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calității în timpul optim, la un

Ridicarea calității este 
problema hotărîtoare 
pentru a asigura dez
voltarea mai puternică 
a patriei noastre, pentru 
a face ca produsele 
românești să fie com
petitive pe piața inter
națională, să se prezinte 
ca produse de înalt 
nivel tehnic.

NICOLAE CEAUȘESCU

Constituie un element de excepțională importanță faptul că, pe fondul unor ritmuri înalte de dezvoltare a economiei, viitorul cincinal înscrie intre obiectivele .sale esențiale afirmarea puternică, în activitatea fiecărei1 unități productive, în toate 'celulele vieții economico-sociale, a acelor factori calitativi care au forța reală să imprime reproducției lărgite un caracter preponderent intensiv. Trecerea hotărîta,,,definitivă, în. cursul’ viitorului cincinal, de la ..reproducția lărgită extensivă la- cea de.tip intensiv, proces dialectic capabil să asigure saltul spre o nouă calitate în întreaga activitate economico-socială, impune valorificarea superioară a tuturor elementelor producției mgteriăle. Concepută în. această viziune, dezvoltarea, rapidă a economiei se bazează nu atit pe creșterea, în. continuare, a cheltuielilor de resUrse - materiale, tehnice și umane, cit mai ales pe folosirea lor chibzuită, cu înalt spirit gospodăresc.Realizarea unei asemenea mutații esențiale în planul utilizării, factorilor de producție implică abordarea problemei calității produselor într-o viziune modernă, înțeleasă în toată complexitatea sa, cu multiplele determinări -și consecințe, avîn- du-se în : vedere caracteristicile funcționale,, constructive, de fiabilitate, cît și cele economice,, atit la producător, cit și la beneficiar. Cerința decurge ' de a valorifica la un nivel cît tehnic de care dispunem, prime, materiale, combustibilinu numai din nevoia mai înalt potențialul resursele de. materii și energie - astăzi din ce în ce mai scumpe și mai greu de procurat - ci și. din necesitatea de .'a face față exigențelor deosebite pe care le ridică piața mondială. Este un fapt dovedit de viață, că multe dintre țările avansate din punct de vedere economic .înregistrează importante creșteri ale, venitului național tocmai pe seama exportului produselor de înaltă calitate.
Calitatea a devenit astăzi un factor esențial de 

progres și bunăstare, un element esențial de apre
ciere a stadiului de dezvoltare a unei țări. Tocmai din această perspectivă, înalta calitate a producției a căpătat in țara noastră caracterul, unui imperativ al etapei actuale, imperativ Conturat în toate articulațiile sale in Programul special privind îmbunătățirea nivelului calitativ al produselor.In spiritul gîndirii novatoare, revoluționare a tovarășului Nicola.e Ceaușescu, programul preconizează un sistem complex de asigurare a calității începind cu activitatea de cercetare și concepție, de proiectare, care'trebuie să țină seama de ultimele cuceriri ale științei, tehnicii și tehnologiei pe plan mondial, continuînd cu procesele de fabricație a produselor, pentru realizarea unei execuții ireproșabile, potrivit modelelor sau documentațiilor tehnice de referință, iar în exploatare pentru'creșterea duratei de utilizare și reducerea cheltuielilor de întreținere și reparații.Promovind ferm ideea că înalta calitate trebuie să asigure o valoare de întrebuințare maximă in condițiile unor cheltuieli minime, programul a stabilit ca pină la sfirșitul actualului deceniu circa 95 la sută dintre produsele românești să atingă nivelul celor mai bune produse existente pe piața externă, iar 2-5 la sută din acestea să se situeze chiar peste nivelul atins pe plan mondial.In spiritul orientărilor stabilite de șecretarul general al partidului, trebuie in permanență să ne com
parăm cu tot ceea ce s-a creat mai bun in lume 
și să acționăm fără preget pentru a atinge perfor
manțele tehnice și economice mondiale. Nimeni nu va plăti moi mult pe piața mondială pentru metalul, energia sau alte materiale încorporate in plus în produsele noastre, peste nivelurile practicate in cele mai avansate țări ale lumii.Înalta calitate reprezintă azi un criteriu hotăritor în desfășurarea relațiilor economice internaționale. Ai- produse de calitate, ești căutat. Nu răspunzi acestui deziderat, ești ocolit. Numai calitatea are forța să impună un produs atenției partenerilor de „trecut cu ve- este dispus să nici chiar pepeste hotare ; fără ea, acesta va fi derea". Cum s-ar spune, nimeni nu cumpere lucruri de slabă calitate, „gratis".Fenomenul este lesne de înțeles.Iuție științifico-tehnică oferă, ca nici o altă dată în istoria omenirii, mijloacele pentru ridicarea haremurilor de calitate ale tuturor produselor la niveluri nebănuite pină nu demult. Automatizarea, ci- bernetizarea și robotizarea, tehnologiile ultrasofis- ticate au impus parametri, noi, deosebit de înalți pentru evaluarea calității produselor, au conferit acesteia constanță pe lungi perioade de timp. Dacă omul, oricit de bine pregătit ar fi el, înregistrează fluctuații pe planul calității, și nu numai al acesteia, pe parcursul unei zile sau al unei săptă- mini de lucru, o linie automatizată sau un robot vor

Actuala revo-
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înalt nivel agrotehnic /
® Locul inginerilor agronomi este acum în cîmp, 

alături de mecanizatori, spre a se realiza peste 
tot numai lucrări de cea mai bună calitate
Respectarea riguroasă a normelor prevăzute în 
tehnologii lă pregătirea terenului și semănat

turor lucrărilor, să asigurăm respectarea perioadelor optime de insămințare, să asigurăm densitatea și . ... ___ ....._____ ... tot ce este necesar. Proble-atit din punct de vedere ma cerealelor rămine ho- al volumului,1 cit și al corn-, plexi.tății lor.. Încadrarea semănatului în termenele stabilite și lă un nivel calitativ ridicat constituie prima condiție de care depinde obținerea de recolte mari' de', griu și orz. In' cu- . vintarea la recentul Congres al consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că și in situația din acest an. cu condiții climatice mai grele, s-a demonstrat că se pot obține producții bune; un rol important avîndu-1 mo-■ dul in care se execută lucrările agricole — arăturile, însămințările, respect-. tarea perioadelor optime și .. realizarea tuturor . lucrări- ■ lor de îngrijire. Eviden-1 țiind rezultatele unităților agricole care au realizat în . acest an . recolte ’ mari de griu, și. supunind. unei., critici severe, neajunsurile din cele .unde nivelul producțiilor a fost cu mult spb .posibilități, secretarul ;. general al „partidului . arătat : „Se impune să se treacă cu toată hotărireâ la ^pregătirea temeinică a tu-

în ansamblul, -lucrărilor, agricole care se. execută in această perioadă inșămîn- țarea cerealelor de toamnă ocupă un loc important
tare, reprezentînd 39 la sută din totalul culturilor care se seamănă toamna.zul a fost semănat in proporție de 96 la sută, iar . griul — 18 la sută. Acum, sub nici un motiv nu se mâi poate admite tergiver- 1 sarea insâmînțăFii cerealelor 1 de toamnă. De aceea, în toate județele unde r/u au fost realizate vitezele de lucru stabilite, printr-o temeinică organizare a muncii, este nevoie să se asigure ritmuri superioare de lucru.pune să schimburi noapte la nului, iar mină să fie folosită la semănat. De ieri, in cea mai mare parte a țării temperatura a scăzut simțitor, iar în unele zone a plouat. Precipitațiile sînt binevenite. intrucit ușurează lucrările de pregătire a terenului. De asemenea, temperatura a ajuns la limita optimă pentru ' germinarea semințelor. Iată , de ce, acum fiecare oră și fiecare zi bună de. lucru trebuia folosite din plin, la semănat.Cu mai.multă răspunde-

Or-
tăritoare pentru agricultura românească și trebuie să facem totul pentru ca anul viitor — primul an al noului cincinal — să obținem o recoltă bună Ia toate produsele agricole".Acum este' momentul ca organele. și. organizațiile de partid, consiliile populare, organele agricole, cadrele de conducere și . specialiștii din unitățile agricole să acționeze ferm in vederea îndeplinirii exemplare a acestor sarcini. 'Desigur, respectarea e- pociî optime de semănat — pină la 1 octombrie in zonele’ colinare și in: nor- 1 dul țării și 10 octoinbrie în. sud — constituie prima condiție de care depinde obținerea de rșcolte : mari la cerealble păioașe.; Din analiza stadiului insămin- țăriTor;, înregistrat la' Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare sa poate deduce ușor că lu- ^ările sint mult intirziate. mai.j.mma raspunue-Asvtel, puia m*- seara zilei -trebuie se acționezede 26 septembrie au fost insămințate 1 405 350. hec-

Aceasta presu- fie constituite prelungite și de pregătirea tere- întreaga zi lu-.
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ganică a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Realizarea unei concordanțe cît mai depline între forțele și relațiile de producție socialiste este o condiție esențială pentru ca relațiile de producție socialiste să constituie un factor dinamizator al forțelor de producție, o cerință a științei conducerii socialiste. Politica științifică a partidului nostru de construire a societății socialiste urmărește și realizează adaptarea continuă a relațiilor de producție la schimbările care intervin în sfera producției materiale, printr-o luptă neîntreruptă față de tot ce împiedică progresul societății, prin receptivitatea față de ceea ce este nou și punerea în valoare la maximum nu numai a resurselor materiale, financiare și umane de care dispune țara, ci și a valențelor cu caracter de forță motrice pe
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Faptele oferă cel mai concludent argument că un moment de cotitură in întreaga viață a partidului și statului nostru, în modul de a gindi și acționa, în aplicarea principiilor socialismului științific la realitățile concrete din țara noastră, l-a constituit Congresul al ■ IX-lea. Prin hotărîrile și măsurile adoptate din inițiativa și sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Congresul al IX-lea al partidului a deschis . o eră nouă în edificarea socialismului pe pămîntul României, imprimind un suflu înnoitor în toate sferele de activitate. în acest context, o atenție prioritară s-a acordat adaptării relațiilor de producție la noile cerințe și creării unui sistem științific de organizare și conducere planificată a economiei naționale, corespunzător condițiilor concrete, specifice în care se făurește societatea socialistă in România, capabil să potențeze și să dinamizeze întregul proces. de construcție socialistă, să genereze noi impulsuri in dezvoltarea forțelor de producție, în Raportul la Congresul al IX- lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiind caracterul obiectiv, de legitate al perfecționării relațiilor de producție, și în primul rînd al conducerii economiei naționale, ca expresie a acestora, a subliniat acest principiu care avea să stea la baza noului sistem de organizare și conducere planificată a economiei.. Marile succese pe care le-a obținut poporul 'nostru în ultimii 20 de ani în procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, în făurirea unei economii avansate, întemeiată pe cuceririle revoluției tehnico-științifice, sint o expresie a superiorității relațiilor de producție socialiste, a conducerii de către partid a întregii vieți economice și sociale in condițiile concret istorice ale țării noastre. în toate etapele construcției socialiste, partidul .a fost factorul politic fundamental, făuritorul întregii strategii de dezvoltare economico-socială a țării, forța conducătoare în societate, în jurul căreia, pe măsura dezvoltării în amploare și adincirii sferei de construire a noii orinduiri, s-a cimentat- unitatea întregului popor. Creșterea rolului conducător al partidului în viața economico-socială este o expresie a sporirii factorului conștient în dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție in procesul, avansării neîntrerupte spre comunism.Societatea socialistă multilateral dezvoltată presupune nu numai făurirea unei baze tehnico-materiale adecvate, ci și crearea unor relații de producție corespunzătoare nivelului •atins in dezvoltarea forțelor de producție. Pe aceea, perfecționarea continuă a relațiilor socialiste ele producție constituie o componentă or

care le conțin ’ relațiile de producție socialiste.Se poate aprecia că societatea noastră socialistă, ca urmare a aplicării măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii pe bază de plan a economiei naționale, dispune de un sistem adecvat de folosire conștientă a legilor economice și de soluționare operativă a contradicțiilor, de realizare a unei concordanțe depline intre factorul obiectiv și cel subiectiv, intre interesele generale ale societății și cele ale diferitelor sale componente. întărirea și dezvoltarea rolului conducător al partidului în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, sporirea rolului economic al statului socialist în conducerea vieții economice și sociale, perfecționarea în continuare a sistemului de organizare și conducere științifică a societății, lărgirea și perfecționarea controlului activității economico-so- ciale, precum și a cadrului organizatoric de participare activă și efectivă a maselor la conducerea societății, în direcțiile preconizate în Program, în opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vor permite adincirea caracterului științific al politicii economice, sporirea mobilității, operativității si eficacității sistemului nostru instituțional, în interesul punerii în valoare mai ample a avantajelor relațiilor de producție socialiste, accelerării dezvoltării și modernizării bazei tehnico-materiale a societății noastre , socialiste.In concepția secretarului general al partidului, modernizarea și per

fecționarea relațiilor socialiste de producție în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate presupune studierea temeinică a tuturor formelor concrete de manifestare a legilor economice, utilizarea pe scară largă a categoriilor economice și, în primul rînd, a pir- ghiilor valorice, în vederea îmbunătățirii sistemului de conducere planificată a economiei naționale și creșterii eficienței economice.în creșterea forței socialismului în ansamblul său. in afirmarea superiorității relațiilor de producție socialiste în lume, o importanță co- virșitoare. prezintă modul concret in care fiecare țară rezolvă problemele dezvoltării economico-sociale, ale promovării progresului tehnic și cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, ritmul în care își înfăptuiește dezvoltarea economică și lărgirea bazei tehnico-materiale, ridicarea nivelulpl de civilizație. Ini această perspectivă, Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978 a adoptat un complex de măsuri care asigură perfecționarea în continuare a conducerii și planificării eco- nomico-financia - re, lărgirea participării oamenilor muncii la adoptarea deciziilor Ia toate nivelurile vieții sociale și de stat, adincirea democrației economice directe, așezarea pe baza autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare a activității unităților economice, precum și aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei organizării și conducerii unităților socialiste.Trecerea Ia autoconducerea muncitorească, ca o nouă etapă calitativă de perfecționare a relațiilor de producție, a fost pregătită de întreg arsenalul de măsuri adoptate de partidul nostru după Congresul al IX-lea al partidului în domeniul îmbunătățirii organizării și conducerii economiei naționale și creării unui cadru instituțional adecvat afirmării democrației economice autentice, participării nemijlocite a oamenilor muncii in luarea deciziilor, la conducerea diferitelor sectoare de activitate economico-socială a țării, la guvernarea statului și societății. Prin prodigioasa sa activitate teoretică și practică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o contribuție esențială în conturarea conceptului românesc de autoconducere muncitorească, ca formă superioară de înfăptuire a democrației econo-’ mice, precum și la instituțipnalizarea în țara noastră, corespunzător realităților și particularităților proprii, a unui sistem complex de forme, metode și mecanisme în măsură să
_____________ MHiai PĂRĂLUȚĂ
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Dezvoltarea urbanistica a orașului de la Dunăre - in armonie cu înflorirea lui economică și socială

Pe drumul dinspre Călărași la Oltenița, în vecinătatea întreprinderii agricole de stat. Oltenița, . se află' o Splendidă'cultură de orez. La începutul toamnei, lumina săvirșește acolo o imagine posibilă doar într-o metaforă : ..un vapor ' cu catarg și coșuri proaspăt vopsite alb și albastru pare a luneca, pe marea de orez verde-gălbuie. sfidind logica ,și încrederea in propriii tăi ochi. Explicația venită' clar, ingiiierește, de . .la directorul, ,;ia.seului“, Constantin Ne'cșuleiscu, pune lucrurile lă punct : „ne aflăm, foarte aproape . de Dunăre, de șantierul naval. Acum este gata de larișăr . re o nouă navă destinată exportului. Se află,pe cală,, deci Ta1 nivelul solului.. în cazul acesta, linia orizon- ' tului este lanul de orez. Cind este, soare,: cind este o zi limpede, că aceasta, I distanțele se ' comprimă și iată rezultatul".1 O emble-. mă. un semn convențional propus de natură. Nave și' grine. Ce s-ar mai putea adăuga pe stema’ orașului ?' Un oraș în' care s-au construit și s-au afirmat numeroase întreprinderi mari și complexe platforme industriale. Filatura de bumbac, întreprinderea constructoare de nave și piese turnate, Fabrica de nutrețuri Concentrate...Alături de alte cîteva obiective mai puțin spec-1 taculoase, realizează anual o producție industrială de peste 3,5 miliarde lei,

și farmec. De curînd s-au dat, in .folosință un spital cu 250. de paturi, o nouă uzjnă de apă. S-au modernizat, numeroase străzi și cartiere, au fost construite magazine noi, o piață, un teatru de vară, școli, grădinițe. NUmărul populației a crescut numai față de 1965 cu. 203,3. la sută, ajun- gind astăzi, la peste 37,5 mii/locuitori. Mai'mult de , jumătate din populația orașului .locuiește in cele

tehnică a întreprinderii în general poate fi comparată cu oricare din altă întreprindere din țări cu mare tradiție în acest sector. Știm, de asemenea, că „mina" aceasta de oameni care lucrează la filatură dau nouăzeci la sută din producție la export, că firma acestei întreprinderi este mult solicitată la contractări. Cu această ultimă precizare, Dochia Baciu începe, de fapt, să vorbeas-
9 reportaje •însemnări •

Aspectul orașului cîștigă, pe zi ce trece, personalitate

4 700 apartamente nou construite.S-ar putea crede că, pornind de la aceste cifre, de. la aceste rezultate n-ar mai fi nimic de adăugat pe stema orașului. Oltenița urmează, aidoma tuturor Orașelor României de astăzi, un drum ascendent, o. traiectorie . sigură, iși clădește, cu, fermitate-viito- rul.. Tocmai de aceea am încercat să descifrăm nu up simbol al orașului, emblema, ci' ceea . ce se află dincolo de ea. Sublimul poem pe care, cu frumusețe, cu încredere l-au să- virșit oamenii.Cu inginera Dochia Baciu, de la filatură, am pornit de la hala de finisaj mecanic unde muncesc â- proape 1 000 de muncitoare.. O mie de femei, zilnic, fac o lucrare de mare fi- ■nețe. Aflăm că dotarea

că despre filatură, să dea timpul înapoi, să ajungă la visul și entuziasmul inițial care i-au îndrumat pașii spre făbricuța din cîmpie, tocmai, ei, atit. de strins și pasionat, legată de ținutul Polovraciului, unde s-a născut. în 1969 au venit la Oltenița 13 ingineri, absolvenți ai facultății din Iași. ,S-au trezit in fața unei fabrici tinere, abia ridicată. Cine s-a hotărît să ră- mină in fabrică apoi a rămas și a muncit. Așa cum este proiectată, fabrica oferă cele mai bune condiții de specializare. Ani de zile s-a lucrat pentru beneficiari clin Japonia, Franța, Belgia, Iugoslavia. Apoi s-a mers pe ideea să se facă doar fire pentru materiale la export, laborînd astfel cu alte brici celebre din .țară : tești și Satu Mare.

„Noi am pornit în această competiție de la două elemente principale : baza materială și entuziasmul oamenilor. Ceea ce ani clădit pe parcurs, un colectiv omogen, calificat, este de fapt cea mai de preț realizare. De 17 ani sintem ca într-o familie. Oamenii noștri lucrează din conștiință, din tot sufletul. Iată de pildă la controlul calității, Constanța Vasile, tehnician, poate sta alături de oricare inginer din întreprindere. Principiul ei este acesta : „Nu trebuie să fiu pusă în situația să anunț conducere’a întreprinderii că sint nereguli la calitate. Să previn, să rezolv, să găsesc cea mai bună soluție, acesta este rolul meu în fabrică". Vedeți, cu oameni ca ea, cu muncitoare ca Elena Dorobanții și Elena Simion munca noastră, a cadrelor de conducere are cu totul altă eficientă. Sint specialiști care in acest climat de seriozitate și disciplină, de încredere au dat examene profesionale de mare dificultate. Au obținut rezultate remarcabile. Mă refer la inginerii stagiari Uie Popa și Viorel Gruia- nu. Personal am toată stima pentru ei. Acești tineri care au venit la noi merg pe drumul cel bun și frumos al vieții, fac cinste diplomei de inginer. Sintem bucuroși că îi avem înco- fa-Pi- Rodica
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Zi de toamnă aproa
pe fără cusur. Cit vezi 
cu ochii spre Plenița, 
spre Cetate, spre Cala
fat, pe deasupra lanu
rilor de porumb gal- 
ben-aurii sau a arătu
rilor proaspete, aștep- 
tind sămânța griului 
viitor, cerul este de 
cristal, iar în aer 
zboară efemeridele 
toamnei, 
mite a 
atirnă 
vărsare 
verii.

gize nenu- 
căror viață 

de ultima re- 
a căldurilor 

Ești, aici, încă 
in lunca Dunării, chiar 
dacă fluviul, spre Ce
tate iși plimbă 'apele 
la vreo cincisprezece 
kilometri. Unirea, pe 
vremuri Risipiți, este 
o localitate cu aproa
pe cinci mii de locui
tori, iar atestarea ei 
documentară (1597) ne 
trimite-n vremurile lui 
Mihai Viteazul, De 
aici, spun bătrinii satu
lui, iși recruta domnul 
căpitanii săi. Ceea ce 
pare mai mult legen
dă devine adevăr cind, 
răsfoind arhivele, con- 
stați că Radu Buzes- 
cu era posesorul mo
șiilor șl-al satului.

Stăm de vorbă 
spre toate acestea 
ziu, in noapte, la 
diul consiliului popu
lar, după ce satul, in 
mare parte, s-a așter
nut in hodină, iar 
aici, in fața primaru
lui Victor Tănasie s-a 
derulat, in datele sale 
semnificative, ziua de 
muncă și rostul ope
rativ al celei ce va 
Veni. Alături de Vic
tor Tănasie, un băr
bat de patruzeci și 
ceva de ani, om al sa
tului, mai ' sint aici 
Iile Lupu, secretarul 
adjunct cu probleme 
de propagandă al co
mitetului comunal de 
partid, Emil Cimpoie- 
ru, vicepreședintele, 
Aurel Pirvuță, conta
bil, Cornel Dincă, se
cretar al consiliului 
popular, Ioana An
drei, președinta coo
perativei agricole de 
producție, inginerul- 
șef Dan Petre. Nu lip
sește nici 
comitetului __..........„.
al U.T.C., Elena Cru
țau. Fiecare a răs
puns de un punct de 
lucru, fiecare a rapor
tat asupra sarcinilor 
operative de campa
nie. De altfel, unii 
dintre cei' de față ur
mau să plece din nou 
in cimp. Noaptea ? 
Pulsul activității, in 
unele locuri, nu s-a 
încheiat.

Discutăm despre sat, 
perspectivele 

Recentul Con- 
al consiliilor

'despre 
sale.

^gres .

de- 
tir- 
se-

secretara 
comunal

populare a așezat 
și-n fața gospodari
lor din Unirea sar
cini noi.. Primarul imi 
spune că au in plan 
construcția unei bru
tării (deși mal există 
una) și a unei creșe 
moderne. Comuna este 
renumită pentru nu
mărul mare al fami
liilor care nu se mul
țumesc să aibă unu, 
doi copii. Peste două 

'sute de familii au cite 
cinci, șapte copii, iar 
unele au și mai mulți. 
Primarul, de altfel, 
provine dintr-o fami
lie cu zece copii. Ori
ce nou-născut este 
sărbătorit, prin tradi
ție, cu o bucurie la 
care participă nea
muri, prieteni. Curtea 
cu mulți copii este 
plină, gospodăria să-

ÎNSEMNĂRI

nătoasă și prosperă. 
Olteanului nu-i place 
cintecul buhei pe gard, 
semn de pustietate. 
Iată de ce, numărul 
mare al copiilor pre
supune și sarcini su
plimentare din partea 
gospodarilor așezării. 
O școală nouă, cu opt 
săli de clasă, este in 
construcție,' sperindu- 
se ca noul cadru le
gislativ al participării 
cetățenilor la rezolva
rea problemelor ob
ștești să impulsioneze 
ritmul de lucru. Co
muna se mai mindreș- 

cu o nouă piață 
(con- 

fără nici un

te
a gr o alimentară 
struită
leu din buget) și cu 
marile,
sale case. Au apărut 
deja clădirile cu etaj, 
iar majoritatea cetățe
nilor și-au durat in 
ultimii ani case noi. 
Dacă prinlăuntru ca- 
sele-s garnisite cu 
perne, cusături, covoa
re, pe dinafară — or
goliu oltenesc — omul 
ține ca gospodăria lui 
să arate mai acătării 
decit toate. Pe fron
tispiciu, in chenar, 
proprietarul Iși trece 
numele vizibil de la o 
o poștă. Și anul lucră
rii. Să se știe și să 
ia și altul exemplu !

Comuna, a cărei coo
perativă agricolă a 
făcut in ultima vre
me eforturi încunu
nate de succes in 
direcția mai bunei 
organizări a terenului 
(reorganizarea a adus 
in acest an un plus 
de 100 ha teren ara
bil) este recunoscută 
și prin tradiția creș-

spațioasele

terii animalelor, cu 
precădere a oilor. Pe 
lingă sectorul 'zooteh
nic al cooperativei de 
producție, cetățenii au 
in proprietate \ perso
nală peste 6 000 de oi. 
Firește, e un merit al 
oamenilor, o frumoasă 
menținere a unei tra
diții ce asigură',și fon
dului de stat însemna
te cantități de lină, 
miei, brinză. Dar poa
te că, tocmai del aceea, 
va trebui mai, atent 
analizată in viitor și 
problema rezervării, 
fără a dijmui 'spațiul 
arabil, a unor supra
fețe de pășunei

Unirea, comună 
mare, in care spiritul 
gospodăresc este la el 
acasă. în orice curte 
ai intra constat,i fără 
greutate efortul de
modernizare, plusul de 
confort. Fintinile au
camă (electroppmpă), 
tomatele, bolțile de
viță cresc pină-n pra
gul casei. Valorifica
rea fiecărei p'orțiuni 
de teren este nulnumai 
o sarcină obștească, ci 
o tradiție. In \casă-s 
televizoare, frigidere, 
aparataj electric. Cind 
unul iși cumpără picup 
nou ori casetofon știe 
tot satul prin ricoșeu 
sonor. Omul învirte 
butonul la maximum și 
pleacă la cimp. I Noroc 
Că se termină discul, 
fiindcă el l-ar mai 
opri seara. Aici totul 
se vede, totul se știe. 
De la Craiova, veștile 
vin fără telefon, iar 
dacă vrei să știi un- 

’ de-i „Ioana președin
ta" sau „tov. primar" 
afli imediat de la ori
ce copil, chiar dacă 
unu-i la un capăt al 
satului, iar celălalt 
doar ce-a fost chemat 
la județ.

Campania continuă 
la Unirea. Mai mult 
decit recoltatul (elevii 
sint la datorie și aici) 
o preocupare deosebi
tă este pentru insă- 
mințările care se des
fășoară din plin. „Sin
tem comuna și zona 
agricolă care, de la 
topirea primei zăpezi, 
n-au primit o picătu
ră da apă din cer — 
imi spune primarul. 
Și totuși avem recolte 

. bune, iar anul agricol 
viitor am vrea să 
aibă, de pe acum, un 
temei pentru ceea ce 
ne-am propus". Iar 
ambițiile, doar sintem 
in plină Oltenie, 
de neglijaț. Sint, 
așa ?, ambiții... 
nești!

nu-s 
nu-i 
olte-

Lucian
AVRAMESCU J
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Munca politico-organizatorică concretă,
are® ® >\j

eficienta pentru dezvoltarea zootehniei
Evidențiind sarcinile și răspunderile ce revin organelor locale ale puterii de stat în domeniul dezvoltării agriculturii și creșterii producției în toate ramurile și sectoarele sale, la cel de-al III-lea Congres al consiliilor populare tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat : „O atenție deosebită trebuie să fie acordată înfăptuirii programului din zootehnie, creșterii efectivelor, a producției animaliere, în conformitate cu programele existente in fiecare județ, in fiecare localitate". în acest cadru, a fost accentuată toate măsurile mai bună a productiv de noastre, în vederea _ .tinue a puterii economice a fiecărei localități în parte, a bunăstării cetățenilor și, totodată, pentru sporirea contribuției acestora, prin sistemul contractării de produse vegetale și animale, .la realizarea fondului de stat, la înfăptuirea în bune condiții a programului de autocon- ducere și autoaprovizionare. Pornind de la aceste obiective, ne-am propus să înfățișăm unele aspecte ale activității polltico-organlza- torice desfășurate în acest sens de comitetul de partid din comuna Dorna Candrenilor, localitate situată în zona montană a județului Suceava.în viata economică a comunei sucevene zootehnia reprezintă prioritatea nr. 1, direcționată și susținută cu vigoare de mai mulți ani de către organizația de partid. Obiectiv primordial al activității comuniștilor, el dă conținut și sens multiplelor forme ale muncii și politico-educative, importantă a fost și îndrumării consiliului ganizațiilor de masă și obștești, prin intermediul lor . comitetul comunal de partid puțind influența și mobiliza pe cetățenii comunei indezvoltarea zootehniei. S-au avut în vedere' două laturi : pe de o parte, convingerea, în mod individual, a gospodarilor de a se dedica, creșterii animalelor și sporirii efectivelor acestora, iar, pe de altă parte, par-

.acest necesitatea de a se lua pentru valorificareaÎntregului care potențial dispun satele ridicării .con

organizatorice O deosebită este acordată popular, or-

lucrări de interes domeniu (amena- adăposturi pen- căi de accesticiparea lor la comun în acest jarea de saivane, tru animale, 'stîne, pentru transportul furajelor etc.).Pe baza obiectivelor unitare legate de dezvoltarea zootehniei în ansamblul ei, coordonarea și sprijinirea consiliului popular, ale organizațiilor de masă și obștești de către comitetul comunal de partid se desfășoară potrivit specificului și posibilităților fiecărei Bunăoară, uteciștii îndeosebi la îngrijirea Construirea de țarea de stîne membrilor asociației de animale. Prin antrenarea comitetelor de cetățeni, a deputaților consiliului popular și a organizațiilor democrației și unității socialiste, sint inițiate dezbateri cu locuitorii comunei pentru a-i determina să sporească numărul de animale din gospodăriile proprii, să încheie contracte pentru livrarea unor cantități mai mari de produse la fondul de stat, să cultive orice palmă de pămînt.Efectul acestor strădanii ? Gospodarii comunei dețin peste 7 400 taurine, 3 100 oi, 2 462 porci, 400 cai, 14 746 păsări, 400 iepuri de casă, 155 familii de albine ș.a. Constantin Florea are în bătătură 14 taurine, 8 oi, un cal, păsări, nutrii. Harnicul crescător de animale ne spunea : „Nouă, celor din Dorna Candrenilor, ne plac animalele. Să creștem cit mai mult animale, acesta ne este și rostul ca locuitori ai unei comune de munte". O opinie împărtășită și de Pavel M. Candrea, Vasile Țiganea, Gavril Candrea șl de mulți alții, în grajdurile cărora animalele se numără cu zecile. Contribuția lor la fondul de stat este la fel de mare. De la începutul anului și pînă acum, gospodarii comunei au " tract, 368 litri lapte, mai mult hectolitri 3 050 kg lînă și alte produse.Toate aceste rezultate situează Dorna Candrenilor printre comunele fruntașe din județ în ce pri-

organizații, sînt mobilizați pășunilor, saivane și înfiin- revin, în principal, crescătorilor

livrat, pe bază de contone carne, 16 800 hecto- cu aproape 600 hectolitri decît era planificat, 256 lapte de oaie, 84 000 ouă,

I

animalelor. Demnă : însă convingerea că zootehnia nu ! rezervele de dez- cu atenție cu- tovarășul Congresul comuniștii
vește creșterea i de remarcat este împărtășită aici și-a epuizat toate voltare. „Studiind vîntarea rostită de Nicolae Ceaușescu la consiliilor populare, și-au pus întrebarea dacă au fost folosite toate posibilitățile, toate resursele, toate energiile de care dispune comuna noastră — ne precizează tovarășul Alexandru Nedelea, secretarul comitetului comunal de partid și primarul localității. în- tr-o ședință comună a comitetului comunal de partid și consiliului popular, la care au participat tovarăși din activul de partid și membrii comitetului comunal al O.D.U.S., am analizat căile și mijloacele pentru dezvoltarea în continuare a zootehniei. Pe temeiul experienței acumulate ne-am propus, printre altele, să popularizăm cu mai multă vigoare exemplul gospodarilor fruntași în creșterea animalelor și, prin- tr-o muncă susținută de la om la om, să determinăm cît mai mulți cetățeni să le urmeze exemplul. De asemenea, am reevaluat forțele de care dispunem, am trecut la redistribuirea sarcinilor de partid în concordanță cu cerințele actuale. în acest scop, membrii comitetului comunal de partid, deputății, tovarășii din activul de partid au fost repartizați pe sate, iar în cadrul lor, pe ulițe și grupe de gospodării, pentru a discuta cu de-amănuntul, în lumina documentelor celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare, posibilitățile economice ale cetățenilor, pentru a le face cunoscute sarcinile ce revin comunei în domeniul dezvoltării zootehniei și de a le da prilejul să formuleze propuneri, sugestii".Propunerile și. sugestiile comuniștilor, ale deputaților și sătenilor au fost cuprinse într-un plan de măsuri pentru fiecare organizație de bază, fiecare instituție, fiecare organizație de masă și obștească. Printre altele, planul de măsuri cuprinde : © redarea de noi suprafețe de teren în circuitul agricol prin restrîngerea perimetrelor conștruiblle, desființarea unor acces inutile

• noi lucrări de curățire șl fertilizare a pășunilor și fînețelor, de desecări și combatere a eroziunii terenurilor ® executarea arăturilor de toamnă în gospodăriile cetățenilor, pregătirea însămînțării cu culturi care se pretează zonei pentru a asigura pe plan local consumul propriu și resurse furajere suplimentare necesare animalelor 
0 asigurarea pe perioada de stabu- lație a cantităților de fîn și otavă pentru întregul efectiv de animale existent în comună ® creșterea producției de carne și lapte pe cap de animal 0 ameliorarea raselor de bovine.înainte de a pleca din comună, tovarășul' Gheorghe Lateș, secretar adjunct dă al partid, cerință Nicolae organizațiile

cu probleme de propagan- comitetului comunal de ne-a vorbit despre o formulată de tovarășul Ceaușescu potrivit căreia __________ j"': Uniunii ■ Tineretului Comunist, îndrumate de organele și organizațiile de partid, trebuie să acorde o deosebită atenție muncii în rîndul tinerilor pentru a determina o bună parte a acestora să se dedice zootehniei. El ne-a informat că pe lîngă școala generală din comună funcționează din 1975 o micro- fermă zootehnică model, care aduce anual un venit de 500 000 lei. Motiv pentru care, muna a fost consfătuire „Pregătirea profil i..î. munte". De fapt, școala generală, de cursuri serale, într-un liceu agroindustrial. Și nu atit. In ultimii ani, aproxi- 35 la sută în comună zootehniei.Și

în noiembrie 1983, co- aleasă să găzduiască o națională cu tema : elevilor în școlile cu industrial-agrar în zona de din anul trecut prin introducerea s-a transformatnumai mativ rămas sacra PantelimonFilip și Rodicași Oltea LăcătușVenit aici, la buiua vauuivuuui, tot .atîtea nume de cunoscut! și harnici crescători de animale.
Sava BEJINARIU 
Constantin VARVARA

din absolvenți au pentru a TinereleMariaNedelea, și alteleDorna Candrenilor,
se con- familii Tăranu, Ștefan au de-
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Slatina s-a înscris ferm pe coordonateleî mo Foto : D. Eugen

Imagina din Rîmnicu Viicea Foto : E. DIchiseanu

de pe agenda de lucra-in practica activității cotidiene

INIȚIATIVELE GOSPODĂREȘTI ALE CETĂȚENILOR
o valoroasă sursă de progres

In continuarea ciclului de articole privind preocupările imediate și de perspectivă ale consiliilor populare in lumina hotăririlor forumului democratic al organelor locale ale puterii și administrației de stat, am adresat tovarășei Aneta Slivneanu, primarul orașului Huși, din județul Vaslui, următoarele întrebări :1. Ce măsuri imediate întreprindeți pentru materia-

lizarea sarcinilor stabilite Ia Congresul consiliilor populare ?2. La ce măsuri de perspectivă vă gîndiți pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități desfășurate de consiliul popular ?3. Prin ce forme și mijloace vă propuneți să asigurați atragerea cetățenilor la aplicarea acestor măsuri ?lată răspunsurile primite :

zț' '-JKSX

••

.. ■

Cititorii noștri - corespondenții noștri ARGEȘ:

înnoiri edilitare în sate

șantierele de in-
fn

rea lucrărilor pevestitii. astfel înciț să putem da in funcțiune la termenele prevăzute toate capacitățile de producție planificate.

OrașulAnul acesta, orașul Roșiori de Vede împlinește 600 de ani- de la prima sa atestare documentară. Noi, fiii lui, sintem bucuroși că această aniversare il găsește mai tinăr ca oricînd, angajat din plin într-un rapid proces de dezvoltare pe toate planurile.Locuitori ai acestei așezări din inima cîmpiei dunărene au luptat în oastea lui Mihai Viteazul, s-au numărat printre pandurii lui Tudor Vladimirescu, au participat la revoluția din 1848 și la răscoala din'1907 ; aceste plaiuri tcleormă- nene au dat culturii noastre naționale personalități de primă mărime, cum sînt Gala Galaction, Zaharia Stancu, Marin Preda. Dar multă vreme Roșiori a fost, așa cum l-a caracterizat Gala Galaction, „mal mult un sat decît un tîrg".Astăzi, Roșiori de Vede este un oraș cu o populație de circa 40 000 locuitori, cu o industrie care dă țării o producție in valoare de circa'4 miliarde lei anual. Principalele sale unități industriale sint : întreprinderea mecanică de material rulant, întreprinderea pentru utilaje agricole și de industrie ali-

întinerit Confirmareamentară, întreprinderea de prelucrări mecanice și confecții metalice,- întreprinderea de uleiuri tehnice și comestibile, întreprinderea textilă „Teleorman", o fabrică tricotaje și perdele din mătase, brici de mobilă și cherestea, o brică de. bere. El este, totodată, puternic nod de' cale ferată.Alături de case cochete, ascunse intre arbori seculari și înconjurate de straturi de flori, orașul din inima cîmpiei are și peste 5 000 de apartamente in blocuri noi, arhitectură Alte 200 construite sfîrșitul anului, cind zestrea arhitectonică a orașului se va îmbogăți cu noua construcție a spitalului teritorial, cu remarcabilul edificiu al Casei științei și tehnicii pentru tineret și cu un nou hotel, orașul va căpăta un .plus de farmec. Și, desigur, la dezvoltarea și înfrumusețarea sa continuă, o contribuție importantă vor aduce, mai departe, așa cum au făcut-o și acum, harnicii săi locuitori.
Florea DOGEANUinginer, ICECHIM _ București

încrederiidu fa- fa- un
cu o originală, modernă, de apartamente vor fi in anul acesta.. Spre

pînă

O propunere pentru creșterea
operativității în transporturi

O dată cu dobîndirea calității de comunist, lui Dinu Nicolae, unul dintre cei mai tineri șefi de echipă de la întreprinderea de pompe „Aversa" București, i s-a. încredințat și cea dinții sarcină de partid '■ verificarea la standul de probă a parametrilor unui lot de pompe.necesare întreprinderii de strunguri Tîrgoviște, chiar la numai cițeva zile după adunarea generală a organizației de partid a atelierului montaj ușor. După terminarea zilei de muncă, Nicolae Dinu nu și-a mai schimbat salopeta, ci a rămas să lucreze în continuare. A doua zi, produsele solicitate de urgență nu numai că erau verificate la toți parametrii, dar chiar plecaseră spre Tîrgoviște. A fost greu, a fost ușor, nu mai are importanță pentru tînărul muncitor, proaspăt membru al partidului. El consideră că, împreună cu alți tineri uteciști cu care a lucrat pînă spre ziuă, nu și-a făcut decît datoria. Acum, ca membru al partidului, susține el, are obligații mult mai mari. Un comunist stima și respectul numai tele sale. El are datoria confirme încrederea peacordat-o tovarășii săi de muncă, să onoreze calitatea de comunist. Nicolae Dinu, ținărul cu chipul se- >nin, luminat de zîmbetul satisfacției și al datoriei împlinite, și-a ciștigat respectul tuturor prin hărnicia sa pilduitoare. într-adevăr, recomandarea pentru primirea in rindul comuniștilor poartă girul faptelor sale, al conștiinței înaintate, revoluționare.

în cele două decenii de la Congresul al IX-lea in județul Argeș s-au construit din fondurile sătenilor și credite acordate acestora de stat peste 50 000 case noi. Totodată, in ultimii cinci ani, în 28 de localități rurale ale județului s-au construit pentru specialiștii de la sate circa 8p0 apartamente. Ca adevărate centre urbane — cu blocuri cochete și unități comerciale și prestatoare de servicii la parter — se înfățișează comunele Bascov și Mărăcineni, cu cite 150 apartamente, Godeni și Poenari, cu un total de 350 apartamente. De remarcat însuflețirea cu care cetățenii din mediul rural au participat la muncă obștească : au fost prestate sute de mii de ore muncă patriotică pentru țamentelor necesitau (Gheorghe „Scînteii").
finisarea apar- și la activități care nu o calificare specială. Cîrstea, corespondentul

S-a trecut operativ 
la acțiune1. Interesul pe care l-a trezitrîndul tuturor locuitorilor orașului nostru cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor populare se reflectă pregnant in modul responsabil și entuziast în care aceștia au trecut de îndată, cu toată hotărîrea, la înfăptuirea importantelor sarcini economico-socia- le ce revin orașului în acest an, ultimul din actualul cincinal.Desigur, va trebui să ne concre- tizăm sarcinile stabilite la congres,' să le asigurăm realizarea practică în funcție de specificul localității. Iată de ce fiecare problemă în parte — fie că e vorba de aspectele economice.- de sistematizarea localității; de-" gospodărirea sau autofinanțarea sa — o vom discuta și detalia în sesiunile consiliului popular, în ședințele comitetului executiv, în întâlnirile ce le vom organiza în perioada următoare cu cetățenii. Dar asta nu înseamnă că trebuie să așteptăm, ci, asa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, întorși acasă de la congres avem datoria să trecem imediat la treabă, să dovedim prin fapte, prin rezultate că am înțeles■ importanta rolului sporit ce acum consiliilor populare.O primă măsură imediată siliului nostru popular a fost lizarea. în toate unitățile industriale, a posibilităților in domeniul producției — analiză din care a reieșit că exjștă condiții să realizăm cu 30 de zile mai devreme sarcinile ce revin unităților economice ale orașului pentru actualul cincinal.Pornind de la cerința formulată la congres de secretarul general al partidului că problemele agricole trebuie să se afle în centrul atenției consiliilor populare, că actuala campanie, de toamnă trebuie să fie o dovadă a modului care fiecare consiliu Ies răspunderile ce-i tă linie, am1 stabilit _ . .pentru asigurarea unei participări intense a cooperatorilor de la cele două C.A.P.-uri de pe raza orașului la recoltat, la celelalte lucrări de sezon, inclusiv modalități de sprijinire a acestora, in perioadele de vîrf, de către oameni ai muncii din întreprinderile industriale, elevi etc.S-a acționat și pentru intensifica-

Măsuri de perspectivă 
pentru o nouă calitate 

a activității2. Preocupați de problemele imediate. avem în vedere și o serie de măsuri în perspectivă, care să asigure ridicarea pe o treaptă nouă, calitativ superioară, a întregii activități a consiliului nostru popular.Fără îndoială,. la această oră nu putem vorbi de un plan de perspectivă definitivat, pentru că. asa cum am'mai arătat. în urma consultării

Iar. Tocmai de aceea, in adunările cetățenești pe care le vom organiza pe cartiere și circumscripții electorale vom identifica, împreună cu cetățenii. noi și eficiente căi pentru autofinanțarea orașului. Din primele calcule rezultă că în viitorul cincinal localitatea noastră nu numai că se va autofinanta. dar va putea contribui Ia bugetul statului cu un excedent de circa 9 000 000 lei.între domeniile în care am început să conturăm o serie de măsuri de perspectivă se numără și dezvoltarea producției industriei mici, diversificarea prestărilor tinderea producției podăriile populației de servicii, ex- agricole în gos- ș.a.

revinea con- reana-

responsabil in popular a ințe- revin pe aceas- măsuri precise

ÎNSEMNĂRI DIN ORAȘUL 
HUȘI

maselor de cetățeni, a comisiilor permanente ale consiliului popular, a tuturor deputaților, vom stabili, în etapa următoare, planurile detaliate pe fiecare domeniu de activitate, astfel incit totalitatea obiectivelor puse în fața noastră de congres să fie realizate în condiții corespunzătoare.Pot să anticipez insă că între prioritățile noastre de viitor se vor afla problemele organizării superioare a teritoriului și sistematizării localității. Astfel. în 1986 vom încheia una din primele etape de sistematizare a centrului civic al orașului, care va fi alcătuit din peste 700 apartamente și numeroase dotări so- cial-culturale. Acțiunea de sistematizare va continua in cincinalul viitor. cuprinzind și celelalte cartiere ale orașului. Tot în viitorul cincinal vom moderniza parcul „1 Mai“ și vom construi un magazin general, plus o centrală termică pe cărbuni.O atenție deosebită vom acorda în perioada următoare problemei autofinanțării localității. Proiectul de Lege privind autoconducerea. auto- gestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administra- tiv-teritoriale. dezbaterile din congres pe această temă au pus in evidentă importanta realizării echilibrului dintre veniturile și cheltuielile bugetului fiecărui consiliu popu-

Modalități diverse 
de atragere ă cetățenilor3. Materializarea sarcinilor complexe puse în fata consiliilor populare de recentul congres face necesară găsirea celor mai eficiente modalități și forme de atragere a cetățenilor la Întreaga viată economi- co-socială din fiecare unitate admi- nistrativ-teritorială. De altfel, in permanenta conlucrare cu cetățenii se află garanția îndeplinirii programelor de viitor ale fiecărei localități. Cum vom proceda, concret, pe această linie? Vom organiza adunări cu cetățenii in fiecare circumscripție. punînd în discuție planul de dezvoltare în profil teritorial; Pre- luind toate acele sugestii si inițiative cetățenești de natură să asigure soluțiile cele mai eficiente la problemele de viitor ale localității, vom definitiva planul de măsuri pe fiecare domeniu de activitate.Atragerea cetățenilor la actul de conducere și decizie se va împleti cu preocuparea de atragere a cetățenilor la activitatea practică, concretă, de înfăptuire a obiectivelor stabilite Împreună cu ei. în acest scop, prin deputați, comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari, comisiile permanente ale consiliului popular, prin toate celelalte forme de legătură cu masele vom asigura mobilizarea oamenilor la toate acțiunile ce le vom iniția, îneît fiecare localnic să se simtă implicat in amplul proces de înflorire a propriei localități.

Mihai IONESCU 
Petru NECULAARGUMENTE PENTRU EMBLEMA OLTENIȚEI

iși ciștigă prin fap- fermă să care i-au
(Urmare din pag. I)

întreprinderea de utilaj greu și transport pentru construcții (I.U.G.T.C.) Brașov servește șan- ■ tierele de construcții industriala, avind ca rază de activitate aproape întreaga țară. întrucit la unele mașini și utilaje de pe aceste șantiere apar uneori defecțiuni care trebuie urgent remediate pe loc, pentru a evita pe cit posibil stagnarea îndelungată a lucrărilor, adeseori trebuie să expediem de la sediul întreprinderii noastre anumite părți componente sau piese de schimb pentru utilajele defecte. Asemenea trimiteri le facem prin intermediul C.F.R. și, nefiind vorba de volume prea mari, vagonabile, le transportăm cu transconteinere. în cazurile în care transportul, se face pe rute care au stații terminale, nu apar nici un fel de probleme pentru transconteinere, deoarece primim operativ mijloacele de transport cerute. Intimpinăm însă greutăți în situațiile in care trebuie să colaborăm cu stațiile C.F.R. care nu sint terminale pentru transcontei- nere ; in asemenea cazuri durează foarte mult pină reușim să obținem aprobarea pentru astfel de mijloace de transport.Asemenea neajunsuri ar putea fi prevenite dacă s-ar accepta propunerea de a ni se da o aprobare de principiu ca Stația Brașov-Triaj — magazia de mărfuri — să ne pună la dispoziție transconteinerele solicitate ori de cite ori avem nevoie. Cu atit mai mult cu cît noi am descărca piesele direct in gara C.F.R. de destinație, fără a mai

duce transconteinerele cu mașinile pe șantiere, așa cum se obișnuiește în stațiile terminale. Deci nu se poate pune problema că am imobiliza multă vreme transconteinerele ce ni s-ar pune la dispoziție. Iar ajutorul ar fi eficient, deoarece am putea să asigurăm operativ repunerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor defecte de pe diferite șantiere, în interesul accelerării lucrărilor.
Nil A. ȘTEFÎRȚA compartimentul transport feroviar din cadrul I.U.G.T.C. Brașov Niculae S. IORGA muncitor, întreprinderea „Aversa" București

Pe scurt, din scrisori® Zonele verzi ale municipiului Iași s-au îmbogățit în acest an cu zeci de mii de arbori și arbuști, cu sute de mii de flori. Materialul sădi- tor, asigurat în cea mai mare parte din serele și pepinierele consiliului popular municipal, precum și din cele ale ocolului silvic, a fost plantat cu contribuția cetățenilor din municipiu, a elevilor și studenților. Se poate spune că buna gospodărire a localității și întreținerea spațiilor verzi au devenit preocupări ale tuturor locuitorilor frumosului nostru municipiu. (Gheorghe Zaiț, inspector la Consiliul popular al municipiului Iași) ® Alimentarea cu apă1 potabilă a comunei Coteana, județul Olt, s-a îmbunătățit prin reamenajarea cișmelei din punctul „Hora", al cărei debit a fost mărit prin captarea unor noi izvoare. (Vasile Tonii, corespondent voluntar) 0 Contraste. Zona orașului Rădăuți este cunoscută pentru frumusețile sale. Vizitînd recent orașul am rămas insă neplăcut surprins că cetățenii, gospodarii de aici, admit ca pe albia riuluj Suceava, care străbate localitatea, să se depoziteze tot felul de gunoaie, fier vechi și alte materiale. (Crinu Apostol, tehnolog, Combinatul de prelucrare a lemnului Pitești) 0 Recuperarea și recondiționarea pieselor refolosibile este o sarcină permanentă și pentru colectivul de petroliști ai Schelei Boldești, județul Prahova. Valoarea pieselor recuperate și reintroduse in circuitul productiv în acest an (cămăși de pompe, pistoane, supape cu bilă, capete de pompare, arbori cotiți etc.) se ridică la aproape 6 milioane lei, depășindu-se cu mult planul asumat. (Ion Marinică, tehnician).

mijlocul nostru. Că nu s-au speriat de greutățile inerente începutului, că n-au zis niciodată i ‘ '.unor sarcini profesionale, Ne-au făcut continue tradiția fabricii de a forma specialiști valoroși. Aici, în fabrică, au învățat meserie aproape 50 de ingineri. Majoritatea sînt acum cadre de conducere".Cu aceeași căldură, cu aceeași mîndrie, despre oameni, despre cum s-au format aici în fabrică ne vorbește și tetului Nica.„Să vieții muncitoare la noi din 1Ș70. Se numește Elena Lazăr. Destinul ei, viața ei constituie un model de împlinire și realizare, urmînd un ritm propriu acestor vremuri, acestor ultimi 20 de ani ai tării. cind orice om cinstit, orice cetățean și-a putut îngădui să viseze și să-și realizeze visul. Iată mai concret la ce mă refer. Elena a venit din Moldova, S-a prezentat la fabrică, la personal, pentru că a citit în ziar că se fac angajări jn vederea calificării. Si-a găsit o gazdă în oraș și a dată cu viață. A brigada

nu în fața'bucuria să

deneȘi
secretara comi- partid, Elenaoprim asupra destinului unei care lucrează

început munca, munca, și noua fost repartizată maistrului Ni-

a primit meserie, lacolae Spirache, primele lecții în curind l-au făcut Ioc căminul întreprinderii. A îndrăgit orașul, străzile, magazinele. într-o zi l-a cunoscut pe Lascăr Lazăr, care lucra ja șantierul naval. S-au căsătorit. Au primit locuință la bloc. Au acum doi copii. Elena este elevă la cot timp școală aflatutile, a învățat să studieze. Să aprofundeze, să nu se grăbească niciodată cind face vreo apreciere. Să se exprime. Are, cum s-ar spune, un nou orizont. Fata care în urmă cu 16 ani a venit pur și simplu din întîmplare la poarta fabricii este acum un om întreg, una din cele mai bune muncitoare. Trăiește cea mal frumoasă etapă a vieții".„Datorez asta șansei extraordinare de a fi venit să muncesc într-un colectiv muncitoresc — ne explică Elena Lazăr. într-un loc în care omul cu problemele lui se află pe primul plan. Poate unora li șe pare că despre asta se vorbește Mie mi se Problemele

la seral. învață cot cu fata ei. într-un a fost trimisă la o de partid. Elena a lucruri interesante,

despre asta foarte puțin, pare normal, oamenilor au foșț rezolvate pînă acum. Sintem totuși un colectiv vechi. Mai sînt probleme.. Dar ele tin acum de noile exigențe, de dorința oamenilor de a trăi

la noi in o cantinămai bine. Iată, fabrică avem foarte bună in care pot să mănince intr-o singură serie 200 de muncitoare. Avem o bucătăreasă harni- o bună meseriașă, se ~ " Vlaicu.doctorul grijă de Nu treia poli-
că, numește Camelia La dispensar, Mihail Ilișan are sănătatea noastră, buie să ne ducem clinică să pierdem ore în șir și nici Ia stomatologie. S-au pus la punct, pe timp de iarnă, multe probleme privind aprovizionarea cu ce ne trebuie mai mult și mai mult în gospodărie. Celor ce s-au angajat de curînd în fabrică li se par normale toate Pentru mine insă, pornit de la zero Înseamnă enorm".Revenim la începută cu inginera Do- chia Baciu, directorul adjunct al filaturii : „Filatura de bumbac Oltenița este un simbol al reușitei oamenilor !“. Nu ne despărțim înainte de a nota in carnet o noutate de ultimă oră : pînă la sfîrșitul lunii, filatura va trebui să execute pentru Zambia 60,5 tone fir număr metric din po- liester și celofibră. Ce se află în spatele acestei atit de normale sarcini de producție ? Acum știm : concentrare maximă, grijă pentru calitate și mai ales o stare specială, de angajare și mîndrie, de răspundere. Stare pe care am

acestea, care am — astadiscuția

găsit-o, exprimată înt succese de prestigiu, și la întreprinderea constructoare de nave și piese turnate, fără de care nici nu putem concepe un reportaj despre Oltenița.„întreprinderea noastră este o ilustrată vie a epocii de aur pe care o trăim — spune cu mîndrie unul dintre mai vechii muncitori ai șantierului, maistrul de astăzi, Marin Micu, Executăm o gamă largă de nave de pasageri, maritime, fluviale și pentru lacuri, motonave pentru transportul mărfurilor, îm- pingătoare pentru dotarea flotei noastre comerciale și nenumărate nave tehnice. La fabrica de piese turnate realizăm numeroase repere din fontă și oțel". Despre export primim informații concrete de la inginerul George Bozeanu ; „Exportăm anual motonave de 2 150 de tone, tip „LENA", și de 5 000 de tone, tip „VOLGA", pentru U.R.S.S. și Cehoslovacia, ceea ce reprezintă peste 45 Ja șută la producția-marfă industrială. Pentru calitatea produselor destinate partenerilor externi, colectivul nostru & primit trofeul internațional „Mercurul de aur". Fiecare specialist l-ar merita pentru sine. Observați, spun „specialist" pentru că cei ce muncesc în sectorul „nave pentru export" — de la

muncitor la maistru, de la maistru la inginer — sînt cei mai buni dintre cei buni. Nu este nici exagerare, nici emfază in ceea ce spun. S-a plecat de la un atelier de confecționat bărci. S-a pornit cu un număr de cîțiva muncitori. Au învățat, s-au străduit și ei au făcut ca în cîțiva ani să prindă viață o adevărată întreprindere. L-au ales în frunte pe cel mai harnic și mai cinstit comunist. Pe inginerul loan Cristea. De atunci, întreprinderea merge ca o navă care a'găsit drumul cel bun. Iată cflteva cifre, cîteva adevăruri. în ultimii douăzeci de ani valoarea fondurilor fixe a crescut de 8,3 ori, Produc- ția-marfă industrială de 5,95 ori. Exportul de 2,8. Numărul mediu al personalului muncitor de 2,9 ori. Apoi, ceea ce s-a ridicat in jurul nostru pentru oameni, pentru viata lor în șantier. O cantină-restau- rant, o microcantină, trei cămine pentru nefamiliști, grădinița de copii, clubul, stadionul''.Ne oprim aici. Miezul lucrurilor, al faptelor se descifrează lesne din aceste mărturisiri. La Oltenița, oamenii trăiesc o viață nouă, iar faptele lor sînt stindarde ațe devotamentului pentru mărețele timpuri socialiste.Sînt argumente emblema orașului, ale hărniciei. pentruEfigii
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Roadele toamnei mai trebuie strinse

de pe următoarele suprafețe

CARTOFI 15
SFECLA DE ZAHAR 59%
PORUMB 61%

Transportul din cimp poate și trebuie
organizat mai bineIn județul Bacău recoltarea sfeclei de zahăr se desfășoară intr-un ritrh susținut. Suprafețele eliberate de această cultură cresc de la o zi la alta, ele reprezentind la 26 septembrie peste 55 la sută din cele cultivate. într-o seamă de unități co- .operatiste și de groindustriale Traian, Podu unde munca se nul angajării și pline a tuturor locuitorilor de la sate pentru stringerea și punerea la adăpost a întregii recolte, realizările sint mult mai mari decit media județului. Pentru ca producția să nu se deprecieze, organele locale au luat măsuri ca întreaga cantitate de sfeclă de zahăr să fie transportată cit mai repede la întreprinderile de industrializare din Sascut și Roman sau la bazele de recepție intermediare. Ca urmare, la Dealu Morii, Găiceana, Sascut, Parincea și in alte cooperative agricole sfecla de zahăr este transportată de pe cîmp în aceeași zi în care se recoltează. „Alături de mijloacele auto, la transportul producției am mobilizat și un mare ’ Autocamionul cu nr. 31-BC-3511, de număr de atelaje proprietate a cooperativelor agricole și a membrilor cooperatori — ne spune tovarășul. Mihai Cadar, președintele consiliului agroindustrial Dealu Morii. Ca sâ realizăm o producție bună de sfeclă de zahăr trebuie să ne grăbim Ia cules. Aceasta fiindcă pierderile zilnice, datorate deshidratării foarte rapide, depășesc 10 la sută. Imediat după eliberarea terenului trecem la executarea arăturilor și pregătirea patului germinativ pentru însămin- țatul griului".Directorul adjunct al fabricii din Sascut, tovarășul Nicolae Mirică, era mulțumit de faptul că unitatea este asigurată cu materia primă necesară și chiar de la începutul campaniei de prelucrare își depășește capacitatea de producție. La ora actuală, în curtea fabricii există in stoc materie primă pentru circa două zile de lucru, iar in bazele de recepție — pentru alte 3—4 zile. Totuși, față de cantitățile mari recoltate și aflate în cîmp, ca și de cerințele unităților de prelucrare, ritmul de transport al sfeclei de zahăr este incă foarte lent. La data raidului se aflau pe cimp circa 10 000 tone sfeclă de zahăr, cele mai mari cantități fiind in consiliile agroindustriale Gheorghe Gheorghiu- Dej, Sascut, Traian și Hemeiuși. Recoltată de mai. multe zile și lăsată în grămezi, la Cașin, Căiuți. Stefan cel Mare. Coțofănești. Tătărăști și în alte unități, sfecla a început să se deshidrateze, păgubind astfel statul și în primul rină pe cooperatori. Și aceasta datorită slabei organizări a . muncii, cît și folosirii incomplete, la \ întreaga capacitate, a mijloacelor de . / transport. Cîteva exemple vin să ‘ confirme cele afirmate. în vreme ce *’■

stat din consiliile a- Helegiu, Moinești, Turcului, Hemeiuși, desfășoară sub sem- responsabilității de-

la Tătărăști și Păncești, datorită asigurării forței de muncă și bunei organizări, o mașină de 15,5 tone nu stă la încărcat decit 20—30 minute, la Bogdănești, autocamionul cu nr. 31-BC-4633 a staționat pe cimp cinci ore și jumătate, pentru,că n-a avut cine să-l încarce. La fel s-a intîm- plat și la cooperativele agricole Că- iuți, Ștefan cel Mare, Coțofănești și
BACAU

în alte unități. Drept urmare, media curselor efectuate de cele 16 autocamioane repartizate de I.T.A. Bacău fabricii din Sascut nu depășește decit una-două pe zi. De la Căiuti, de exemplu, unitate aflată la o distanță de circa 25 km de fabrică, ar trebui să se facă normal 3—4 curse pe zi, or, din cauza neasigurării forței de muncă la încărcat, abia se realizează cite două curse. în plus, mașinile vin încărcate sub capacitate.15,5 tone, după ce a staționat în ziua de 24 septembrie de la ora 7.15 pină la ora 12,00, a sosit la fabrică încărcat doar cu 13,3 tone sfeclă. în alte zile, mașinile nu sînt folosite aproape deloc. Duminica, de obicei, conducătorii auto pleacă de la ora prin- zului la autobaza din municipiul

Gheorghe Gheorghiu-Dej de care aparțin, de unde se reîntorc de abia luni după-amiază. Directorul fabricii din Sascut ne spunea că lunea dimineața șoferii au cursuri de instruire. Nu vor avea oare la iarnă timp suficient pentru a se perfecționa în meserie ?Prea mult timp se pierde și la descărcarea sfeclei in fabrică. Am cronometrat cît durează unui autocamion cu încărcarea lui cu tăiței de cele mai multe ori. oră. Printr-o mai bună organizare n-âr trebui să staționeze aici nici o mașină mai mult de 15—20 de minute.în județul Bacău există condiții ca întreaga producție de sfeclă de zahăr să fie recoltată și transportată de pe cimp în termenele prevăzute prin programul întocmit de direcția agricolă. Se impun insă măsuri operative. energice atit din partea organizațiilor de partid, cît și a consiliilor populare comunale pentru ca și unitățile rămase in urmă să urmeze exemplul celor fruntașe, să intensifice atit recoltatul, cit mai ales transportul acestei valoroase culturi, pentru ca nimic din producția acestui an să nu se piardă sau să se deprecieze.

descărcarea remorcă și de sfeclă : depășește o

Graficele de recoltare și prelucrare
a sfeclei de zahăr-riguros respectate

-in timpul optim, 
la un înalt

Gheorqhe BALTĂ corespondentul „Scînteii

șeful secției de. arat. 30 hectare, prețios. (Eugen
AJUTOR PREȚIOS. Intr-o solă aparținînd cooperativei agricole Carastelec, județul Sălaj, în schimbul doi lucrau 13 tractoare la arat. Dintre acestea, opt erau conduse de tractoriști, pe celelalte cinci se aflau secretarul adjunct al comitetului comunal de partid, tehnicianul veterinar din comună, doi mecanici de secție și mecanizare. în schimbul respectiv, cele 13 tractoare au ajutorul celor cinci dovedindu-se a fi deosebit de Teglas).
UN CALCUL EDIFICATOR. In consiliul agroindustrial Gruia, județul Mehedinți, solele pe care se lucrează la arat și semănat se află la distanțe diferite de sediul secțiilor de mecanizare. Pentru a se înlătura in totalitate deplasările în gol au fost organizate tabere în cimp. Avantajul ? Crește randamentul pe fiecare tractor și semănătoare, se elimină deplasările inutile, se economisește o însemnată cantitate de carburanți care, potrivit calculelor, echivalează cu efectuarea a 185 hectare arături și însămînțarea ă 432 hectare. Desigur, aceleași calcule le-ar putea face și alți conducători de S.M.A. care se mai întreabă dacă este bine sau nu să organizeze tabere în cîmp pentru mecanizatori. (Virgiliu Tătaru).
IDEE BUNĂ La încsputuî actualei campanii de recoltare a cartofilor, centrul de semințe Brașov a pus la îndemîna unităților

De cîteva zile, în județul Mureș a început recoltarea și prelucrarea sfeclei de zahăr. Pină in seara zilei de' 26 septembrie, recolta a fost, strîn- să de pe 3 886 hectare. „Lucrările sint in grafic — ne spune inginerul loan Catarig, director al direcției agricole județene. în unitățile cultivatoare se acționează cu prioritate pe solele care urmează a fi destinate culturii griului. Drept care aici, pe măsura recoltării, sfecla de zahăr este adusă operativ la marginea parcelelor, in vederea transportării cu mijloacele mecanice direct în unitățile prelucrătoare. Un alt amănunt : în acest an urmează să depozităm pes- . te 100 000 tone colete, care, in ă- mestec cu paie, vor constitui o importantă sursă pentru asigurarea necesarului de furaje". Pentru ea recoltarea, transportul și prelucrarea sfeclei de zahăr să decurgă conform graficelor, atit unitățile cultivatoare, cit și cele două fabrici au acordat atenția cuvenită pregătirii temeinice a acestei campanii. Ne-am convins de aceasta în urma raidului întreprins în cîteva unități.Cooperatorii din Mureșeni, care în anul precedent ducție record de fost și în acest care au început plante tehnice.nostru, pe o parcelă de 10 hectare se aflau 80 de cooperatori. Constantin Pop, inginerul-șef al coope-

rativei agricole, aflat la fața locului, ne-a precizat : „Producția fiind mare, noi acordăm cea mai mare atenție respectării riguroase a graficelor de transport la Fabrica de zahăr din Tirgu Mureș. Am stabilit ca tot ce se recoltează într-o zi, în aceeași zi să fie încărcat și transportat la baza de recepție a fabricii. Sîntem hotăriți să evităm pier-
MUREȘ

au realizat o pro- sfeclă de zahăr, au an primii în județ recoltarea acestei La data raidului

derile. de orice fel". Intr-adevăr, aici, dat fiind că terenurile cooperativei sint situate la mică distanță de fabrica de zahăr, la transportul sfeclei de zahăr lucrau, concomitent cu mijloacele mecanice, peste 20 de atelaje proprii, astfel incit recoltarea și transportul se desfășurau în flux continuu. Așa se procedează și in cooperativele agricole din Iernut, Ungheni, Șăulia de Cimpie. Specialiștii cu care am stat de vorbă evaluau producții medii de 50 000—60 000 kg sfeclă de zahăr la hectar.Fabricile, de zahăr din județ sînt pregătite să prelucreze cantitățile de sfeclă prevăzute în grafic. Bunăoară, Fabrica de zahăr din Luduș are o capacitate nominală de prelucrare de 2 500 tone sfeclă în 24 ore. De remarcat că aici specialiștii unității au
agricole din județ circa 1 milion de saci-plase din material plastic, care să înlocuiască sau să completeze sacii obișnuiți din iută. Pentru un moment unele unități au ezitat să-i primească. Altele, printre care cele din Ghimbav și Codlea, i-au .folosit din primul moment. Pină la urmă, exemplul lor a fost urmat de toate unitățile. Și aceasta deoarece s-au convins că săcii-plase ău multe avantaje, stringerea și livrarea cartofilor se face direct în acești saci, pămîntul de pe tuberculi se desprinde cu ușurință, astfel încît cartofii rămin mai curați. în plus, un sac-plasă costă 3;5 lei, comparativ cu 45 de lei cît costă unul din iută. Așadar, o idee bună. De aici și propunerea ca utilizarea sacilor- plasă să fie generalizată, începînd cu anul ce vine, și la recoltarea cartofilor de consum. (Nicolae Mocanu). (

UN EFORT ÎN PLUS, DAR MERITĂ. Cum furajul pentru cele 1 300 de bovine și oile C.A.P. Izvoarele, județul Olt, nu era îndestulător, cooperatorii au recoltat manual întreaga cultură de 400 hectare cu floarea-soarelui.. Capitul cu capitul, au adunat peste 450 tone. La treierat a rezultat și o cantitate apreciabilă de .pleavă. în prezent acestea sint amestecate cu coceni tocați, astfel că au putut fi preparare mai bine de 1 000 tone furaje de calitate. (Mihai Grigoroșcuță).
ATELAJELE L.A LUCRU. Folosirea atelajelor la efectuarea transportului produselor și chiar Ia unele lucrări în cîmp a devenit o practică obișnuită în numeroase unități agricole din județul Hunedoara. Există și excepții': la brigada din Joseni a cooperativei agricole Pestișu Mic s-a defectat mașina de scos cartofi, iar oamenii stăteau degeaba. Mai erau de strîns cartofii doar de pe patru hectare. La intervenția primarului comunei, au fost aduse în cimp atelajele cu cai. In scurtă vreme lucrarea s-a încheiat. Atelajele urmează să fie folosite și la alte lucrări. (Sabin Cerbu).
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Cît mai mult cărbune
pentru termocentrale și cocserii

ÎN VALEA JIULUI, ACȚIUNI SI MASURI CONCRETE 
PENTRU PERFECȚIONAREA ORGANIZĂRII MUNCII

Chemarea patriotică „Tării, cît mai mult cărbune !“, adresată tuturor minerilor țării, găsește un puternic ecou și in rîndurile minerilor din Valea Jiului, care, âplicind in viață orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează cu perseverență pentru sporirea numărului de posturi în abataje și perfecționarea organizării muncii.— După cum se știe, ca urmare a grijii permanente a conducerii partidului, unitățile miniere din bazinul nostru carbonifer dispun de o bază tehnico-materială puternică, de utilaje și instalații moderne*, de mare randament, ne spune tovarășul Iulian Costescu, director general al Combinatului minier Valea Jiului. Totuși, în unele mine, producțiile de cărbune nu se situează la nivelul prevederilor de plan. De ce ? Din analizele făcute rezultă că, în ultima perioadă, nu s-au asigurat integral efectivele prevăzute de mineri în abataje, adică tocmai acolo unde se hotărăște soarta producției. Iată de ce, acționind în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, am luat o serie de măsuri speciale pentru creșterea numărului de posturi direct productive in abataje. în acest scop, numai in ultimele trei zile peste 340 de studenți de la Institutul de mine din. Petroșani au fost repartizați să-și efectueze practica de producție în unități miniere. Totodată, un însemnat număr de oameni ai muncii care lucrează in întreprinderile miniere, dar la suprafață, au fost trecuți să muncească in abataje, unde, se extrage cărbunele. Aș vrea să precizez că dacă simbătă, 21 septembrie a.c.. au fost prestate in cărbune 
4 879 posturi, marți 24 septembrie a.c. s-au efectuat 5 416 posturi. Ac

țiunea de sporire a numărului de posturi efectuate direct în abataje va continua însă și în zilele următoare. Obiectivul pe care ni l-am propus este să asigurăm cel puțin 1 1)00 de posturi în plus, ceea ce va avea ca efect direct creșterea producției de cărbune.♦ Cum se va acționa pentru îndeplinirea acestui obiectiv ? „Peste 1 400 de studenți vor efectua practica în producție împărțiți în patru serii în abatajele minelor din Valea Jiului — ne-a spus prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor, rectorul Institutului de mine din Petroșani. Prima serie, de 342 de studenți, a și început luciul in abatajele minelor Lonea, Petrila, Dilja și Livezeni. Aș dori să menționez că toți studenții au mai efectuat practică în mină și au de acum experiență în munca din abataje. în felul acesta, pe lingă faptul că vor contribui direct la creșterea producției de cărbune a Văii Jiului, studenții vor avea posibilitatea țsă-și aprofundeze cunoștințele. practice, să-și îmbunătățească și mai mult îndeminarea și iscusința in executarea complicatelor procese de. producție din subteran".Acțiunea de creștere a numărului de posturi in abataje, deși a fost declanșată cu mai multă insistență numai de cîteva zile, începe să-și arate roadele. Producția zilnică de cărbune brut, de pildă, a crescut cu peste 3 000 tone. Totodată, producția de huilă netă a sporit de Ia o medie de 23 500 tone pe zi, cit s-a realizat in perioada 17—19 septembrie, Ia aproape 26 000 tone pe zi, în perioada 21—26 septembrie. De subliniat că și Ia producția de cărbune energetic se obțin de la o zi la alta creșteri tot mai însemnate. Dacă pînă la data de 17 septembrie se înregistrau zilnic restanțe de 1 340 tone, din 18 septembrie

planul a fost depășit cu regularitate, în ziua de 25 septembrie extră- gindu-se suplimentar 2 335 tone cărbune energetic.Așa cum remarca tovarășul Viorel Faur, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani, organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. de la cele 10 mine din Valea Jiului au datoria ca, pe lingă sprijinirea acțiunii de dirijare a forței de muncă spre abataje, să îmbunătățească munca politico-edu- cativă in rindurile minerilor în vederea întăririi ordinii și disciplinei in toate formațiile, de lucru, reducerii numărului de absențe nemotivate, astfel incit fiecare miner să efectueze numărul de posturi prevăzute lunar.O experiență bună în această privință există la întreprinderea minieră Lupenî. Comitetul orășenesc de partid, împreună cu comitetul de partid al minei au inițiat o serie de acțiuni politico-educative în rindurile minerilor, au avut convorbiri cu cei care au absentat nemotivat, li s-au prezentat calcule prin care li s-a demonstrat cit pierd dacă absentează nemotivat de la lucru. în același timp, s-a popularizat expe

riența brigăzilor și minerilor fruntași, care, depășind prevederile de plan, realizează și însemnate sporuri la retribuție. De altfel, prezența la lucru s-a îmbunătățit mult în ultima perioadă. Numărul posturilor prestate in cărbune a crescut in ultima săptămină de Ia aproape 900, cit ferau efectuate in perioada anterioară, la 983 în ziua de 23 septembrie a.c. Drept urmare, producția medie zilnică a crescut de la 7 000 tone cărbune Ia peste 7 500 tone cărbune.Trecerea la lucrul în program continuu, sporirea numărului de posturi în abataje, asigurarea unui climat de muncă angajant, întărirea ordinii și disciplinei reprezintă prin urmare căi sigure de creștere a producției de cărbune cocsificabil și energetic, a contribuției minerilor din Valea Jiului la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării, la aprovizionarea mai bună a siderurgiei cu cărbune pentru cocs, și a termocentralelor cu cărbune energetic.
Sabin CERBUcorespondentul „Scînteii “

conceput și realizat, cu forțe proprii, o ingenioasă stație de preincălzire a sfeclei tăiate, care asigură o extracție avansată a zahărului și reduce cu 0,3 la sută cantitatea de zahăr din melasă. Efectul ? Realizarea, intr-o campanie de prelucrare, a unui spor de producție de circa 1 000 tone zahăr și diminuarea consumului cu peste 2 000 țional.Pregătiri la Fabrica reș, la care prelucrarea sfeclei de zahăr a început in ziua de 19 septembrie. Aici însă, la data menționată, stocul de materie primă existent în incinta întreprinderii era de numai 4 000 tone. Adică necesarul pentru mai puțin de două zile lucrătoare. Aceasta, pe de o parte, in- trucît o serie de unități cultivatoare dip zona fabricii incă n-au început recoltarea sfeclei de zahăr, din care cauză, pentru asigurarea materiei prime, mijloacele de transport efectuează curse pe distanțe mai mari de 25 km. Pe de altă parte, din cauza neasigurării decit a 900 tone din capacitatea de transport citată — de 3 200 tone — pe măsură ce se extinde recoltatul, cresc, de la o zi la alta, și stocurile de sfeclă depozitate în cimp sub cerul liber care însumează acum mai bine de 20 000 tone sfeclă de-zahăr.Faptul că, pînă acum, la Fabrica de zahăr din Tirgu Mureș s-au prelucrat. în medie abia'2-400 tone sfeclă de zahăr, fată de 3 000 tone capacitatea nominală de prelucrare, se datorează și faptului că în județele Bistrița-Năsăud, Sibiu și, bineînțeles, Mureș recoltarea a început cu o foarte mare întirziere. Bunăoară, în- cepind din ziua de 6 septembrie, unitățile agricole din județul Sibiu trebuiau să livreze zilnic, conform graficelor stabilite, • la fabrica din ' Tirgu Mureș, 400 tone sfeclă, cele din Bistrița-Năsăud — 300 tone. Acestea ar fi însumat peste 12 000 tone în prezent. Or, pină acum, ele n-au livrat nimic 1 Aceasta explică de ce, la ora actuală, față de 7 000 tone sfeclă de zahăr, bazele de recepție din județele amintite abia au depozitat cite 200 tone.Concluzia ? Una singură : pentru ca recoltarea și prelucrarea sfeclei de zahăr să decurgă conform graficelor stabilite, să fie asigurată peste tot o mai bună corelare între recoltare și transport, astfel incit să nu fie diminuat conținutul de zahăr din rădăcinile de sfeclă.

tone combustibil conven-similare au fost făcute șl de zahăr din Tirgu Mu-

soli-

Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scînteii"

nivel agrotehnic!
(Urmare din pag. I)în vederea respectării normelor prevăzute in tehnologii referitoare la calitatea lucrărilor de pregătire a terenului și semănat. Pină acum, condițiile in care s-au desfășurat însămințările au fost grele. Solul, avipd o umiditate scăzută, a necesitat eforturi mai mari la executarea arăturilor și pregătirea pa.tuJ lui germinativ. Actualele ploi sint de natură să amelioreze această situație. Iată de ce, concomitent cu grăbirea semănatului, este necesar să fie acordată cea mai mare atenție calității lucrărilor. în această direcție sarcini de mare răspundere revin cadrelor de specialiști din agricultură, care, mai ales in cazul cerealelor de toamnă, împreună cu mecanizatorii, determină in măsură hotărîtoare nivelul recoltelor. Analiza desfășurării in- sămințărilor in toamna acestui an relevă că marea majoritate a specialiștilor din agricultură acționează cu hotărire in vederea respectării tehnologiilor stabilite la cultura griului, orzului și celorlalte culturi de toamnă. De altfel, mulți ingineri agronomi prezintă ca o frumoasă carte de vizită recoltele mari realizate de unitățile agricole în care lucrează, rod al activității competente pe care o desfășoară. Ei au înțeles că prin natura profesiei lor trebuie să conducă concret, la fața locului, desfășurarea lucrărilor, să aplice corect și consecvent tehnologiile de lucru, cuceririle științei agricole. Din controalele efectuate de organele agricole de specialitate, precum și din relatările de pe teren ale reporterilor și corespondenților noștri se desprinde și faptul că în unele ferme și unități agricole inginerii agronomi admit lucrări de slabă calitate la pregătirea terenului, amină de la o zi la alta efectuarea semănatului. în aceste zile de virf ale campaniei de toamnă — au rămas doar două săptămini, în care trebuie să se încheie semănatul — specialiștii din agricultură au datoria de mare răspundere de a acționa mai ferm în vederea bunei desfășurări a însămînțărilor.A grăbi semănatul nu înseamnă nicidecum a neglija calitatea lucrărilor. în repetate rîn- duri conducerea partidului a subliniat că trebuie să se pună capăt practicii de a se raporta realizarea planului fizic la însămînțări, fără a. ține seama de calitatea lucrărilor, de felul în care au fost executate. Specialiștii sint cei care au datoria să asigure, pe teren, aplicarea riguroasă a măsurilor stabi- ’■■lite, să-nu admită abateri' de la calitate. în această privință, inginerul agronom trebuie să colaboreze strîns cu mecanizatorii, aflîn- du-se permanent alături de ei, să se sfătuiască împreună asupra modului în care să se lucreze, să decidă cum să se execute fiecare lucrare din tehnologie. De asemenea, să solicite sprijinul consiliilor populare comunale în mobilizarea oamenilor la executarea acelor lucrări care trebuie efectuate manual, cum ar fi eliberarea de resturi vegetale a terenurilor, astfel ca arătura și patul germinativ să fie de cea mai bună calitate.Organele și organizațiile de partid, consiliile populare și direcțiile agricole au datoria să sprijine îndeaproape inginerii agronomi, celelalte cadre de specialitate din agricultură, să desfășoare o activitate rodnică, responsabilă pentru executarea la timp și la nivel calitativ superior a lucrărilor de pregătire a terenului și a însămînțărilor, astfel încît încă de Ia semănat să existe garanția că în anul viitor vor fi obținute recolte mari.

Un obiectiv prioritar — înnoirea 
și modernizarea producțieiîntreprinderea de scule și elemente hidraulice — I.S.E.H. — Focșani a inaugurat, în 1971, seria noilor unități care aveau să se înalțe pe platforma industrială sud din Focșani. I-au urmat Filatura de lină pieptănată, întreprinderea de vase emailate, întreprinderea de mase plastice, întreprinderea de aparataje electrice, întreprinderea metalurgică. Pentru cel care străbate acum această tinără și viguroasă platformă industrială e greu să-și imagineze că aici a existat, în urmă cu numai un deceniu și jumătate, un teren cu... fier vechi.An de an, întreprinderea de scule și elemente hidraulice din Focșani și-a sporit și modernizat capacitățile de producție, iși-a înnoit și diversificat nomenclatorul de produse, devenind acum o unitate reprezentativă a industriei vrincene, Cunoscută atit în țară, cit și peste hotare. Primul nucleu de specialiști ai întreprinderii — de la muncitor la. inginer — a fost format din vrincenii care lucraseră în alte mari întreprinderi din țară și care s-au întors.;,la matcă". Lor li s-au adăugat absolvenții grupului școlar al întreprinderii, format din școală profesională, liceu industrial și școală de maiștri. în scurt timp de la intrarea sa in funcțiune, întreprinderea focșăneană a reușit să satisfacă necesarul de echipament hidraulic și de scule așchie- toare pentru numeroase unități constructoare de mașini din țară.— De la înființarea întreprinderii noastre și pină acum — ne spune inginerul-șef Andrei Bor- deanu — oamenii muncii au acumulat cunoștințe solide in meseriile pe care le practică, astfel incit produsele noastre, cu caracteristici tehnico-funcționale competitive, au devenit tot mai solicitate. Mai mult, am realizat, cu forțe proprii,

și utilaje tehnologice, cu primele dintre ele inzestrindu-ne una din secțiile de producție. In prezent avem posibilitatea să executăm utilaje la cerere și pentru alți beneficiari din țară : presă de forjat cu 4 și 6 ciocănele, mașini de danturat pile, diferite tipuri de cuptoare necesare atelierelor de forje, mașini de șlefuit suprafețe rotunde și semirotunde și -altele. Colectivul nostru execută și livrează un mare număr de scule și repere întreprinderilor constructoare de automobi
la întreprinderea de scule 

și elemente hidraulice 
Focșani

le, tractoare, mașini-unelte. De asemenea, am asimilat o serie de port-scule și accesorii pentru ma- șiniîunelte, pentru centre de prelucrare și mașini cu comandă pro- grara.Esle locul să subliniem că o bună parte din aceste scule și accesorii sint todul gindirii tehnice a specialiștilor de la I.S.E.H. Focșani, unele dintre acestea fiind brevetate ca invenții și inovații. Tot prin efortul specialiștilor întreprinderii s-a proiectat o linie tehnologică pentru procedeul de turnare in modele ușor fuzibile. De altfel, expoziția de la intrarea in întreprindere reunește toate principalele produse realizate aici și solicitate atit in țară, cit și la export. Citeva dintre acestea : distribuitoare care intră in componența tractoarelor și combinelor, supape ■ de presiune, robinete, regulatoare de debit, cuțite de strung standardizate cu plăcuțe din carbură metalică sin- terizată, dispozitiv de extras scule, cap de alezat cu avans manual, mandrine cu alezaj și altele.

împreună cu inginerul Dumitru Cosma de la atelierul de proiectare, străbatem cele două hale monobloc și ne oprim la secția prelucrări scule. Aici îl întîlnim pe maistrul Voicu Fănică, întors pe plaiurile vrincene natale după ce lucrase la o întreprindere din Ploiești. A pus, de la început, umărul la înălțarea și dezvoltarea întreprinderii. „Pe atunci — ne spune el — unii erau specialiști, alții abia descifrau buchia meseriei, dar am tot învățat unii de la alții". Ceea ce nu ne-a spus el, dar am aflat de la cei din jur, e că maistrul Voicu Fănică se numără printre cei mai buni „profesori" in acțiunea susținută de pregătire și perfecționare a tinerilor veniți în întreprindere. Unii dintre ei au ajuns muncitori specialiști de marcă, precum lăcătușul Ene Marin, frezorul Ion Pislaru și alții. Oamenii au crescut și cresc o dată cu întreprinderea. Un exemplu din multe altele : la înființarea întreprinderii, Victor Pancă era muncitor rectificator, iar acum, ajuns intre timp inginer, conduce atelierul de prototipuri. Muncă de mare răspundere și competență. Cu atit mai mult, cu cît întreprinderea trebuie să asimileze și să introducă in fabricație produse tot mai moderne, competitive. Așa se face că, în numai 14 ani, I.S.E.H. — Focșani a devenit un furnizor de nădejde pentru numeroase întreprinderi din țară, dar și o marcă de prestigiu pe piața externă. Nu întimplător, în ultimii trei ani întreprinderea deține primul loc în întrecerea cu celelalte unități din cadrul centralei de resort. Un loc fruntaș care onorează, dar și obligă la o muncă mereu mai spornică, mai eficientă.
Marta CUIBUȘ
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Giwa^ si fi£Titf!Tnnn raimllgiH nicbibe msescii
- străina iMMi la iitdMHrea tariri mMianre a Elasai ■nciuare

(Urmare din pag. I)asigure participarea efectivă, responsabilă a celor ce muncesc la conducerea unităților in care iși desfășoară activitatea, la gestiunea eficientă a proprietății socialiste. Auto- conducerea muncitorească, așa cum este concepută, iși are originea în realitățile concrete din România, exprimă trecerea la o etapă calitativ nouă a întregului proces de democratizare a vieții economice, are o motivare obiectivă in dialectica dezvoltării forțelor și relațiilor de producție și reflectă parcurgerea unei etape importante în procesul de făurire a relațiilor socialiste de producție proprii societății socialiste multilateral dezvoltate. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, auto- conducerea muncitorească este, in etapa actuală, forma concretă prin care se realizează în practică tripla calitate a oamenilor muncii — de proprietari, producători și beneficiari. Deci, autoconducerea muncitorească vizează atît relația fundamentală din cadrul sistemului socialist de relații de producție, rit și celelalte componente ale acestuia.O importantă deosebită pentru perfecționarea în continuare a noului mecanism economico-financiar și adîncirea caracterului democratic al întregii activități de planificare are Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal, aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. și Marea Adunare Națională în iunie 1983. Prin traducerea în practică a acestui program s-au asigurat întărirea autoconducerii muncitorești și autoges1- tiunii economico-financiare, creșterea rolului organelor de conducere colectivă in gospodărirea cu eficiență maximă a patrimoniului fiecărei unități economice, apărarea și 'dezvoltarea proprietății socialiste, aplicarea mai fermă a principiului socialist de repartiție în raport cu cantitatea și importanța socială a muncii depuse, legarea tot mai strinsă a veniturilor fiecărui om al

muncii de rezultatele obținute fn înfăptuirea planului, a sarcinilor ce revin fiecăruia in domeniul său de activitate. Aceste măsuri au creat cadrul obiectiv pentru aplicarea fermă a autoconducerii și autogestiunii economico-financiare, pentru ca fiecare unitate economică să-și desfășoare activitatea pe principii economice de eficiență și rentabilitate, să-și asigure fondurile proprii necesare dezvoltării și cointeresării autofinanțării integrale. Totodată, prin aceste măsuri s-a asigurat. pu-

ințifice, are In economia socialistă caracter de procesualitate. Orice tendință de subapreciere a acestui fenomen obiectiv, de imobilism și lipsă de flexibilitate, ar genera elemente de frînă în dezvoltarea forțelor de producție, 'contradicții in sfera relațiilor de producție, care ar putea afecta armonia și concordanța de interese care caracterizează societatea socialistă. Pornind de la aceste considerente, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, în Raportul la Congresul al XIII-lea al
DIALECTICA PERFECȚIONĂRII
RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE

nerea de acord a sistemului de Retribuire a muncii cu cerințele noului mecanism economico-financiar, s-au creat premisele necesare pentru transformarea acestuia într-o pirghie efectivă de stimulare, a creșterii laturilor calitative ale dezvoltării economice.Perfecționarea relațiilor de producție socialiste este un obiectiv permanent al politicii partidului și statului nostru. Dialectica dezvoltării forțelor și relațiilor de producție în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate determină in mod obiectiv schimbări în sistemul de organizare și conducere a econo-r miei, în formele și metodele de. administrare, gospodărire și gestiune a proprietății socialiste. Perfecționarea sistemului de organizare și conducere, adaptarea continuă a mecanismului economico-financiar la noile cerințe generale de creștere puternică a fo.rțelor de producție, pe baza cuceririlor revoluției tehnico-ști-

P.C.R. : „o atenție deosebită va trebui să acordăm perfecționării și funcționării in cele mai bune condiții a noului mecanism economico- financiar. Va trebui să înțelegem bine rolul legităților economice și să aplicăm cerințele acestora la condițiile concrete ale dezvoltării economico-sociale a României in noua etapă".Prin întreg ansamblul de măsuri adoptate de partidul nostru în ultimii 20 de ani, din inițiativa și cu rolul determinant al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe linia perfecționării relațiilor de producție, a organizării și conducerii economiei naționale s-a urmărit, pe de o parte, purierea de acord a sistemului de organizare și conducere cu stadiul de dezvoltare a forțelor de producție, cu cerințele, etapei noi pe care o parcurge societatea, pe de altă parte, crearea unui angrenaj complex, modern, de organizare și conducere planificată . a economiei

■/■' -.I'naționale — întemeiat pe conducerea științifică ' a societății socialiste — capabil să dinamizeze și să pună in valoare, la nivel superior, toate potentele pe care le conțin în sine relațiile socialiste de producție. Totodată, printr-un complex de forme, metode, mecanisme și instituții s-a creat o adevărată" democrație economică.Rezultatele obținute în cei aproape 8 ani de aplicare a principiilor noului mecanism economico-financiar demonstrează, cu toate neajunsurile care mai persistă în funcționarea acestuia, valențele sale, rolul său determinant in stimularea eficienței și creșterea productivității muncii, in sporirea rentabilității și creșterea venitului național, în accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării economico-sociale. în legătură cu aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-- Sociale : „Putem spune că avem acum un sistem economico-financiar modern, așezat pe principii socialiste, care asigură condiții bune pentru realizarea autoconducerii și autogestiunii. Este necesar să tragem toate concluziile, atît din ceea ce este bun, dar și din lipsurile care continuă să se mai manifeste — și să facem totul pentru aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar".Trecerea, începînd cu anul viitor, la realizarea, conform Directivelor Congresului al XIII-lea al partidului, a unei creșteri economice intensive, necesită, în viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu, îmbunătățirea în continuare a planificării, conducerii și organizării economico-sociale, a întregului ansamblu de relații de producție și sociale, corespunzător cerințelor noii etape de dezvoltare a societății noastre, aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. Perfecționarea relațiilor de producție constituie un proces cu caracter de continuitate.

Festivalul internațional 
„George Enescu"

- EDIȚIA A X-A -Vineri, s-a încheiat cea de-a X-a ediție a Festivalului international 
„George Enescu". Mari ansambluri muzicale românești, orchestre sim
fonice și de cameră, coruri, formații instrumentale, ansambluri de balet, 
consacrați soliști vocali și instrumentali din țara noastră au prezentat, 
timp de zece zile, un mare număr de concerte, recitaluri și spectacole 
cu capodopere enesciene, cu alte lucrări românești și universale.

Da cea de-a X-a ediție a festivalului au participat, totodată, perso
nalități muzicale și formații artistice prestigioase din Argentina, Marea 
Britanie, Cehoslovacia, R. P. Chineză, Franța, Republica Democrată 
Germană, Republica Federală Germania, Italia, Iugoslavia, Japonia, Spa
nia, Suedia, Uniunea Sovietică. In cadrul festivalului s-a desfășurat 
Simpozionul de muzicologie consacrat creației lui George Enescu.

Concertul de închidere a celei de-a X-a ediții a festivalului a fost 
susținut la Ateneul Român de Filarmonica bucureșteană dirijată de 
Mihai Brediceanu.

In aceeași zi, corul „Madrigal", condus de Marin Constantin, a oferit 
un concert la Ateneu. (Agerpres)

Permanența valorilor
CONCERTUL DE ÎNCHIDERE

n

Aseară, sub cupola Ateneului, moment festiv : concertul de închidere al celei de-a X-a ediții a Festivalului internațional „George Enescu". Firește, respectindu-se tradiția, a avut cuvintul prima filarmonică a tării, dirijată de Mihai Brediceanu. Am reascultat Preludiul simfonic de Ion Dumitrescu — una dintre compozițiile de mare circulație ale repertoriului românesc, o lucrare pe care o putem numi „clasică" pentru claritatea și fervoarea inspirației imaginilor, pentru edificiul său dinamic, pregnant românesc, de filiație enesciană. Solista concertului — pianista suedeză înger Sodergren — a tălmăcit concertul schumannian interiorizat, conturind o lume caldă, intimă, elevată, cum sugera compozitorul Dinu Petrescu, în stilul Clarei Haskill. Ne-am bucurat și de reaudierea Boleroului lui Ravel, piesă-cheie în repertoriul oricărei orchestre, un examen de echilibru, de decantare a ritmurilor, a nuanțelor. Dar momentul solemn, momentul-simbol s-a numit Eroica enesciană, simbol al celor 11 zile de sărbătoare muzicală. Este Simfonia I in mi bemol major, scrisă de George Enescu la vîrsta de 24 de ani, a] 13-lea opus al său după experiența Sonatei in fa minor pentru vioară și pian op.

6. a Suitei pentru orchestră în do major, a celor două rapsodii — o pagină care, de opt decenii de cînd a avut loc prima audiție intr-un concert care propunea și lucrări de Wagner, Beethoven, Berlioz, a fost propusă în sute și sute de interpretări. O pagină de geniu împletind strigătul cu bucuria, cu încrederea, vestind un optimism grandios, lăsind în memorie nu numai meditația, gravitatea marii nocturne, dar și clocotul vibrant al finalului. „Poate mai mult ca în alte ediții — se confesa dirijorul Mihai Brediceanu, directorul Filarmonicii „George Enescu", creația enesciană a fost onorată așa cum se cuvine, în sensul programării în concerte, recitaluri a numeroase opusuri. într-adevăr, „Eroica enesciană" este un simbol pentru creația românească, pentru interpretare. Sint clare : gindirea complexă, setea spațiului sonor, infinit dimensionat, bogăția afectivă, transfigurarea spațiului afectiv al structurilor in fluviul viu al lumii sonore".Final de sărbătoare a muzicii. Sentimentul pe care l-am numit „Enescu" înseamnă șansa de a te apropia de noblețea expresiei, de muzică, de adevăr.
Smaranda OTEANU

■ 1 . < - T ’.r’ T A ■ -■c/KRNET; CUL1rURÂL
13.00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămtnă (color) • 

Melodii populare 9 Gala desenu
lui animat © Melodia săptămânii 
in primă audiție : • Atlas muzical 
® tn lumina hotăririlor Congresu
lui consiliilor populare : „Galați 
la ora perspectivelor". Reportai a Festivalul International „Geor
ge Enescu" © Telesport • Auto
crat muzical

14.40 Septembrie — cronica evenimen
telor politice

15.00 .închiderea programului

NEAMȚ. în municipiul Roman s-a sărbătorit un veac de la înființarea bibliotecii din localitate, e- veniment marcat de o sesiune de comunicări și referate cu tema : „Activitatea bibliotecilor sub semnul cerințelor șl exigențelor Congresului al XIII-lea al partidului". Totodată, au fost vernisate expozițiile „Omagiu Epocii Ceaușescu" și „Un veac de lectură publică la Roman". (Constantin Blagovici).BACĂU. Comitetul; județean de cultură și educație socialistă Bacău, în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici, a organizat, în pitoreasca localitate Tes- cani, la așezămîntul de cultură în care a trăit și creat George Enescu, o tabără de creație la care participă un mare număr de pictori, graficieni și sculptori profesioniști. Lucrările realizate aici, cuprinzînd aspecte din viața și munca localnicilor, mărețele transformări înnoitoare care au avut loc în anii socialismului și, cu deosebire, în ultimele două decenii, vor fi reunite într-o expoziție ce va fi deschisă la muzeul din Tescani. (Gh. Baltă).SATU MARE. La Satu Mare se desfășoară cea de-a 10-a ediție a „Zilelor muzicale sătmărene", manifestare care" prilejuiește publicului din localitate audierea unor concerte de muzică patriotică, a unor lucrări reprezentative din creația românească clasică și contemporană. în concerte evoluează orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Satu Mare, corul bărbătesc al întreprinderii „Unio" Satu Mare, corul Filarmonicii de stat din Cluj-Napoca. orchestra de cameră a Filarmonicii de stat din Oradea, cvartetul de coarde „Brodsky" (Anglia). în programul

manifestării mai sînt cuprinse : „Gala tinerilor concertiști", recitaluri de vioară și pian. (Octav Gru- meza).BRĂILA. în stațiunea Lacu Sărat se află în curs de desfășurare cea de a Il-a ediție a Taberei de sculptură „Donaris" — manifestare ce se înscrie în amplul program al Festivalului național „Cintarea României". Organizată de consiliul popular municipal.' comitetul jude- ,țeap de cultură și educație socialistă și Uniunea artiștilor plastici, actuala ediție are ca emblemă, tematică „Omul și pacea". Cei 12 artiști plastici participanți la tabăra „Donaris ’85“ vor realiza lucrări de sculptură în piatră, care urmează să îmbogățească patrimoniul artistic al Brăilei. (Corneliu Ifrim).SIBIU. în cadțul tradiționalei manifestări „Zilele științei și tehnicii sibiene", desfășurată' în acest an sub genericul „Productivitate, calitate, eficiență", la Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu a fost organizată o sesiune de comunicări, la care au prezentat referate cadre didactice universitare și specialiști din întreprinderile sibiene. (Nicolae Brujan).VASLUI. Muzeul județean din municipiul Vaslui,' depozitarul a zeci și zeci de mii de exponate de o deosebită valoare, și-a mărit in aceste zile suprafața, prin reorganizarea și amplificarea secției de istorie contemporană. © Sub genericul „Laudă muncii", la casele de cultură din municipiile Vaslui și Birlad și din orașele Huși și Negrești au avut loc spectacole lite- rar-muzical-coregrafice dedicate fruntașilor în întrecerea socialistă. (Petru Necula).

19.00 Telejurnal
19,20 Actualitatea tn economie O Cu 

toate tortele, cu răspundere revo
luționară la efectuarea cetei mai 
urgente lucrări din campania de 
toamnă — semănatul

19.30 Teleenciclopedia • Istorie si cul
tură : începuturile tiparului in 
tara noastră • Memoria peliculei. 
Performante cinematografice • 
© Breviar — In universul materiei 
organice

19.30 Agenda Festivalului international 
„George Enescu" (color). Ediția a 
X-a

20.00 Film artistic (color) : „Singura 
șansă"

22.00 Telejurnal
22.10 Mbndovision
22.30 închiderea programului

ROMÂNIA-FILM prezintă:
Aripi de zăpada

Producție a Casei de filme nr. 1

Scenariul : Constantin Chiriță, Adrian Petringenaru ; muzica : 
Nicu Alifantis ; decorurile : Mircea Ribinschi; costumele : Dorina 
Șortan; imaginea : Vlad Păunescu ; regia : Adrian Petringenaru.

Cu : Angela loan, Dan Dobre, Rodica Popescu-Bitânescu, Radu 
Panamarenco, și elevii: Râzvan Baciu, Alexandru Rotaru. Alina 
Dumitrescu, Robert Enescu. Andrei Gurân, Horațiu Medveș'an, 
Alina Croitoru, Alexandra Duca, Mihai Mitoșeru.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinemato
grafică „București".

Expresivitatea lirismului
RECITALUL PIANISTULUI WU YINGEvoluția tînărului pianist chinez Wu Ying determină firești apropieri, comparații cu prezențele anterioare, devenite memorabile, ale compatriotului său, acel inegalabil maestru al claviaturii, Li Ming Quiang, artist atît de drag nouă de vreme ce începuturile carierei sale sînt legate de primele ediții ale Festivalului „George Enescu". Se poate deja vorbi de o școală chineză de pian, o școală ce preia creator experiențele europene. Condiția tehnică, o anume doză de sportivitate, de spectaculozitate, perlajul cizelat al tonului, simțul accentuat al măsu- riiși bunului gust-constituie argumente importante ale tinerei școli. Astfel" se explică la Wu Ying (care după absolvirea Conservatorului central de muzică din țara sa s-a perfecționat Ia Viena cu celebrul Paul Badura-Skoda) filiația unei expresivități atent

măsurate, determinate în egală măsură de o structură interioară. Caracteristici pe care le-am găsit, în Sonata în la minor op. 143 de Schubert, cît și în celebrul opus datorat lui Chopin — Sonata în si bemol minor, în a cărei interpretare pianistul a apelat evident la aspectele de spectaculozitate. Se poate cred afirma că tocmai natura sobră a lirismului de care dispune Wu Ying poate constitui baza unei fructuoase apropieri în plan spiritual de valorile romantismului, așa cum nu putem să nu remarcăm sensibilitatea cu care a redat savuroasa lucrare a compatriotului său Wang Jian Zhong „O sută de păsări întîmpină pasărea Phoenix" sau spiritul coloristic timbral tn care a intuit „Pavana" din Suita 8—10 de George Enescu.
Dumitru AVAKIAN

Armonie 
și diversitate 

JOSE MIGUEL MORENO - 
INTR-UN RECITAL

DE CHITARĂ CLASICAAsistăm, pentru prima dată în cadrul festivalului, la un recital de chitară clasică, gen care și-a cucerit numeroși adepți la noi. în ultimul deceniu. Originalitatea ipostazei se convertește în tradiție atunci cînd este însă vorba de cultura spaniolă, cultură în care muzica pentru chitară reprezintă un domeniu preferențial, cu iluștri creatori și interpreți. Iată deci parametrii interesului evident pe care l-a trezit acest recital în care Jose Miguel Moreno propunea audiția (mai bine-zis prima audiție la noi) a unui repertoriu de mare diversitate stilistică. De la muzică veche („muzică pentru vihuela din secolul XVI") la creații pentru chitară aparținind epocii preromantice (lucrări ale compozitorului Fernahdo Sor) programul a evoluat sub semnul unei cuceritoare armonii a expresiei.Jose Miguel Moreno stăpînește instrumentul cu o siguranță tehnică ce presupune nu numai o a- preciabilă experiență. Naturalețea cu care depășește orice dificultate, modul de adresare în care fluiditatea ritmică se îmbină cu confesiunea lirică potențează o expresie originală, cuceritoare. Un loc important îl are desigur și varietatea registrației, la un instrument care poate părea, la o primă vedere, monoton. Modalitățile de atac, dinamica și frazarea îi diversifică posibilitățile, unele aluzii timbrale sugerînd instrumente înrudite, de la clavecin pînă la mandolină. O naturală îmbinare a melosului cu inserții polifonice vine să adauge acestei impresii perspectiva unui repertoriu instrumental pe care, în descoperirea la care am fost invitați, îl primim cu bucuria mereu nouă a contactului cu valori naționale de autentică semnificație. Spania lui Albeniz, Granados, De Falia este pentru noi, acum, și teritoriul mirific al chitarei, această fermecătoare variantă iberică a lirei tracului Orfeu.
Griqore CONSTANTINESCU

Amploare și echilibruOrchestra de cameră a •Filarmonicii din Oradea s-a prezentat cu un program, foarte amplu și, e- chilibrat, alcătuit după o idee unitară, aceea de a face o punte ' între momentele de culme ale Barocului — Hăndel, Vivaldi — și două lucrări de muzică românească.Autori ai unei .integrale a . Concertelor Grossi de Hăndel, orchestra și dirijorul ei Erwin Acel au făcut demonstrația unei culturi stilistice care știe să evite grandilocvența, cu bun gust și sobrietate. De la o piesă la alta, programul s-a desfășurat ca un crescendo, în care, „Concertul pentru orchestra de coarde" . de Paul Constantinescu, ca și bisurile acordate (Silves

tri, Mozart) au constituit culminația. O grijă deosebită pentru calitatea tonului și pentru acuratețea detaliilor (se cunoaște experiența dobindită■cu discurile) au lăsat să
tr-o bună colaborare cu orchestra, ne-a dăruit o viziune romantică, plină de căldură și sinceritate. Părțile lirice i-au fost îndeosebi prielnice pentrua-și desfășura elanul,

ORCHESTRA DE CAMERA A FILARMONICII 
DIN ORADEA

se întrevadă tot filigranul liniilor interioare, reliefate printr-un dozaj al planurilor sonore drămuite cu precizie. Claritatea frazărilor, naturalețea rostirii muzicale a avut ca suport suplețea unui ritm foarte dinamic, stăpin.it, cu siguranță.tn „Anotimpurile" de Vivaldi, Ștefan Ruha, in

plăcerea de a cînta. Și dacă Vivaldi a fost' printre primii creatori caro au introdus virtuozitatea în arta viorii, trebuie totuși să spunem că este vorba de un alt fel de virtuozitate decît cea dezvoltată de romantici. „Vivâldiana" pentru flaut și orchestră de cameră de Eduard Tereny este o

lectură în cheie modernă a unor motive de inspirație renascentistă, rein- terpretate cu inventivitate și farmec. Ea a fost excelent pusă în valoare de flautistul Gavril Cos- tea care, prins în jocul acesta intre liric și dansant, intre arhaic și modern, a surprins cu subtilitate acea ușoară distanțare necesară pentru a putea cuprinde într-o viziune globală toate fațetele partiturii. în concluzie, o seară de calitate, animată de un spirit cameral autentic, într-o atmosferă de comunicare caldă, directă între sală și scenă.
Elena 
ZOTTOVICEANU

Specie lirică bogată și amplu antologabilă a literaturii române, de o profundă semnificație umana, asemenea oricărei alte specii- a poeziei autentice, poezia patriotică este'strins legată de celebrarea trecutului istoric al poporului și a unor evenimente simbolice pentru viața națiunii, a izvoarelor ce-i a- limentează capacitatea de a-și prefigura liber și demn viitorul. Evident, nu se poate pretinde oricărui poet să cultive exclusiv, nici măcar cu .precădere această poezie — tot atit de mult a strictei actualități, cit și a unui prezent ridicat la înălțimea viziunii istorice și filozofice’ — din bunul motiv că opțiunile se văd aici strins determinate de natura și specificul talentelor, de particularitățile înzestrărilor, de o anume dispoziție nativă, capabilă să convertească intențiile in rezultate, în rezultate cărora pe drept cuvmt li se pretinde o calitate inaltă, superioară, căci ele pun in joc nu doar prestigiul autorului, ci al unor bunuri sufletești, ca să spunem așa, comune, colective, obștești. De la „Stihurile la stema țării" ale cronicarului și pînă la „Imnele iubirii", patria s-a numit în poezia noastră „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie", „împărat și proletar", „Scrisoarea a III-a“, „Călin — file de poveste", „Luceafărul", „Ostașii noștri", „Cintece de vitejie", „Pe Argeș în sus", „La curțile dorului", „Oltul", „Horia", „Pătru Opincă", „Aicea, printre Ardeleni", „Mărul de lingă drum", „Cîntec șoptit", „Ceea ce nu se uită", „Imn către zorii de zi", „Cu tot ce am...“, „Inscripție pe piatra de hotar", „Locuiesc într-o inimă", „Ștergar românesc", „Unde apele vorbesc cu pământul", „Transilvane cetăți fără somn", „Țara dintre țări", „Primele iubiri",, „Un pămint numit România", „Noblețe de stirpe", „Scut de etern", „Răsfrîngeri", „Bărbații", „Muzeul satului", „Elegii politice", „Istoria unei secunde" și multe allele : opere de seamă din literatura română, creații ce aduc, in mod expres, laudă

----------------  DE LApămintului natal, înalță imnuri eroilor neamului romanesc, frumuseții oamenilor și înfăptuirilor lor grandioase, transfigurind in tonalități și formule diverse complexitatea vieții sufletești ' surprinse atit in ceasurile sărbătorești, cit și in celelalte ore ale zilelor și nopților, ale lunilor și anilor noștri. Cerută de cititori, stimulată pe drept cu- vmt de societate, intrucit reprezintă, fără îndoială, un instrument important, in formarea și educarea omului, in modelarea personalității lui complexe, poezia patriotică nu poate suferi, cum se mai crede uneori, un proces de imbătnnire devenind anacronică, atita vreme cit ea se inspiră dintr-un sentiment fundamental, cu o viață puternică și comun tuturor oamenilor : dragostea firească față de plaiul natal, iubirea leagănului părintesc și al strămoșilor a căror umbră n-a pierit, supraviețuind în tradiția pe care fiecare generație o continuă, o duce mai departe, imbogățind-o. Tradiție constituită dintr-o sumă de idealuri și realizări, multe cucerite cu arma în mină pe cimpul de luptă, dar și, prin muncă eroică, la coarnele plugului („El singu
ratic, duce către cer / Brazda por- 
nită-n țară, de la vatră. / Cînd ii 
privești împiedicați in fier, / Par, 
el de bronz, și vitele-i de piatră"), cu penelul și condeiul puse in slujba celor mulți. „Sărăcia și nevoile și neamul" apărate de eroul poemului eminescian reprezintă o realitate istorică și sufletească tot atit de profundă ca și „codrul, frate cu românul" din poetia populară. Sint teme, motive, simboluri care au căpătat, pentru sufletul românesc, pregnanța unor realități intime, specifice, proprii și, deci, definitorii pentru ethosul său. Ele rezumă un sentiment obștesc, național și, în același timp, intens individual. Pentru o anume realitate. istoric definită, „Oltul" lui Goga traduce și denumește jalea și revolta unui ins generic multiplicat la scara întregului popor ridicat la luptă pentru Uni-

ORIZONTURILE X/IEȚII LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANEre, pentru înlăturarea oprimării naționale și sociale. „Cintarea pătimirii noastre" a găsit ecou intr-uiț suflet amplu, deschis ca o harfă suferințelor mulțimii cărora poetul a putut astfel să le dea glas : ..De 
mult gem umiliți in umbră / Cu 
umeri girbovi de povară... / Dure
rea lor înfricoșată / tn inimă .tu 
mi-o coboară / In suflet sea
mănă-mi furtună. / Să-l simt in 
matca-i cum se zbate, / Cum tot 
amarul se revarsă / Pe strunele în
fiorate : / Si cum sub bolta lui 

SPIRITUL MILITANT
AL POEZIEI PATRIOTICE
aprinsă, / In smalț de fulgere 
albastre / Incheagă-și glasul de 
aramă : / Cintarea pătimirii noas
tre". Jalea convertită in revoltă și cîntecul de luptă sînt bunuri obștești redate obștii într-o intonație aflată la un înalt nivel artistic, tot așa cum „durerea noastră surdă și amară" din „Testa- ment"-ul arghezian este întoarsă in cintec de pedeapsă pus la îndemî- na suferitorilor durerii : „Ca să 
schimbăm acum înțiia oară / Sapa-n 
condei și brazda-h călimară, / Bă- 
trinii-au adunat printre plăvani, / 
Sudoarea muncii sutelor de ani. / Durerea noastră surdă și amară / O grămădii pe-o singură vioară /.../ 
E-ndreptățirea ramurei obscure / 
Ieșită la lumină din pădure / $i 
dind în virf, ca un ciorchîn de 
negi. / Rodul durerii de vecii în
tregi". Depozitari prin mandatul geniului ai clocotitoarelor sentimente obștești, rezonatori generoși, rn innlt.‘■■Irpt nalr'nl.ic. ai tumultului erupții- strins de „vecii int.regi" in „ramura obscură", marii creatori 

care au simțit puternic in ființa lor bătaia de suflet a neamului întreg au lăsat-o să cinte pentru cei nitliți, pentru publicul larg al vremii lor șl al epocilor viitoare in opere al Căror inalt nivel artistic este cerut de insăși înălțimea sentimentelor și idealurilor împrumutate și restituite mulțimii.Trebuie să observăm numaidecit - că tot ei au l'QSt. in același timp, și în'flăcărații cintăreți ai 'iubirii, și viguroșii satirici, și poeții veritabili ai naturii și ai condiției umane.

autori, așadar, de mare poezie erotică, socială, satirică și filozofică. Eminescu, autorul imnului energic, direct, plin de patos electrizant „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie", meditează cu profunzime unică Ia soarta civilizațiilor in „Memento mori" spre» a se cufunda apoi în codrul de unde face să răsune cel mai suav cîntec de iubire al nostru : „Floare albastră". La rindu-i, Tudor Arghezi, autorul „Testament“-ului de vibrant și explicit patriotism, scrie poemul so- ciogonic „Cintare omului" după ce intonase poate cele mai „păgîne" cintece erotice din literatura noastră precum și arzătoarele lui „blesteme". Mihai Beniuc, „cel mai mare poet român al mișcării timpului istoric" (D. Micu, Modernismul românesc, II, ed. Minerva, 1985) este liricul de amplă inspirație socială și patriotică, de dîrză, directă atitudine civică, cel care scria poemele . n'i cu penița, cu ascuțișul coasei" fiindcă „Ia mine-h singe l Istoria contemporană plînge" pentru ca 

apoi să fie „toboșarul vremurilor noi" și „măr de lingă drum" : „Sint 
măr de lingă drum și fără gard 7 
La mine-n ramuri poame roșii 
ard. / Drumețiile, să iei fără sfia
lă, / Că n-ai să dai la nimeni soco
teală. / Iar dacă vrei s-aduci cui
va mulțam, / Adu-l țarinei ce sub 
mine-o am. / E țara ce pe sinul 
ei ne. ține, / Hrănindu-ne. pe tine 
și pe mine". Poetul este, in același timp, autorul unora dintre cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura noastră, nu numai acelea 

în nota elegiacă eminesciană, dar și al altora, mai noi, în care sentimentul este exploziv, trăirea pasională făcînd „să crape încăperea cu
vintelor / Să țișnească din porii lor 
flăcări / Ca din ferestrele si ușile 
și coșul / Unor case . incendiate. / 
Taci Nu spune nimic nimănuia / 
Lasă-i pe toți să ne creadă cu ei 
deopotrivă / Să nu vadă nimic din
colo de buletinul de identitate / Ex
plozia cosmică a iubirii noastre".Ce he spun toate aceste exemple care, firește, se pot înmulți ? în primul rind că sufletul marilor poeți nu este un suflet „exclusivist" i ci. încăpător precum marea, el iși asumă toată gama trăirilor si sentimentelor omenești filtrate, se înțelege, prin formula talentului lor unic și inconfundabil. în al doilea rind — și poate că acesta este lucrul cel mai important — ele ne dezvăluie o anumită, particulară consonantă energetică a forțelor interioare ce alcătuiesc de fapt InsUsi spiritul, sau „duhul" poeziei lor patriotice si militante. 

Căci, in substanța ei cea mai profundă, poezia patriotică reunește vibrația răscolitoare a liricii (declarației) de dragoste cu lirismul ideilor ce încheagă o viziune filozofică și cu patosul vindicativ al satirei. Ea este, așadar, expresia unei sinteze, a unei convergente, in punctul de înălțime maximă, a forțelor multiple ce străbat spiritul complex al unui artist autentic. De aceea, pusă tematic pe coarda poeților minori, univoci, mai puțin înzestrați ori. și mai rău. luată in stăpinire de versificatori ea scoate sunete stridente, neconvingătoare, indiferent de intențiile —. nobile 1 — ale autorului său. O scoică vuiește de sunetul profund, polifonic al mării ; o morișcă zbirniie strident sub atingerea unei intimplă- toare pale de vint...Din fericire, avem astăzi o bună poezie patriotică și militantă însuflețită de talente autentice, de temperamente lirice puternice, nutrite de o vastă cultură și care, tocmai de aceea, resping in chip natural mediocritatea versificatorilor dar și exclusivismul izvorit din experimentul singular, aflat în căutarea noutății cu orice preț, dacă se poate „absolute"... Trebuie să observăm însă că modernismul, in numele căruia se mai practică uneori acest exclusivism păgubitor, se vădește. în întruchipările sale valabile. mult mai „tolerant", ba chiar plin de receptivitate fată de exigențele civice și patriotice ale poeziei. Un poet precum Dimitrie Ste- laru. bunăoară, invocat uneori drept precursor al unui mic curent de frondă modernistă inclementă si trecut de un exeget la rubrica, poate corectă, dar neîncăpătoare, a ..nonconform ismului spectacular" este autorul acestui minunat poem, pilduitor — ca expresie artistică a unei atitudini civice și patriotice — pentru mulți din tinerii săi confrați de azi : „Mulți te cintară și flori 
în bucle ți-au pus / feții pămintu
lui. Lunecind prin oceane înalte / 
stele cu zăpezi și somn / înveliră 

obrajii roadelor tale. / Inima tân
guitoare a vintului ți-a cules aroma 
și polenul / apoi din malurile no
rilor ca o herghelie dezlănțuită / a 
sfișiat cu ploaie fintina de aer 
pînă jos / la buzele tale încinse cu 
neliniște fecundă. / Mulți te cintară 
in file cu litere mari / și alămuri 
ritmate. / dar eu merg aplecat pes
te timpuri / cu puii de piine ai 
griului, / peste coapsele tale, vi- 
brindu-mi inima / intirziată in gra
nitul negru al tăcerii" (Patria). Sau,- să mai dănf un exemplu, cît de pur a intonat acest cintec patriotic un poet modernist ca Emil Botta : 
„Spune mai frumos ciocirlia / și 
.mai frumos, in șoapte, .frunza / nu
mele Tău! / Mai frumos decit 
mine. / de mii și mii de ori mai 
frumos, / apele spun numele sfint. / 
Ce să mai fac eu, / ce „spuneri fru
moase" / să mai spună / omul vos
tru ? / Doar un sărut de pămint, / o pecete pe gură,. / doar să fiu in 
genunchi, / fnnebunindu-mă dorul. / 
Flămind sint. / lacom / de izvoarele 
tale. / Ca bolnav sînt / Ziceți-mi 
una ,.de dor" / pentru ca să mor / 
fie-mi suspinul ușor : / spune mai 
frumos ciocirlia, / numele Tău, Z 
sfîntă a sfintelor..." (Patria).Nici avangarda lirică, nici modernismul și adevărata înnoire a poeziei nu exclud din cimpul atenției specia discutată, din contră, indiferent de mișcarea literară în care se înscriu ori sînt „iriscriși", creatorii autentici, umaniști și pa- frioți. acordă un loc distinct în preocupările lor poeziei patriotice, laudei lirice a patriei. Noua condiție umană, faptele eroice ale contemporanilor noștri, profundele transformări din peisajul material, moral și spiritual al patriei socialiste, în consens cu idealurile de azi și de mîine ale întregului popor — iată resurse menite să vitalizeze creația actuală astfel Incit de pe „strunele înfiorate" ale poeziei patriotice să-și ia zborul spre inima oamenilor marele cîntec al țării.

C. STANESCU
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Plecarea delegației parlamentare 
din R. D. GermanăDelegația parlamentară a Republicii Democrate Germane, condusă de Horst Sindermann, membru al Biroului Politic al P.S.U.G.. președintele Camerei Populare, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită în tara noastră, a părăsit vineri Capitala.

Județele Caraș-Severin, Mureș, Mehedinți, Neam; 
și Prahova au încheiat semănatul orzuluiOamenii muncii din agricultura județelor Caraș-Severin, Mureș, Mehedinți, Neamț si Prahova au încheiat semănatul orzului de toamnă pe întreaga suprafață planificată.în telegramele adresate, cu acest prilej tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de comitetele județene de partid respective, se arată că. în prezent, se acționează cu Înaltă responsabilitate la semănatul griului, re-

KZ4Ț4 ECONOMICO-SOCIALÂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN. VEȘTILE TRANSMISE IERI. DE CORESPONDENȚII ,,SCÎNTEII"
BIHOR :

Cărbune 
peste prevederiCapacitatea de mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii din cadrul sectoarelor întreprinderii miniere Voivozi, instaurarea unui climat de ordine și disciplină in fiecare punct de lucru și folosirea cu randamente sporite a complexelor mecanizate din abataje și a combinelor de înaintare se reflectă in realizarea ritmică a sarcinilor de plan. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, minerii bihoreni au extras, peste prevederi, mai bine de 200 000 tone lignit. Semnificativ este faptul că în aceeași perioadă productivitatea muncii a înregistrat un spor de 20,3 la sută, iar volumul de pregătiri miniere planificat a fost depășit cu 18,4 la sută, în condițiile in care consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 30,8 la sută. în fruntea întrecerii se află colectivele sectoarelor Cuzap II și Suplac, (loan Laza).

BUZĂU :

Economii 
de energie electricăEconomisirea energiei electrice și a combustibilului constituie în toate sectoarele de activitate, pentru fiecare colectiv de muncă și fiecare cetățean din județul Buzău, o preocupare majoră.' Acționind consecvent pentru perfectionarea tehnologiilor de fabricație, cu precădere a celor energointensive. asimilarea de noi produse cu consumuri reduse de materii prime, energie și combustibil și pentru valorificarea într-o proporție mai mare a resurselor energetice refolosibile, colectivele de oameni al muncii din industria județului Buzău au reușit. în perioada care a trecut din acest an, să economisească peste 18 milioane kWh energie electrică. Obținerea acestor economii a fost posibilă ca urmare a încărcării corespunzătoare a fiecărui schimb, astfel incit să se evite, pe cît posibil, consumul la orele de virf ; stabilirii în fiecare întreprindere a unor consumuri riguroase pe ore și zile de lucru : introducerii unui regim sever de

Sîmbătă spre duminică
ORA OFICIALĂ DE IARNĂPotrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat. nr. 190/1979, privind stabilirea orei oficiale de vară pe teritoriul Republicii Socialiste România, în ultima duminică a lunii septembrie se revine la ora oficială a Europei răsăritene, adică la ora oficială de iarnă. Astfel, în noaptea de 28 spre 29 septembrie, simbătă spre duminică, prin mutarea aceîor ceasornicelor inapoi cu o oră, ora 1,90 a zilei de 29 septembrie devine ora zero. Ca urmare, ziua de duminică va fi cea mai lungă zi a anului avind, de fapt, 25 de ore.

IMPERATIVUL CALITĂȚII
(Urmare cUn pag. I)lucra minut de minut, ceas de ceas, zi de zi și săptămină de săptămînă, cu același randament și aceeași acuratețe tehnică, Aceste ..mașini-minune“ ale vremurilor noastre nu cunosc nici oboseala fizică, nici indispoziția psihică, nici un fel de perturbare emoțională sau de altă natură. Aceasta este doar una dintre multele ipostaze în care se ilustrează azi marile avantaje ale revoluției tehnjco-știintifice.Desigur, înalta calitate nu trebuie privită exclusiv doar, prin prisma funcționării mecanismului pieței externe, în acest caz, slaba calitate generează importante pagube economiei, prin exportul gratuit de venit national. Problema calității trebuie să ne preocupe in cel mai înalt grad in absolut toate împrejurările, pentru că este vorba, în ultimă instanță, de o bogată sursă de economisire a valorilor materiale, a mijloacelor tehnice și forței de muncă.Este in afara oricărei îndoieli că slaba calitate înseamnă risipă ; înseamnă. intii de toate, risipă datorită marilor cheltuieli suplimentare pe care le determină remedierea deficiențelor de ordin calitativ. în al doilea rind. orice concesii făcute in legătură cu calitatea produselor au

La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, de deputati.Au fost prezenți Herbert Plaschke, ambasadorul R.D.G. la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

coltarea si livrarea produselor contractate la fondul de stat, stringerea și depozitarea furajelor, executarea arăturilor pentru însămîntările de primăvară. Se exprimă, totodată, angajamentul mecanizatorilor, țăranilor cooperatori, al celorlalți oameni ai muncii, ce-și desfășoară activitatea pe ogoarele acestor județe, de a efectua lucrările agricole la un înalt nivel calitativ, sporindu-și astfel contribuția la transpunerea in practică a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.

economii în fiecare unitate, secție, atelier și loc de muncă. (Stelian Chiper).
ALBA :

Noi construcții 
sociai-ediiitareOrașul Cugir. puternic centru muncitoresc al constructorilor de mașini, cunoaște an de an un susținut ritm de dezvoltare social-eco- nomică. Zestrea edilitar-gospodă- rească a orașului a sporit si in acest an cu noi edificii social-culturale. Astfel, pînă in prezent, au fost construite și date in folosință un număr de 223 apartamente, majoritatea situate în blocuri care au la parter spatii comerciale și unităti prestatoare de servicii. împreună cu diverse unităti comerciale, a fost dată în folosință si o nouă piață agroalimentară. în scurt timp urmează să fie date in folosință un cinematograf cu 500 de locuri, un magazin automoto si alte unităti. Sugestiv pentru ritmul de dezvoltare și modernizare a orașului este faptul că in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului au fost construite 5 500 apartamente, 12 000, mp spatii, comerciale, hotel, poștă, club muncitoresc și alte edificii de larg interes obștesc. (Ștefan Dinică),

MUREȘ :

Resursele locale — 
materii prime de bază 

în sectorul 
industriei miciîn județul Mureș, sectorul micii Industrii cunoaște o dezvoltare deosebită. Activitatea celor aproape 19 000 de lucrători cuprinși in 19 cooperative și in 583 secții de prestări" servicii de pe teritoriul județului este orientată cu precădere spre valorificarea superioară a resurselor locale de care dispune județul, între care produsele de balastieră, cioburile din sticlă, resturile de tablă și cele textile, precum și alte materiale recuperabile, rezultate in urma procesului tehnologic de la marile unităti economice. Utilizarea pe scară largă a acestor resurse a făcut posibilă di

în Conformitate cu prevederile aceluiași decret, programul activităților economice și sociale din țară rămine neschimbat. în transportul feroviar rămine in vigoare actualul mers al trenurilor. Pentru trenurile internaționale, circulația acestora va fi corelată direct, prin grafice, cu mersul trenurilor din țările vecine. Dc asemenea, rămine neschimbat orarul curselor, TAROM, interne și internaționale.''Deci, atenție ! în noaptea dc simbătă spre duminică ceasurile de pe întreg teritoriul tării noastre vor fi date inapoi cu o oră.(Agerpres)

drept rezultat scuțțarea duratei de utilizare a acestora, folosirea lor incompletă de către beneficiari sau, și acesta este lucrul cel mai grav, chiar nevandabilltatea și stocarea fără perspectivă. Pe această cale se ■ creează o puternică irosire a resurselor economiei naționale — de materii prime, materiale, energie și combustibil, o suprasolicitare artificială a zestrei tehnice și a forței de muncă,în actualele condiții generate de criza economică mondială, irosire^ materiilor prime, energiei, combusti-’ biljlor nu și-o mai pot permite cu ușurință nici chiar acele țări foarte dezvoltate (in ciuda faptului că legea profitului le dictează altfel) care o bună bucată de vreme, în numele așa-zisei societăți de consum, au promovat deliberat sistemul fabricației de produse cu viată limitată, practică ce a contribuit intr-o bună măsură la declanșarea actualei crize de materii prime.Telul economiei noastre socialiste exclude o asemenea practică păgubitoare. Creșterea nivelului calitativ al produselor constituie o pirghie esențială, hotăritoare — alături de creșterea simțitoare a productivității muncii și reducerea considerabilă a consumurilor specifice — în valorificarea superioară a resurselor de care dispunem, in ridicarea eficien

Cronica
»Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-chineză au organizat, vineri, o seară culturală dedicată celei de-a 36-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.Au participat Ilie Văduva, vicepreședinte aj Marii Adunări Naționale, Ion Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno- chineză, reprezentanți ai conducerii ministerelor afacerilor externe, apărării naționale, comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai unor instituții centrale,, activiști de partid și de stat, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezent! Liu Chunlin, Însărcinat cu afaceri ad-inter!m al Republicii Populare Chineze la București, membri ai ambasadei.Cu același prilej, in sala de expoziții a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografii artistice din Republica Populară Chineză.

★•Cu prilejul Zilei forțelor armate ale Republicii Populare Ungare,

versificarea continuă a nomenclatorului produselor micii industrii, peste 34 la sută din productia- marfă a acestui an reprezentînd-o piodusele noi și modernizate. Astfel. în perioada care a trecut din acest an, s-au introdus in producția dc serie numeroase articole de uz casnic și gospodăresc, obiecte decorative. produse ceramice, artizanale. de marochinărie. împletituri din paie, rogoz și papură, piese de mobilier. covoare și altele, care, sini deosebit de solicitate pe piața internă și sint exportate în 16 țări ale lumii. Este demn de subliniat că valoarea productiei-marfă realizate in acest an de către sectorul micii industrii se ridică la peste 2 miliarde lei. fată de numai 1,3 miliarde lei la începutul acestui cincinal. (Gheorghe Giurgiu),
CLUJ :

Producție fizică 
suplimentară 

cu consumuri reduseIntensificînd preocupările pentru îndeplinirea și depășirea planului, colectivele întreprinderilor industriale din județul Cluj au realizat, de la începutul anului și pină acum, p'estb prevederi, importante cantități de produse fizice cu caracteristici calitative superioare, necesare economiei naționale. Astfel. in această perioadă, s-au fabricat peste plan 14 750 tone otel- beton. 56 tone bare și blocuri forjate din otel pentru scule, produse ale industriei electrotehnice în valoare de 4 milioane lei. mijloace de automatizare electronice însumind aproape 30 milioane lei. 62 tone electrozi siderurgici, mașini si utilaje pentru agricultură și silvicultură în valoare de 3,3 milioane lei, produse chimice, plăci de faianță, medicamente și altele. Totodată, s-a acționat pentru realizarea producției planificate cu consumuri materiale și energetice reduse, reu- șindu-se ca prin aplicarea unor măsuri tehnice și initiative ale oamenilor muncii, să se economisească peste T 370 tone metal, 21 400 MWh energie electrică si 12 895 tone combustibil convențional. Economii mai mari au înregistrat unitățile din ramurile industriei metalurgice. electrotehnice și chimice. (Marin Oprea).
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 septembrie, ora 20 — 1 
octombrie, ora 20, In tari : Vremea va 
fi răcoroasă in cea mai mare parte a 

. intervalului. Cerul va fi variabil. Tre
cător. va ploua slab !n nordul și estul 
tării. Vfntui va prezenta intensificări 
locale la inceput din sectorul nordic, 
apoi din cel vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre zero și 10 
grade, izolat mai coborite in depresiu
nile intramontane in primele nopți, 
apoi in creștere ușoară. Temperaturile 
maxime vor Oscila intre 13 și 23 de 
grade, ușor mai ridicate in sud. Local, 
se va produce ceată. Izolat, brumă. în 
București : Vreme răcoroasă. îndeosebi 
in prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii slabe. Viatul 
va sufla slab Dină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
5 șl 9 grade, cele maxime între 18 și 
22 de grade. Condiții de ceață.

tei întregii activități economice. Progresele in domeniul ridicării nivelului calitativ al produselor au un rol hotărilor pentru dezvoltarea eco- nomico-socială rapidă a țării, pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor. în lumina acestui adevăr fundamental, oamenii muncii, in calitate de proprietari, producători și beneficiari a tot ceea ce se realizează, sint chemați — așa cum în repetate rinduri a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — să acționeze pentru ca tot ceea ce se creează in fiecare întreprindere să răspundă exigențelor mereu sporite ale etapei actuale de dezvoltare economică a tării, cerințelor competitivității economice in general, să facă totul pentru înnoirea și modernizarea produselor. pentru ridicarea nivelului lor calitativ.Ridicarea calității produselor și serviciilor privește deopotrivă atît exportul, cit și produsele și serviciile destinate consumului intern, aceasta constituind pentru fiecare colectiv de oameni ai muncii atît o problemă de excepțională însemnătate economică, dar si o dovadă concretă a unei conștiințe înaintate, a răspunderii muncitorești, expresia respectului de sine, a respectului reciproc al producătorilor — proprietari și beneficiari in același timp.

• R * za ieiatașatul militar și aero al acestei țări la București, Sandor Joo, a oferit, vineri, o recepție.Au participat general-colonel Marin Nicolescu și general-locote- nent Gheorghe Gomoiu, adjuncți al ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale.Au luat parte, de asemenea, atașați militari, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Ritm intens de lucru 

pe șantierul Centralei 
nuclearo-electrice 
de la CernavodăPe șantierul Centralei nuclearo- electrice de la Cernavodă a fost marcată o importantă etapă a construcției acestui obiectiv energetic : la reactorul nr. 1, cu o capacitate de 700 MW, a inceput montareâ primelor instalații tehnologice. Este vorba de o instalație complexă — condensatorul de aburi al turbinei. Părțile componente ale condensatorului au fost construite la I.M.G. București și transportate cu trailere speciale pînă la Oltenița, iar de aici, pe Dunăre și pe Canalul Dunăre — Marea Neagră. Condensatorul are o capacitate de 2 800 tone abur pe oră, un debit al instalației de răcire de 50 m/sec., fiind cea mai mare instalație de acest tip construită la noi in tară.Oamenii muncii și specialiștii din cadrul unităților ce concură la realizarea centralei nuclearo-electrice pun în practică indicațiile și sarcinile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, formulate cu prilejul vizitei de lucru pe șantier din primăvara acestui an. Au fost luate măsuri care au permis atingerea unor importante stadii de execuție a lucrărilor. Astfel, la reactorul nr. 1 s-a terminat betonarea planșeului la cota 100 metri, iar la sala turbinelor acestui prim grup energetic a început montajul structurii metalice. în fază avansată de construcție se află corpul reactorului nr. 2. la care se finalizează lucrările de închidere. De asemenea, au inceput lucrările de construcții și la reactorul nr. 4.Colectivele de oameni ai muncii ce lucrează pe acest șantier acționează hotărît pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de construcții-montaj pe acest an, adu- cindu-și contribuția la înfăptuirea programului energetic al tării, program ce include la loc de frunte punerea în funcțiune a primelor capacități nuclearo-electrice din țara noastră. (Agerpres)

Informații sportiveVOLEI. între . 29 septembrie și, 6 octombrie” se vor desfășura în mâi multe orașe din Olanda turneele finale ale campionatelor europene de volei, la care participă și echipele României.în competiția masculină, selecționata României va evolua in grupa a doua, in orașul Zwolle, alături de formațiile Poloniei, Cehoslovaciei și Spaniei, în celelalte grupe vor juca U.R.S.S., Italia, Grecia. Suedia (seria I) și Bulgaria, Iugoslavia. Olanda. Franța (seria a IlI-a).în întrecerea feminină, reprezentativa țării noastre a fost repartizată in grupa a III-a (ale cărei meciuri se vor 'disputa în localitatea Leeuwar- den), împreună cu echipele Olandei, Ungariei și Italiei.Primele două clasate, în grupele preliminare se voi\ califica în turneele pentru locurile 1—6, ce urmează să desemneze noile campioane continentale.FOTBAL. Astăzi se vor disputa două meciuri din etapa a 8-a a campionatului diviziei A la fotbal: Sportul studențesc — A.S.A. (stadion Sportul studențesc) și F.C. Argeș — Universitatea Craiova. Jocurile vor începe la ora 17,00. Partidele Gloria — Steaua și Petrolul — Dinamo aufost aminate.CICLISM, La 'Cîmpulung Muscel au inceput Campionatele, republicane de ciclism pe șosea, care contează și ca finale ale „Daciadei11 la sport de performantă. în prima zi. a competiției s-a desfășurat proba contra- cronometru pe echipe, ciștigată . de formația Dinamo București (Mircea Romașcanu. Valentin Constantinescu. Constantin Cărutașu. Costică Pa- raschiv), înregistrată ne distanta de 100 km cu timpul de 2 h 07’46” (medie orară 46,960 km). Pe locurile următoare s-au clasat echipele Steaua București — 2 h 09’39”, Metalul Plo- peni — 2 h 12’03”. Voința Cluj-Napoca 2h 17’43”, Muscelul Cimpu- lung — 2h 21’18”.Duminică are loc proba contrăcro- nometru individual : 40 km.ȘAH. Balcaniada se va desfășura in acest an intre 21 și 28 octombrie la Iraklion (Grecia).Din lotul țârii noastre, care se pregătește pentru această competiție, fac parte Florin Gheorghiu și Mihai Șubă, Mlhai Ghindă. Valentin Stoica, Theodor Ghițescu, Sefgiu Griinberg, Dan Bărbulescu, Dana Nuțu, precum și juniorii Cristina Bădulescu, Cătălin Navrotescu, Constantin Alexandru, Dan Vășieșiu, Gruia Călinescu și Bela Takacs • Partida â 9-a a meciului pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Anatoli Karpov și Gări Kasparov. întreruptă joi la mutarea a 42-a, a fost continuată ieri și s-a încheiat remiză după alte 11 mutări. Scorul este de 5—4 in favoarea lui Karpov, care in partida a 10-a, programată astăzi, va avea piesele albe,JUDO, La Campionatele mondiale de judo de la Seul, in limitele categoriei 95 kg pe primul loc s-a clasat japonezul Hitoshi Sugai. _ La categoria peste 95 kg a cîștigat Yong Chul Cho (Coreea de Sud), urmat de Saito (Japonia), Vericev (U.R.S.S.) și Za- prianov (Bulgaria).BOX. In turneul de la Ostrava, la categoria super-grea, Teofilo Stevenson (Cuba) l-a învins la puncte, cu o decizie de 5—0, pe Iliev (Bulgaria).

Vizita delegațieiHAGA 27 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise președintelui Partidului Politic Radical din Olanda. Vim de Boer. conducerii acestui partid un cald mesaj de salut și cele mai bune urări de succes in activitatea pe care o desfășoară pentru prosperitatea poporului olandez.Președintele Partidului Politic Radical a mulțumit călduros pentru mesaj și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și sincerele sale urări de sănătate și fericire, de noi succese in bogata activitate pe care o desfășoară in conducerea poporului român pe calea progresului economic și social; a făuririi noii societăți.Schimbul de mesaje a avut, loc cu prilejul convorbirilor care s-au desfășurat la Haga între președintele Partidului Politic Radical. Vim de Boer. și tovarășul Ilie Verdet, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. conducătorul delegației partidului nostru, care efectuează o vizită în Olanda.în cursul convorbirilor s-a procedat la o informare reciprocă cu privire la activitatea si preocupările celor două partide si a avut loc un schimb de vederi asupra evoluției vieții internaționale. îndeosebi cu privire la situația din Europa. De ambele părți s-a subliniat necesita-, tea intensificării luptei unite a tu-' turor . forțelor progresiste, democratice. a maselor largi populare pentru oprirea cursei înarmărilor. încetarea amplasării in Europa de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune si înlăturarea celor existente, eliminarea tuturor armelor nucleare de pe continent și din întreaga lume, pentru încetarea oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic.
COMUNICAT

cu privire la ședința a 116-a a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciprocîn zilele de 24—26 septembrie 1985, la Moscova a avut loc ședința a 116-a 

a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la care au participat reprezentanții țărilor în Comitetul Executiv, vicepreședinți ai Consiliilor de Miniștri.Lucrările ședinței au fost conduse de reprezentantul Republicii Socialiste România în C.A.E.R., tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, care îndeplinește funcția de președinte al Comitetului Executiv al C.A.E.R.Ținind seama de prevederile Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., reprezentanții țărilor în Comitetul Executiv au examinat stadiul, posibilitățile și perspectivele dezvoltării legăturilor directe de cooperare dintre ■ organizațiile economice șl tehnico- științifice ale țărilor membre ale C.A.E.R.S-a convenit să fie orientată dezvoltarea acestei activități, in primul rind spre soluționarea problemelor intensificării producției sociale, con- centrîndu-se atenția asupra cooperării în elaborarea și implementarea celor mai noi tehnologii, echipamente și materiale, în sporirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, precum și, în cazurile necesare, în extinderea și modernizarea, cu eforturi comune, a capacităților de producție.A fost subliniată însemnătatea deosebită a cooperării în ramurile importante ale producției, pentru accelerarea progresului tehnico- științific și lărgirea comerțului reciproc. Se înfăptuiește cu succes cooperarea țărilor membre ale C.A.E.R. in construcția de mașini nucleare, tehnica de calcul, în producția de avioane și elicoptere, automobile, mașini agricole și pentru construcțiile rutiere. Se dezvoltă cooperarea în electronică, în crearea celor mai noi utilaje pentru sisteme flexibile de producție, inclusiv in tehnica roboților și mijloacelor moderne de comunicații.Comitetul Executiv, pornind de la hotăririle consfătuirii economice, a stabilit o serie de măsuri pentru perfecționarea în continuare a colaborării tehnico-științifice, inclusiv pe calea organizării lucrărilor in comun. cu scopul accelerării elaborării și introducerii în producție ds
RAPORTUL ANUAL AL G.A.T.T. SUBLINIAZĂ:

Practicile protecționiste afectează
comerțul internaționalGENEVA 27 (Agerpres). — Relansarea economiei mondiale, in 1985, va fi .mult mai redusă decit se anticipa, se’ menționează in prima parte a raportului anual al Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), dat publicității la Geneva, Indiciile exîstente pină în prezent sugerează că in anul in curs încetinirea ritmului creșterii economice, precum și a schimburilor comerciale va fi mai pronunțată decit se aștepta, menționează documentul, avertizînd că acesta poate fi un semnal că economia mondială este în pericol de a reveni la „rezultatele anemice’1 ale perioadei ce a urmat șocului petrolier din 1973. Potrivit unor date preliminare, rata anuală a producției mondiale ar urma să se situeze, în 1985, ca volum intre 3—3,5 la sută (comparativ cu 5,5 la șută in 1984) ; de asemenea, valoarea schimburilor comerciale mondiale ar crește cu 4 la sută față de anul precedent — cind s-a Înregistrat însă, in acest domeniu, un spor de 9 la sută fată de 1983.Documentul atrage atenția asupra tendinței de creștere a ceea ce G.A.T.T. apreciază „măsuri comerciale distorsionate'', referind,u-se, in special, la sporirea practicilor protecționiste ce afectează comerțul internațional, in ansamblul său.Apreciind că acestea reprezintă restricții discriminatorii, contrare normelor G.A.T.T., raportul evidențiază necesitatea „unui semnal credibil" asupra renunțării la tendințele protecționiste înregistrate in ultima perioadă. Se menționează, în acest sens, că reformele adoptate fără a se avea în vedere sfera comerțului „nu

P.C.R. înAu fost evocate cu satisfacție bunele relații existente între cele două partide, reafirmilidu-se hotărirea lor de a extinde și intensifica conlucrarea, în interesul popoarelor român și olandez, al salvgardării Păcii in Europa și în lume. *Delegația P.C.R.. condusă de tovarășul Ilie Verdet. a avut, de asemenea, convorbiri cu Max Van Den Berg. președintele Partidului Muncii din Olanda.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, au fost transmise președintelui Partidului Muncii din Olanda un salut călduros și cele mai bune urări de succes în activitatea sa și a partidului.Mulțumind pentru mesaj. Max Van Den Berg a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial si înalta sa apreciere pentru poziția și inițiativele președintelui României în domeniul păcii și dezarmării.EI a evocaț cu plăcere dialogul rodnic la nivel înalt dintre cele două partide, importanta sa deosebită pentru dezvoltarea colaborării dintre P.C.R. șl Partidul Muncii și a exprimat interesul de a continua st in viitor acest dialog.La convorbiri s-a reafirmat hotă- rîrea celor două partide de a acționa pentru trecerea la măsuri practice de dezarmare, în primul rînd de. dezarmare nucleară, pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa și eliminarea celor existente, pentru crearea de zone denudearlzate în Balcani, în centrul și nordul continentului european, ca si in alte regiuni ale lumii. .

mașini șl utilaje, de noi materiale și procese tehnologice avansate care să corespundă, prin parametrii lor, celor mai înalte realizări mondiale.A fost adoptat planul de colaborare în domeniul standardizării pe perioada 1986—1990. S-a considerat necesar să crească rolul standardelor C.A.E.R. In ridicarea nivelului tehnic și a calității produselor ce se livrează reciproc. Atenția principală se concentrează asupra elaborării de standarde privind direcțiile prioritare ale colaborării, mai ales pentru produsele cuprinse in convențiile din domeniul industriei electronice, a microprocesoarelor și tehnicii roboților, al sistemelor de producție flexibile și al altor produse din construcțiile de mașini, care sint determinante pentru progresul tehni- co-științlfic. Se preconizează reducerea termenelor de elaborare a standardelor C.A.E.R., sporirea cerințelor față de indicatorii prevăzuți de acestea, astfel Incit să fie în concordanță cu nivelul tehnic mondial și cu standardele adoptate de alte organizații internaționale.Comitetul Executiv a convenit prevederi referitoare la activitatea C.A.E.R. în domeniul metrologiei, care este îndreptată spre crearea unor metode și mijloace tehnice moderne, accelerarea progresului tehnico-științific, precum și spre a- propierea sistemelor metrologice naționale din țările membre ale C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat probleme legate de participarea delegației Consiliului de Ajutor Economic Reciproc la lucrările celei de-a 40-a sesiuni a Adunării Generale O.N.U. S-a subliniat că țările membre ale C.A.E.R., în deplină concordantă cu Statutul O.N.U., se pronunță pentru consolidarea securității internaționale și păcii în lume, restructurarea relațiilor economice internaționale pe bază de egalitate în drepturi și avantaj reciproc. Pe a- ceastă bază, se va extinde și în viitor colaborarea cu O.N.U. și cu organizațiile din sistemul O.N.U.Au fost examinate, de asemenea, alte probleme concrete ale colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările membre ale C.A.E.R. și ale activității consiliului.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colaborare tovărășească.

pot fi pe deplin efective intr-un context protectionist".Respectarea regulilor G.A.T.T. privind îibera desfășurare â comerțului internațional și sporirea accesului mărfurilor diferitelor state pe piața internațională ar asigura noi’stimuli globali pentru intensificarea schimburilor comerciale și. totodată, ar contribui la o soluționare de ansamblu a problemei datoriei externe, se arată in document. în context, se apreciază că. deși s-au înregistrat o serie de progrese in ceea ce privește situația unora din țările in curs de dezvoltare cu cele mai mari datorii externe, pe ansamblul acestor state, atît valoarea exporturilor, cit și a importurilor va continua să scadă. Referindu-se cu prioritate la statele continentului african, se estimează că rezultatele lor în domeniul comercial sint „descurajatoare". Ponderea țărilor Africii negre în comerțul internațional s-a diminuat, din 1980, de la 4,7 la sută la 3,1 la sută. Veniturile din export ale acestor state — atit de necesare în contextul dificultăților economice cu care sint confruntate, . în special datorită nesolu- ționării problemei datoriei externe — au scăzut trei ani consecutiv, inre- gistrind. in 1984, doar o slabă majorare de 3 la sută.în ceea ce privește statele industrializate occidentale, se evidențiază îndeosebi faptul că deficitul comercial al S.U.A. considerat record in 1984 (108 miliarde dolari) s-a agravat și mai mult în primul semestru al acestui an, în timp ce o serie de alte țări, mai ales Japonia, au înregistrat excedente considerabile.

Pregătiri în vederea 
Plenarei C. C. al P. C. II. S.MOSCOVA 27 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a dezbătut proiectul Programului P.C.U.S. în noua redactare, care se pregătește potrivit hotărîrii Congresului al XXVI-lea al partidului, relatează agenția T.A.S.S. Au fost discutate, de asemenea, propunerile privind modificările în . Statutul P.C.U.S. și proiectul Direcțiilor principale ale dezvoltării economice și sociale a U.R.S.S. pe anii 1986—1990 și in perioada pină in anul 2000.Cele trei documente vor fi supuse dezbaterii plenarei C.C. al P.C.U.S.
Sesiunea Adunării Generale 

a Organizației Mondiale 
a TurismuluiSOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat lucrările celei de-a Vl-â sesiuni a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Turismului, la care au participat delegații din cele 107 state membre ale organizației. Delegația română a fost condusă de Ion Stănescu. ministrul turismului.Sesiunea a dezbătut și aprobat programul de activitate pentru perioada următorilor doi ani și a aprobat documente menite să Încurajeze circulația turistică internațională.în funcția de secretar general al organizației a fost ales Willibald Pahr, fost ministru de externe al Austriei.Șefii delegațiilor participante au fost primiți de Todor Jivkov. președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.

ORIENTUL
MIJLOCIU

CAIRO 27 (Agerpres). — La Cairo s-au Încheiat lucrările Congresului Federației Generale a Sindicatelor din Egipt. în declarația politică adoptată se exprimă sprijinul oamenilor muncii egipteni pentru lupta poporului palestinian, sub conducerea O.E.P,, in direcția afirmării drepturilor lui legitime la autodeterminare și crearea unui stat propriu, independent. De asemenea, în document se cere autorităților israeliene să înceteze acțiunile represive împotriva populației palestiniene pe teritoriile ocupate și să respecte independența și integritatea teritorială ale Libanului.Autoritățile Israeliene de ocupație au interzis publicarea săptămînalului palestinian „Al-Dharb“. care apare în sectorul răsăritean al Ierusalimului (arab), informează agenția France Presse.Această acțiune urmează hotărîrii adoptate recent de guvernul israe- lian privind un control riguros asupra organelor de presă palestiniene, alături de măsuri de expulzare si arestări ale locuitorilor arabi din teritoriile ocupate.France Presse precizează că. recent. o serie de mijloace de informare în masă palestiniene au fost interzise pentru o perioadă de șase luni. (Agerpres) Fagentiile? I------------------------1—-
DE PRESA| 

| TRANSMIT: 1 
I PLENARA C.C. AL P.C. DIN I VENEZUELA. La Caracas s-a des- I fășurat plenara C.C. al P.C. din
IVenezuela, consacrată pregătirilor* celui de-al Vlî-lea Congres al . partidului, programat să se desfă-■ șoare in perioada 23—27 octombrie I anul acesta. Au fost examinate, deI asemenea, probleme legate de da- I torta externă a Venezuelei, relatează agenția T.A.S.S. *DEPUȚAȚII SOCIAL-DEMO- I I CRAȚI DIN NURNBERG, ÎN PAR- I LAMENTUL REGIONAL AL LAN- 1DULUT BAVARIA AU CERUT I . MINISTRULUI DE INTERNE AL GUVERNULUI DE LAND SA IN- | TERZICA ÎNTÎLNIREA ANUALA > A FOȘTILOR MEMBRI AI UNEI t DIVIZII S.S., ce este planificată I să se desfășoare la sfîrșitul acestei săptămini în localitatea Wind-I sheim, informează agenția D.P.A. | De asemenea, interzicerea reuniu-I nil foștilor S.S.-iști a fost cerută și | de Uniunea persoanelor persecutate I Ide naziști, care â organizat o se- • rie de demonstrații de protest împotriva acestei intilniri.PRODUCȚIA GLOBALA DE PE- I TROL A TARILOR FĂCÎND PAR- i TE DIN O.P.E.C. A SCĂZUT la 15I milioane barili pe zi. nivel infe- * rior cu un milion barili pe zi față de plafonul actual pe care și l-a■ stabilit organizația, informează a- I genția France Presse, citind o de-Iclarație a lui Fadhil Al-Chalabi, I secretar-general adjunct al O.P.E.C. Producția de. petrol a O.P.E.C. aI scăzut cu circa 50 la sută compa- .■ rativ cu nivelul anilor ’70.NUMĂRUL ȘOMERILOR IN 1 ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E. I i (mai puțin Grecia care nu fumi- I zează date statistice) a atins la sfîrșitul lunii august 12,5 milioane.I ceea ce reprezintă 11 la sută din I totalul populației active, relevă un raport al Comisiei Pieței comuneI dat publicității la Bruxelles. Cele I mai mari rate ale șomajului se înregistrează, potrivit raportului, în | Irlanda (18,1 la sută). Belgia și I Olanda (13,7 Ja sută), Italia (12,6 la sută), Marea Britanie (12,1 laiI sută) și Franța (9,9 la sută), trans- I mite agenția A.N.S.A. Cei mai ( mulți dintre șomeri sint tineri și
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Nikolai Rijkov a fost numit in funcția de președinte al Consii 
de Miniștri al U.R.S.S

prezentate de ninistml afacerilor externe, Ștefan AndreiNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — In cadrul dezbaterilor de |itică generală care au loc în plenara Adunării Generale a O.N.U., vri a luat cuvintul ministrul afacerilor externe al țării noastre, Ștefan drei.Din Împuternicirea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, doresc să prezint poziția, aprecierile si considerentele sale, ale României, privind problemele înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Comunitatea internațională a aniversat anul acesta împlinirea a patru decenii de lă încheierea celui de-al doilea război mondial, cea mai sînge- roasă confruntare militară din istoria omenirii, care a provocat mari pierderi de vieți omenești si imense distrugeri materiale. Acum, cind analizăm cauzele care au dus la această uriașă conflagrație mondială, apare mai limpede ca oricind că războiul a putut izbucni datorită lipsei de unitate și fermitate a popoarelor, a forțelor democratice, realiste în fata politicii expansioniste a fascismului — care urmărea dominația asupra în- /tregii lumi — după cum nu trebuie uitat nici un moment că marea victorie asupra fascismului a fost posibilă tocmai datorită realizării ■ unei largi coaliții antifasciste, a angajării in luptă a zeci și zeci de popoare, care s-au ridicat cu hotărire pentru a-și apăra libertatea și independenta, pentru zdrobirea mașinii de război hitleriste.Trăgind învățăminte, din aspra lecție a istoriei, popoarele — în rîndurile cărora poporul român a fost deosebit de activ — au acționat cu fermitate, reușind să asigure timp de 40 de ani evitarea izbucnirii unei conflagrații majore pe planeta noastră.Trebuie spus totuși că, în aceste patru decenii care au trecut de la încheierea războiului, viata internațională a fost marcată de o serie de evenimente grave și complexe, care au generat neîncredere și încordare in relațiile dintre state, au adus din i— Tin^î pa

— au acționat cu fermitate.

unei ca-nou omenirea in pragul tastrofe mondiale.în aceste condiții, nimic nu poate fi mai important decit unirea eforturilor Națiunilor Unite, ale tuturor popoarelor și forțelor iubitoare de pace pentru a opri cursul periculos el evenimentelor spre încordare și război, spre prăpastia, nucleară, pentru reluarea și afirmarea fermă a cursului destinderii, colaborării si păcii. Mai mult ca oricind este necesar să se acționeze cu toate forțele . — inclusiv, de către Organizația Na- tiunilor Unite, care a fost creată în urmă cu 40 de ani. tocmai pentru a contribui la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme si fără războaie — pentru' a apăra dreptul suprem al tuturor popoarelor la viață, la pace, la existență liberă.Tocmai-de aceea. România prom<ri vează activ o amplă politică de dialog și relații internaționale pentru solutionarea constructivă a marilor probleme care confruntă omenirea, o politică principială de largă colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, de susținere a luptelor de eliberare și independentă națională, pentru destindere și pace. în mod consecvent. România a acționat și acționează ■pentru așezarea la baza relațiilor sale cu toate Statele și peptr,u afirmarea largă în viata internațională a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului ' independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la ■ amenințarea cu forța. Avem ferma . convingere că numai o asemenea politică, numai o strinsă co- ' laborare și Întărire a independenței fiecărei națiuni, a păcii in lume asigură popoarelor de pe întreaga planetă realizarea năzuințelor lor de mai bine, de viată liberă.Actuala sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite are loc in împrejurări internaționale deosebit de. grave și complexe. Cunoaște o amploare . fără precedent cursa înarmărilor. îndeosebi a celor nucle'are. ceea ce a sporit și sporește necontenit pericolul unui nou război mondial, care s-ar transforma, inevitabil. intr-o catastrofă nucleară, ce 
ar duce la distrugerea a înseși condițiilor existentei vieții pe Pămint. Niciodată. în îndelungata istorie , a omenirii, nu a existat un asemenea pericol pentru existenta civilizației, 
a vieții și libertății popoarelor! Tocmai de aceea, in concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor. îndeosebi a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, inlă- ' turarea tuturor armelor nucleare, oprirea oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului, apărarea și consolidarea păcii în lume.A continuat să se manifeste cu putere politica de forță si de amenințare cu forța, de consolidare și de reîmpărțire a sferelor de influentă.- In' diferite regiuni ale lumii se mențin conflicte armate și focare de tensiune. Totodată, criza economică mondială — care a afectat, intr-o formă sau alta, toate statele lumii — a agravat și mai mult situația țărilor■ în curs de dezvoltare și a adincit decalajele ;care separă aceste țări de statele dezvoltate.In perioada care a trecut de la Sesiunea specială a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 1982 consacrată dezarmării, situația în domeniul înarmărilor a evoluat într-o direcție opusă concluziilor și documentelor adoptate, așteptărilor legitime ale popoarelor. Cursa înarmărilor a continuat în ritmuri tot mai inalte ; au sporit an de an cheltuielile militare ; s-au intensificat eforturile pentru crearea și producerea de noi tipuri și sisteme de arme, inclusiv de arme nucleare, cu capacitate de distrugere tot mai mare; se acționează pentru militarizarea Cosmosului.O deosebită agravare a cunoscut situația din Europa prin amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de către Statele Unite ale Americii în unele țări vest-europene și trecerea la contramăsuri nucleare de către Uniunea Sovietică.România, ca. și alte state, a salutat începerea negocierilor sovieto-americane de la Geneva. După cum este cunoscut, cele două Tunde de convorbiri care au avut loc pînă acum nu au dus la nici un rezultat con-

o reglementare generală a folosirii Cosmosului în scopuri pașnice. în cadrul procesului de intensificare a cooperării pe plan mondial pentru folosirea în scopuri pașnice a spațiului cosmic va trebui să-și găsească rezolvarea corespunzătoare problema nemilitarizării acestuia. în spiritul acestei poziții de principiu, sprijinim propunerile Uniunii Sovietice privind folosirea pașnică a spațiului cosmic, inclusiv convocarea unei Conferințe internaționale și crearea unei organizații internaționale în acest scop.Pornind de la importanta dezarmării nucleare, a dezarmării generale. a asigurării păcii, președintele Republicii Socialiste România a adresat recent, încă o dată, chemarea către factorii politici de răspundere și către popoarele din întreaga lume de a-și uni eforturile și —. peste orice deosebiri de orînduire socială, de concepții politice, filozofice sau religioase — să acționeze, pină nu este prea tîrziu, pentru a opri cursul periculos al evenimentelor spre o catastrofă nucleară, pentru a salva omenirea de la distrugere. pentru a asigura popoarelor noastre. întregii omeniri dreptul la dezvoltare liberă, la folosirea cuceririlor științei și cunoașterii numai și numai în scopuri pașnice.Pronuntîndu-se cu hotărîre pentru reluarea politicii de destindere. România consideră că este necesar să se facă totul pentru încetarea conflictelor existente și trecerea la soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor.România s-a pronunțat și se pronunță ferm, consecvent, pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu, pe baza retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, a recunoașterii dreptului poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat propriu, precum și a asigurării independentei. suveranității si securității tuturor statelor din această regiune. In acest scop, tara noastră s-a pronunțat și se pronunță pentru organizarea unei conferințe internaționale. sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. precum și a Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, a altor state care pot să aducă o contribuție constructivă la realizarea păcii în această zonă. Apreciem ca deosebit de importantă creșterea rolului secretarului general al O.N.U. în înfăptuirea acestui deziderat, implicarea sa mai activă în instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu. :. Provoacă o profupdă preocupare agravarea situației din Liban. Ne pronunțăm pentru o largă reconciliere a forțelor politice interne, pentru nuc asigurarea unității, independentei,succes a lucrărilor Gomei v ». suveranității și integrității teritoriale tru măsuri de încredere și secui flle Libanuluj și pentru dezarmare in Europe Ne eXprjm£m, totodată, îngrijora- la Stockholm, și pentru treceit a față de continuarea războiului negocieri efective în scopul_^Pr'dintre Iran și Irak —' care provoacă rii pozițiilor și realizam unul “ambelor popoare enorme pierderi de corespunzător. vieți omenești și mari pagube main același timp, apreciem ca țeriale — ne pronunțăm pentru punerile formulate la negocieriițncetarea imediată a ostilităților, la Viena privind reducerea rovȘentru retragerea trupelor și de o armate și armamentelor Euijgj.jg de aba in interiorul fron-, Centrală oferă o bază buna Peiereior existente înainte de izbucni- a se ajunge in scurt timp la reea conflictului și recunoscute pe zarea unui prim acord acceptjan internațional și pentru trecerea tuturor părților. t negocieri în vederea reglementă-Apreciem că este necesar ca; pașnice a problemelor dintre cele Conferința pentru dezarmare dc?uă state vecine.Geneva să se acționeze m sțln ce privește problema coreeană, constructiv luîndu-se in considebmânia își reafirmă, și în acest ca- nronunerile existente. în scopul u, solidaritatea și sprijinul activ Găsirii impasului în care se ță de poziția și inițiativele R.P.D. +,-otnt vele si al realizării unor ațreene, de eforturile și acțiunile iraun probleme ca : preveme politico-diplomatice, avînd drept război nuclear, interzicerea ip unificarea pașnică, democratică turor experiențelor cu arma nucîindependentă ajării.ră nrevenirea extinderii cursei m;Omania sprijină activ lupta de „nărilor în spațiul cosmic. inteSerare a popoarelor, precum și inai noi perfecționării rturile lor pentru consolidarea™„ienr Pchimice și distrugerea stoiîpendenței' naționale, pentru li- ni r existente de âsemenea arrlarea deplină a colonialismului. 1 Ann-aâm o mare însemnătate cracest spirit, acordăm sprijinul Acordam o mar . . in diiru luptei poporului namibian,rii de zone denudeari^ p gWApOj pentfjrite regiuni ale jjg dezmdirea independenței, pentrunentă în acest spirrea la înfăptuirea Rezoluției■mare _și SȘC^}'. nromovarea ura Consiliului de Securitate al acționam pe ^ezvoitare largă!., condamnăm cu fermitate noi- politici active bilateral si mulăsuri represive ale autorităților rii: âlOTe« ?oaPt’e sS din Balcanica de Sud împotriva populatei ai. iu vf marea acestei regiuide culoare din aceasta tara,ac- ?nS-o zonă a bX?vecinătăți, a ce insolente.de amestec, inter- într o .. fărâ arme nucle* armata și agresiune contralaboraru si T c • străine. Totod*ei și altor state vecine și sus- î- realizarea unor aseme propunerile tarilor africaneta. susținei -ul și centrul corii adoptarea de către O.N.U. a fintnuiui. precum și în alte regiur^suri^giceoPențru^^se S1în“ul stăvilirii cu^ei avînd în vedere nurilor. se impune sa se letarea jele conflicte existente — care mod consecvent Pentru EstlȘi sporesc agravarea situațieireducerea bugetelo jnil^^ionale - considerăm că este ' necesar să se «tpteaga ca nivem^, Organizațja Națiunilorla care s-a ajuns in ce P ounjă treacă cu mai multă . ho- mamentele existente n ■ noi m3Suri Șj inițiative înîn> „UFchiiib?:i trebuie construit soluționării acestora pe cale echilibru. Echilioiui -n noi prm negocieri. în acestnu prin noi armame , > , refjn însărcinarea președintelui cheltuieli militare, ci P1 .. mapi Socialiste România, pro-celor existente la un n vel citAdunarea Generală a scăzut. Prin ,elimin^r^mploT de dis-ă adopte un Apel Solemn armelor nucleare, a arme te gtațele afjate jn conflictetrugere în masa, -"b, i rornisia pentru încetarea imediată baza hotărîrii ad°bta„ 1985 r și trecerea la rezolvareaO.N.U. pentru dezarmare nnJlor pe calea tratativelor,putem, prin eforturi conau • .. rea:ganizarea acestora, propu- tribuim la accelerarea și 1 D:nor .dunarea Generală să ceară procesului de elaborare a P j de securitate să desem-„„ivind înghețarea și redu vederea ezentanți speciali. De ase- .. — opunem adoptarea de către ;le a unui Angajament > a traduce In viață obli- ----- w . 4ro_ nu recurge la forță și la Oprirea cursei înarmărilor șt ire- ja cu forța de a nu se OPnrea  -------- „^.„elilor mi- ;ub njci formă> tre.rne ale altor state, de a țările de conflict și încor- ea tratativelor. Adoptarea nea apel și a unui astfel lent solemn va demon- politică a respectării de statele a Cartei O.N.U. tenta o contribuție deo- ilitica de destindere, de j a situației internațio- roltare a încrederii între ezarmare, independență, jpace.1 preocupare provoacă pnomia mondială con- iaracterizată prin insta- ir-o serie de fenome- ?enerate de criza eco- ărei consecințe se re-

creț. In această perioadă a conuat amplasarea de noi arme nucle în Europa, tceea ce a dus de fața o agravare și mai mare a periului nuclear.Un fapt îmbucurător în ace< situație îl reprezintă măsurile state de Uniunea Sovietică privimo- ratoriul asupra amplasării uncrme nucleare pînă în toamna acei an și încetarea experiențelor nare pină Ia sfîrșitul anului, cu ijiu- nea că, dacă Statele Unite aloie- ricii vor adopta măsuri sure, s-ar putea prelungi încetareape- riențelor nucleare și desfășura- tative in vederea renunțării le- săvîrșire la asemenea exptțe. Așteptăm ca și S.U.A. să răidă pozitiv acestor inițiative, să icu noi propuneri în direcția rerii și eliminării armelor nucii și opririi militarizării Cosrrui. Numai declarațiile nu sînt simte ; sint necesare acțiuni realn- crete, ca o dovadă a seriozitile- clarațiilor, a trecerii pe calea u- rării pericolului nuclear.Constituie, fără îndoială, und- ment pozitiv faptul că în luo- iembrie va avea loc întîlnirere secretarul general al C.C. ali- dului Comunist al Uniunii Soe, Mihail Gorbaciov, și preșe.e Statelor Unite ale Americii, d Reagan. O asemenea întîlur putea influența, după convia României, desfășurarea cu ree pozitive a negocierilor sovieti- ricane de la Geneva.Considerăm însă că, pentru- rea cursei înarmărilor, îndeo» celor nucleare, și trecerea la - măre, statele europene nu fs. să aștepte pasiv desfășurarea, tivelor sovieto-americane și i rea dintre conducătorii celor, țări. Dimpotrivă, aceste state în primul rind cele care fac din N.A.T.O. și Tratatul de la ’ via — trebuie să-și asume < pundere directă mai mare, să- tensifice acțiunile pentru a mina cele două mari puteri n re să acționeze concret pentri ajunge la un acord acceptabil ; lor părți privind armele nucle oprirea militarizării Cosmosul ca, la întîlnirea din noiembr se ajungă la înțelegeri coresp toare în această direcție.Este în interesul popoarelor nentului, al tuturor popoarelor să se intensifice eforturile și nile care să ducă la oprirea a: sării de noi arme nucleare în pa, să se treacă la retragerea existente, pînă la eliminarea pletă a oricăror arme nuclear se oprească experiențele nuclee să se renunțe la orice acțiur militarizare a Cosmosului.România se pronunță și acțioi CU ■ -x_..hotărire pentru desfășurare

privind înghețarea și _ tuielilor de înarmare, în începerii de negocieri concrete, menite să conducă la acorduri interna- ■ tionale în acest domeniu.Oprirea cursei înarmări1 trecerea la. reducerea cheltuielilor militare ar putea crea condițiile necesare alocării unor importante mijloace financiare, materiale și umane soluționării problemelor grave cu care sint confruntate țările în curs de dezvoltare.în contextul general (al măsurilor vizînd încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, considerăm că o deosebită importantă are încetarea cursei înarmărilor in spațiul extraatmosferic. Folosirea abuzivă, fără nici un control, a Cosmosului — bun al întregii umanități — reprezintă un grav pericol la adresa popoarelor. De aceea, apreciem că este necesar să se oprească orice acțiune de folosire a spațiului cosmic în scopuri militare, să se ajungă la

flectă, într-o măsură mal mare sau mai mică, în toate statele lumii.în mod deosebit este afectată situația economică a țărilor în curs de dezvoltare. In imensa lor majoritate, aceste țări sint împiedicate să-și dezvolte economia și să înainteze pe calea progresului economic și social, datorită datoriilor externe și a do- binzilor extrem de mari cărora trebuie să le facă față, precum și pro- tecționismului sub diferite i voltate.România a cum se știe, în această privință. Pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, inclusiv aceea a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, România, ca și multe, alte țări, consideră necesare inițierea și organizarea în cadrul O.N.U. de tratative reale între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate.în cadrul acestor negocieri, România consideră că ar trebui să se ajungă și la convenirea unui ansamblu de principii și înțelegeri privind soluționarea globală a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare care să ducă la :— anularea datoriilor pentru țările cu un venit pe locuitor de pînă la 500—600 dolari, o reducere importantă a acestor datorii pentru țările cu un venit national pînă la 1 000— 1 200 dolari pe locuitor și o reducere generală de 30—50 la sută a datoriilor pentru toate țările în curs de dezvoltare ;— reeșalonarea restului datoriei să 
se facă pe termen lung și nu pe termen mediu, ca în prezent, și cu o perioadă de grație de 3—5 ani ;— stabilirea de plafoane raționale ale ratelor de dobîndă, iar diferentele plătite în plus în ultimii ani să fie deduse din datoriile restante ;— termenii reeșalonărilor să fie concepuți astfel incit serviciul datoriei externe să nu depășească 10—15 la sută din încasările anuale din export ;— crearea, cu contribuția țărilor dezvoltate, a unui fond special, din care să se acorde țărilor in curs de dezvoltare noi credite, cu dobînzi raționale.Adoptarea unor asemenea măsuri, cu caracter de urgență, ca-și cerința reformei sistemului monetar-finan- ci'ar internațional fac necesară convocarea în acest scop a unei conferințe monetar-financiare internaționale, așa cum au propus țările nealiniate. Conceput în lumina condițiilor și intereselor prevalente acum 40 de ani și a experienței acumulate în anii antebelici, acest sistem a devenit perimat ca urmare a marilor schimbări politice și economice petrecute în lume.Se impune, de asemenea, să fie oprite'puternicele tendințe actuale spre protectionism. Țara noastră se pronunță ferm pentru asumarea de către țările dezvoltate a angajamentului de a nu introduce noi, restricții și de a. adopta măsuri ferme pentru reducerea și eliminarea celor existente, pe baza unui calendar precis. Este necesar, totodată, ca toate statele să se abțină de la adoptarea de restricții și sancțiuni economice din motive politice sau alte motive, incompatibile atit cu normele și principiile dreptului internațional, cit și cu cerințele de- curgînd din interdependența economică a națiunilor. Alături de alte state,’ România se pronunță și ea pentru angajarea de negocieri comerciale multilaterale in vederea reducerii taxelor vamale și a înlăturării barierelor netarifare.Este cazul să 'Reamintim că astăzi, cînd o grandioasa revoluție științifică și tehnică este în desfășurare, țările în curs de dezvoltare își văd închise aproape toate canalele de acces la tehnologia modernă. Găsirea de modalități de a se relua și intensifica transferul de tehnologie spre țările în curs de dezvoltare, lărgirea accesului acestor țări la cuceririle științei și- tehnicii ar permite accelerarea valorificării potențialului economic ăl acestor tari și, implicit, lărgirea, în folosul general, a participării lor la circuitul economic mo'nd.ial.Adincîj*ea decalajelor dintre evoluția, economică și perspectivele țărilor dezvoltate, pe de o parte, și cele ale țărilor în curs de dezvoltare, pe de altă parte, face și mai imperativă necesitatea de a se acționa cu hotărire pentru stăvilirea racolării de cadre. Adunarea Generală este chemată nu numai să mențină în atenția opiniei- publice această problemă, dar și să-și intensifice activitatea pentru crearea unui cadru de cooperare internațională care să prevină consecințele negative ale exodului de persoane calificate din țările în curs de dezvoltare.Este evident că, pentru a pune pe baze noi, sănătoase și rodnice, relațiile economice internaționale, pentru a elimina instabilitatea ce le caracterizează, sint necesare schimbări radicale și fundamentale care să ducă la lichidarea subdezvoltării, la instaurarea unei noi ordini internaționale, corespunzătoare cerințelor generale de progres in lumea de astăzi. Interesele vitale, de azi și de perspectivă, ale tuturor popoarelor din țările dezvoltate și in curs de dezvoltare reclamă cu'stringență renunțarea la poziții egoiste, trecerea la soluționarea acestor probleme grave, acum, cind pot fi dominate și reglementate prin dialog, reluarea de urgență a dialogului între țările dezvoltate și tarile in curs de dezvoltare și desfășurarea lui intr-un spirit constructiv și productiv în toate forurile de negocieri și, mai ales, lansarea negocierilor globale. In aceeași direcție, România s-a pronunțat și se pronunță pentru o conferință la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare care, să dezbată problemele întăririi colaborării dintre ele și să elaboreze o strategie comună în negocierile cu țările dezvoltate.în lumea de azi, tinerii reprezintă o uriașă forță socială a progresului și păcii, care trebuie să-și spună hotărit cuvintul in toate problemele majore ale situației internaționale și, înainte de toate, de a acționa uniți, împreună cu popoarele lor, cu forțele democratice înaintate de pretutindeni, pentru oprirea cursei . înarmărilor, realizarea dezarmării, și în primul rind a dezarmării nu-

i crescind forme, de practicat, țările dez-deja, dupăprezentat . , o serie de propuneri

cleare, apărarea și consolidarea păcii.România dă o înaltă apreciere proclamării de către Organizația Națiunilor Unite a Anului Internațional al Tineretului sub deviza „Participare, Dezvoltar.e, Pace11, manifestare cu profunde semnificații pentru prezentul și viitorul tinerei generații din întreaga lume.Trebuie să facem astfel îneît Anul International al Tineretului să constituie un factor important în unirea tineretului de pretutindeni pentru apărarea și afirmarea dreptului săli fundamental de a-și făuri o viață liberă și fericită, de a trăi și a se dezvolta intr-un climat de deplină secur ritate, colaborare și pace.. Ne exprimăm convingerea că participarea largă și reprezentativă la Conferința mondială a O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, în cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale vă asigura« o dezbatere de fond a problematicii majore a tinerei generații, precum și însușirea, aprobarea și punerea în aplicare a liniilor directoare pentru programe de viitor în domeniul tineretului, elaborate de .Comitetul Consultativ ..al O.N.U. pențru Anul Internațional al Tineretului.în cadrul actualei, noastre sesiuni vom marca: cea de-a 40-a aniversare a creării Organizației Națiunilor Unite, eveniment cu profunde semnificații in viata comunității internaționale. De-a lungul celor patru decenii de existentă. Organizația Națiunilor Unite — reunind aproape totalitatea țărilor lumii — a contribuit la asigurarea climatului necesar coexistenței pașnice, la menținerea dialogului între state în scopul salvgardării păcii.Această aniversare constituie un prilej deosebit de a proceda la o evaluare realistă- a activităților organizației. de a identifica noi căi și măsuri- concrete de creștere a rolului și contribuției sale la soluționarea, problemelor cardinale ale umanității.O trăsătură esențială a vieții politice contemporane este creșterea aportului tuturor statelor la : dezbaterea și rezolvarea problemelor care frămîntă- omenirea. Tot. mai- puternic se afirmă, pe arena mondiala, țările mici și mijlocii, țările .nealiniate, țările în curs de. dezvoltare,, direct interesate într-o politică de colaborare, de independentă și pace. Se poate spune că, în . epoca actuală, fiecare stat, fiecare națiune — mare sau mică — poartă răspunderi pentru soarta păcii și.civilizației umane, are îndatorirea de a-și aduce co’ntribttția la cauza păcii, destinderii și cooperării între popoare.Organizația Națiunilor Unite trebuie să oglindească fidel realitățile lumii de astăzi, să fie cu adevărat' un for .al. întregii comunități, internaționale și, în mod corespunzător, să asigure cadrul necesar , ca toate statele să aibă posibilitatea de a-și spune, în condiții de deplină egalitate, cu- ' vintul, de a hotărî asupra destinelor organizației și ale păcii în lume.'în acest sens, apare necesitatea perfecționării activității Organizației Națiunilor Unite și a celorlalte organisme internaționale, a unei, mai intense democratizări a acestora.De-a lungul anilor. România a prezentat propuneri concrete privind orientările de bază ale activității O.-N.U. și, împreună cu alte state, a întreprins o serie de initiative vizind creșterea contribuției organizației la soluționarea problemelor internaționale lijetuale.Atribuim, în continuare, cea mai mare importantă îmbunătățirii mecanismelor O.N.U. de soluționare pașnică a conflictelor, in cadrul posibilităților pe care le oferă Carta Națiunilor Unitș. In spiritul Declarației privind reglementarea pașnică a diferendelor internaționale, adoptată de Adunarea Generală în 1982, România a prezentat propunerea privind crearea. în cadrul Organizației Națiunilor Unite, a unei Comisii pentru .bune..oficii, mediere^și conciliere, propunere care, în acest an. a făcut obiectul unei aprofundate examinări în cadrul Comitetului special pentru Carta-O.N.U.. și creșterea rolului O.N.U,: Doresc să precizez că această propunere nu are in vedețe crearea de noi structuri, ci'definirea,'in deplin acord cu spiritul și prevederile Cartei, cu prerogativele principalelor organe ale .O.N.U.,'-a unei proceduri în cadrul Organizației Națiunilor Unite, aflată in . permanentă la dispoziția statelor și a organelor competente ale O.N.U., potrivit căreia statele interesate șă poată recurge pricind la ° comisie • de bune oficii, mediere și conciliere pentru soluționarea Pe cale politică a situațiilor conflictuale.Pentru întărirea păcii, .securității și colaborării între națiuni. România consideră că ar avea.o importanță deosebită dezvoltarea și consolidarea bunei vecinătăți intre state.-, problemă aflată pe ordinea de zi a actualei sesiuni ca urmare a propunerii tării nbaătre., Sintem de părere că. in stadiul in care au ajuns dezbaterile asupra acestei probleme. >este, necesar" să se procedeze, intr-un cadru care să fie stabilit fără intirziere, la identificarea și 1 clarificarea ’ elâmăn- telor. bunei, vecinătăți. în vederea elaborării unui document international al Organizației .Națiunilor Unite.în ansamblul preocupărilor pentru întărirea O.N.U;, considerăm că un rol foarte important și util poate . avea- Comitetul special pentru Carta O.N.U. și. creșterea rolului organizației. Apreciem că acest comitet poate fi folosit mult mai eficient decit pină acum pentru examinarea și convenirea . unor. măsuri efective de întărire a capacității de acțiune a organizației.Reafirmând și cu această ocazie deplinul atașament al României față de Organizația Națiunilor Unite, față de scopurile și principiile Cartei, adoptată in urmă cu patru decenii, delegația română va acționa cu toată hoțărirea, in spiritul mandatului încredințat de președintele țării, con- lucrînd cu delegațiile celorlalte state, pentru a contribui la succesul lucrărilor actualei sesiuni, pentru ca ea să contribuie la o schimbare hotărită a evoluției vieții internaționale — de la încordare și confruntare-la destindere și. dezarmare — la o politică de largă cooperare și înțelegere intre state, la triumful rațiunii, la asigurarea păcii pe planeta noastră.

MOSCOVA 27 Moscova a avut Prezidiului Sovietului U.R.S.S. PreședinteleAndrei Gromîko, a dat citire scrisorii adresate Comitetului Central al P.C.U.S. de Nikolai Tihonov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., prin care acesta cere să fie pensionat, ca urmare a stării sănătății sale, relatează agenția T.A.S.S.

(Agerpres). — La loc, vineri, ședința Suprem al Prezidiului, Dînd o înaltă apreciere activi1 desfășurate de N. Tihonov in fru tea guvernului. Prezidiul a satisfai această cerere.La propunerea ciov, secretar P.C.U.S., făcutăBiroului Politic al C.C., Prezidiul a hotărit numirea lui Nikolai Rijkov în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
lui Mihail Gorba- general al C.C. al din însărcinarea

LA NAȚIUNILE UNITE

NAȚIUNILE UNITE 21 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
Problemele de covârșitoare însemnătate ale. încetării cursei înarmărilor, 
înfăptuirii unor măsuri practice de dezarmare, preintimpinării unei con
flagrații nucleare pustiitoare la scară planetară și salvgardării păcii se 
înscriu printre temele majore și prioritare abordate-în cadrul dezbaterilor 
de politică generală ale cetei de-a 40-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.Președintele Mozambicului, Samora Moises Machel, s-a referit pe larg în discursul său la problemele păcii' și securității pe continentul african, arătind că . politica de apartheid din R.S.A., intensificarea represiunilor regimului minoritar rasist împotriva populației africane majoritare, perpetuarea actelor agresive împotriva unor state africane vecine, precum și ocuparea ilegală a Namibiei constituie nu numai încălcări grave ale principiilor înscrise în Carta Națiunilor Unite, ci și un pericol major pentru stabilitatea și pacea in Africa și în întreaga lume.De asemenea, vorbitorul a arătat că este nevoie de o intensificare generală a eforturilor Națiunilor Unite, ale tuturor. statelor, ale opiniei publice internaționale pentru stoparea cursei ruinătoare și primejdioase a înarmărilor, în special a înarmărilor nucleare, și. pentru înfăptuirea unor măsuri practice de dezarmare, ca o condiție indispensabilă pentru preve-. nirga unui război nuclear mondial'și pentru menținerea păcii pe planeta noastră.Ministrul de externe al Canadei, Joe Clark, a relevat că. . din păcate, Națiunile Unite nu au reușit. în ciuda eforturilor depuse de numeroase state, să elaboreze și să pună in aplicare măsurile necesare pentru stăvilirea cursei iraționale a înarmărilor și pentru eliberarea omenirii de pericolul în creștere al războiului nuclear. Vorbitorul a calificat drept „sumbre11 perspectivele care se deschid in fața păcii mondiale. în condițiile accelerării, an de an,- a cursei înarmărilor și ale lipsei cronice de rezultate in cadrul negocierilor in sfera dezarmării.Ministrul canadian a evidențiat necesitatea urgentă ă depășirii impasului ih, care se află dc mai multi ani tratativele din domeniul dezarmării. declarind că țara sa acordă o importanță prioritară problemei reducerii substanțiale a-arsenalelor nucleare actuale. De asemenea, torul a subliniat că ' „oprirea înarmărilor in spațiul' cosmic zintă o problemă la ordinea pentru: întreaga comunitate națională;1.Ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Geoffrey Howe, a apreciat. in cuvintul său că. pentru asigurarea stabilității și menținerea păcii mondiale este nevoie de îmbunătățirea climatului international, de restabilirea încrederii între state, de normalizarea . relațiilor Est-Vest și de înfăptuirea unor progrese reale pe calea controlului armamentelor si dezarmării.Vorbitorul a declarat că „lumea are nevoie urgentă de un mecanism pentru asigurarea controlului armamentelor11. Legat de aceasta, el a arătat că este necesar ca negocierile s'ovieto-americane de. Ia Geneva in problemele armelor nucleare și cosmice să se soldeze cu rezultate concrete.Ministrul afacerilor externe al Cubei, Isidoro Malmierca. n arătat că,, după părerea guvernului. său, continuarea și intensificarea1 cursei înarmărilor, in special a înarmărilor nucleare, face ca „spectrul exterminării nucleare să apese mai mult ca oricind asupra omenirii11. El a declarat că sint necesare eforturi susținute1 din partea O.N.U. și a in- tregii comunități internaționale pentru stăvilirea actualei competiții militare, pentru prevenirea unui nou război mondial și pentru salvgardarea păcii pe planeta noastră.De asemenea, vorbitorul a arătat că interesul păcii mondiale reclamă imperios găsirea unor soluții politice care să ducă la stingerea focarelor de tensiune și conflict din America Latină, Asia și Africa.Ministrul afacerilor externe al Olandei, I-Ians Van Der Broek, a apreciat că una din principalele deficiente în activitatea Organizației Națiunilor Unite in cei 40 de ani care au trecut de la înființarea ei o Constituie „eșecul eforturilor de creare a unui cadru colectiv pentru menținerea păcii și securității internaționale11. Vorbitorul a mai arătat că menținerea păcii reprezintă azi o sarcină prioritară a O.N.U., cu atit

t

vorbi- cursei repre- zilei inter-

mai mult cu cit acumularea masivă de armamente face să sporească an de an pericolul declanșării unei catastrofe nucleare. El a declarat că tara sa se pronunță pentru adoptarea cu prioritate absolută a unor măsuri, concrete de dezarmare nucleară. pentru reducerea și eliminarea rachetelor și a celorlalte arme nucleare din Europa, pentru împiedicarea militarizării spațiului extra- atmosferic.Secretarul federal pentru relații externe al Iugoslaviei, Raif Dizdare- vici, după ce a evocat contribuțiile importante ale O.N.U. în cei 40 de ani de existență la codificarea principiilor dreptului internațional și la întărirea respectului față de acestea, la procesul de decolonizare, la apărarea independenței și suveranității popoarelor, la lansarea conceptului de nouă ordine economică și in alte domenii, a apreciat că Națiunile Unite nu au reușit în numeroase cazuri să împiedice recurgerea la forță și intervențiile străine în treburile unor state, suverane, ceea ce a periclitat grav pacea și securitatea generală. Din păcate, a spus el, pacea de azi nu este nici durabilă și nici universală. Trăim într-o stare de permanentă nesiguranță în condițiile confruntării, ale războaielor și conflictelor locale, rivalităților de bloc și ale intensificării cursei înarmărilor.Vorbitorul a arătat că, in concepția țării sale, pacea mondială se cere organizată pe baze noi, pe respectul față de nOr.mele dreptului și legalității, pe renunțarea lâ forță, înfăptuirea dezarmării, soluționarea pașnică a conflictelor și eliminarea subdezvoltării și a decalajelor economice. Țara mea, a declarat cl, atribuie o importanță de prim ordin problemelor dezarmării, fiind profund .convinsă că stabilitatea și securitatea in. relațiile mondiale nu se pot edifica sub amenințarea 'armelor.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit la sediul din New York al Națiunilor Unite la nivel ministerial, pentru marcarea celei de-a 40-a ' aniversări a organizației mondiale. Reuniunea a fost condusă de Geoffrey Howe, ministrul de externe al Marii Britanii, țară care, ii conformitate cu principiul rotației, deține președinția Consiliului de Securitate pe luna septembrie. Ea a avpt ca temă „Națiunile Unite pentru o lume mai bună și răspunderile Consiliului de Securitate in menținerea păcii și securității internaționale11.In cadrul ședinței comemorative au făcut declarații reprezentanții celor 15. state membre ale acestui organism, precum și secretarul general al O.N.U., Javier Cuellar.
întrevedere 

sovieto-chinezăNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — La New York a avut loc o intil- nire intre Eduard Șevardnadze. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Wu Xueqian, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., consilier de stat și ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, informează agențiile T.A.S.S. și China Nouă. Cu acest prile.i s-a efectuat un schimb de informații în legătură cu edificarea societății socialiste in cele două țări. De ambele părți a fost exprimată satisfacția fată de evoluția pozitivă a relațiilor dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză pe plan economic. comercial, tehnico-stiintific. cultural și in alte domenii. Cele două părți s-au pronunțat in favoarea extinderii in continuare a legăturilor bilaterale pe multiple planuri, inclusiv in ce privește 'continuarea dialogului politic.
In favoarea unei acțiuni comune a țărilor

iatîno-americane pentru depășirea dificultăților generate
de datoria externăNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).— In cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul din New York al Națiunilor Unite, președintele Perului. Alan Garcia, a menționat că țările latino-americane trebuie să se intilnească pentru a examina împreună modalității^ de depășire a dificultăților cu care sint confruntate in urma nesolutionării problerției datoriilor externe.El s-â pronunțat pentru o acțiune comună a statelor Americii Latine in acest domeniu, avind în vedere și faptul că Fondul Monetar Internațional nu s-a arătat dispus să ușureze condițiile impuse țărilor în curs de dezvoltare, confruntate cu povara datoriei externe.BUENOS AIRES 27 (Agerpres).— Intr-o declarație făcută la BuenosAires, președintele. Parlamentului Latino-American, Leon,

pronunțat pentru strîngerea unității de acțiune a țărilor din regiune, in vederea depășirii, prin eforturi comune. . a dificultăților generate de datoria externă uriașă a Americii Latine — transmite agenția Prensa Latina. El s-a referit ia pregătirile ce se fac în prezent în perspectiva deschiderii, la 11 octombrie. în Uruguay. a reuniunii Parlamentului La- tinorAmerican, precizând că, la 8 octombrie. în capitala Argentinei va avea loc o ședință a comitetului de conducere al acestui organism consultativ regional, consacrată definitivării proiectului de raport privind situația cument sesiunii ..Cred cooperării zintă prioritatea regiune11
economică din regiune, does. va fi supus aprobării parlamentului regional, că necesitatea intensificării latino-americane repre- numărul unu în a declarat Luis Leon.
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