețe arabile ale
continentului.

PRIMIRE LA PRAGA. Gustav
| Husak, președintele R. S. Ceho
slovace, l-a primit pe Mohamed
| :MzaIi-, primul ministru al Tunisiei,
aflat într-o vizită oficială la Praga.
Potrivit agenției C.T.K., în cursul
. întrevederii au fost abordate pro
bleme privind relațiile bilaterale și
I aspecte de interes comun din ac
tualitatea internațională. S-a subliI niat necesitatea activizării efortu| rilor în direcția însănătoșirii situa
ției internaționale și întăririi secu■ rității și stabilității în relațiile in
ternaționale. Cele două părți au
1 salutat apropiata întîlnire la nivel
înalt sovieto-americană de la Ge
neva și au exprimat speranța că ea
I va constitui un impuls pentru so
luționarea celei mai actuale proI bleme a contemporaneității —
menținerea păcii în lume.

LA LIMA s-au desfășurat lucră
rile plenarei C.C. al P.C. Peruan,
I relatează agenția T.A.S.S. Plenara
a aprobat raportul Comisiei PoliI tice cu privire la situația internă.
A fost adoptată hotărîrea privind
convocarea Congresului al IX-lea
■ al partidului la începutul lunii mai
1986.
REFERITOR LA EXPERIMEN
TAREA DE CĂTRE S.U.A. A UNEI
I ARME ANTISATELIT, la 13 sep
tembrie. ziarul sovietic ,.Pravda"
I publică un articol redactional. în
care califică acest experiment drept
„un pas într-o direcție periculoaIsă". Editorialul, reluat de agenția
T.A.S.S.. subliniază că experiența
deschide calfa spre crearea unor
noi tipuri de armament — mijloaI ce cosmice ofensive — a căror apaI riție ar periclita, în mod inevita
bil. stabilitatea în lume, ar duce
Ila accelerarea cursei nestăvilite a
înarmărilor nucleare, în primul
rind strategice.
,

I
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CONVORBIRI EGIPTEANO-BRITANICE. Președintele Egiptului,
Hosni Mubarak, a avut marți convorbiri cu primul ministru al Marii
Britanii, Margaret Thatcher, aflată
în vizită oficială la Cairo. în cadrul
acestor convorbiri au fost exami
nate probleme privind relațiile
bilaterale și aspecte ale unor ches
tiuni
internaționale
importante,
între care situația din Orientul
"Mijlociu și conflictul dintre Iran și
Irak.

LANSAREA NAVEI COSMICE
I „SOIUZ T-14". In cadrul progra
mului de cercetare a spațiului cosImic, in Uniunea Sovietică a fost
lansată marți nava cosmică „Soiuz
T-14", avind la bord un echipaj
I alcătuit din comandantul Vladimir

Vasiutin, inginerul de bord Gheorghi Greciko și cercetătorul-cosmonaut Alexandr Volkov. Programul
de zbor prevede cuplarea navei
„Soiuz T-14" cu complexul orbital
„Saliut-7 — Soiuz T-13", unde echipajul navei va efectua cercetări și
experiențe alături de Vladimir Djanibekov și Viktor Savinih, care se
află in spațiul cosmic de la 6 iunie
a.c., informează agenția T.A.S.S.
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GREVA A MINERILOR DIN
ASTURIA. Circa 30 000 de mineri
din regiunea spaniolă Asturia au
declarat marți grevă, în semn de
protest împotriva condițiilor de
muncă ce au provocat, in 12 zile,
șapte accidente de mină, soldate
cu morți. Greva are loc la chemarea celor două mari centrale sin
dicale spaniole — Confederația
Sindicală a Comisiilor Muncitorești
și Uniunea Generală a Muncitorilor — după accidentul de luni, care
a provocat moartea unui lucrător.
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GUVERNUL MILITAR CHILIAN
A HOTĂRIT PRELUNGIREA CU
INCA 90 DE ZILE A STĂRII DE
URGENȚA pe întreg teritoriul tă
rii existentă încă de la ajungerea
la putere a regimului condus de
generalul Pinochet. în septembrie
1973, informează agențiile France
Presse și Reuter. Această legislație înlesnește autorităților să aplice diverse măsuri antidemocratice,
printre care interzicerea activităților tuturor opozanților politici, li
mitarea dreptului de asociere, instituirea de restricții de circulație,
menționează sursele citate.

LA TOJA (SPANIA) SE DESFAȘOARA
LUCRĂRILE
UNEI
CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
CONSACRATE
PESCUITULUI.
Participă miniștrii de resort sau
alte oficialități din 30 de
țări.
Conferința se desfășoară sub egida Organizației Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură
(F.A.O.). Luînd cuvîntul, directorul general al F.A.O., Edouard
Saouma. a subliniat
necesitatea
ameliorării cooperării internaționale în domeniul pescuitului. în
scopul combaterii foametei în tările în curs de dezvoltare, infor
mează agenția Reuter.
DECES. După cum transmite agenția T.A.S.S., la 15 septembrie
a încetat din viață .general de armată Alexei Epișev, Erou al Uniunii Sovietice, membru al C.C. al
P.C.U.S., deputat al Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a condus
Direcția Principală Politică a Armatei și Flotei maritime militare.
sovietice.
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