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IN ZIARUL DE AZI:

© Activul de partid - per
manent folosit, puternic 
implicat în realizarea 
sarcinilor economice

0 In sprijinul celor ce stu
diază în cercurile po
litico-educative din in- 
vâțămîntul politico-ideo
logic : Victoria revolu
ției și făurirea so
cietății socialiste în
România

AUTOCONDUCEREA
se realizează prin cetățeni,

pentru cetățeni
7

W SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

RECOLTAREA Șl ÎNSĂMÎNȚĂRILE
în ritm mai intens, cu maximă răspundere!

DIRECȚII MAJORF 
ALE ACTIVITĂJI

cerințele și problemele de ordin spe
cific ale unităților locale — econo
mice sau țeritorial-administratlve. ; 
Iar faptul că, in ultimii ani. consiliile ; 
populare — ca organe locale ale pu- i 
terii și administrației de stat — au j 
primit atribuții tot mai importante, : 
lărgindu-și sfera de răspunderi si ' 
acțiuni, reflectă procesul de continuă ■ 
extindere și întărire a aplicării auto- : 
conducerii în profil teritorial.

Pe această linie, congresul a cerut 
consiliilor populare să se ocupe in
tr-o măsură mai mare de soluționa
rea problemelor economice. Se știe 
că, practic, dezvoltarea economica, 
bunul mers al întreprinderilor, uni
tăților agricole din fiecare județ, 
oraș sau comună formează baza trai
nică pe care se pot dezvolta județul, 
orașele și comunele respective. Ți- 
nînd seama că in cincinalul 1986— 
1990 caracteristica întregii activități 
economice va fi trecerea de la dez
voltarea extensivă la dezvoltarea in
tensivă a industriei, agriculturii și a 
celorlalte ramuri — consiliile popu
lare sint chemate să se implic», ■fe- 
hotărît, sistematic si- gfic’ . , jndc' 
zolvarea probleme! Ptiv'P>zVoHare 
plinirea planul’’ .' de 
econom ico-socia' țn 

torial. 
ducere»

iă

dezvolta’-
“cu ter' pl Autoco";

ma CONSILIILOR POPU1

ceiumina 
trasa-

Stadiul 
actual 

al lucrărilor.
© în seara zilei de 1 octom

brie. stadiul recoltării princi
palelor culturi de toamnă era 
următorul : porumbul — 52 la 
sută din suprafața cultivată, 
sfecla de zahăr — 50 la sută, 
soia — 56 la sută, cartofi de 
toamnă — 93 la sută, orez — 
18 la sută.

© Pină la aceeași dată, griul 
a fost însămînțat pe 44 la sută 
din suprafața planificată și s-a 
pregătit terenul pentru setnă-

; nat pe 65 la sulă din suprafața 
I prevăzută.

Cu prilejul recentei vizite de lucru in unități agri
cole din mai multe județe ale țării, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, "anali- 
zind la fața locului cu specialiști și cadre de con
ducere din agricultură modul iu care se desfășoară 
campania agricolă de toamnă, a stabilit măsurile ce 
Se impun pentru stringerca , cit mai grabnică și fără 
pierderi a recoltei și livrarea la fondul de stat a pro
duselor contractate, pentru executarea in ritm cit mai 
intens a insămințârilor și a celorlalte lucrări agricole 
de sezon. Măsurile și sarcinile indicate de secretarul 
general al partidului reprezintă pentru organele și 
organizațiile de partid un amplu program de lucru, 
menit să asigure in perioada următoare, prin mobili
zai ea puternică a tuturor forțelor de la sate, inchcic- 
rea la termenele stabilite și in condiții de bună ca
litate atît a insămințârilor, cit și a stringerii și de
pozitării întregii recolte.

Desigur, in condițiile timpului înaintat in care ne 
aflăm, cerința esențială subliniată de secretarul ge
neral al partidului o constituie mobilizarea generală 
și participarea puternică la muncile cimpului a tu
turor locuitorilor de la sate, aceasta fiind botăritoare 
pentru intensificarea la maximum a ritmului de exe
cuție a tuturor lucrărilor. Tocmai de aceea, in spiritul 
prevederilor Legii organizării muncii și a producției 
in agricultură, organele de partid și agricole jude

țene. consiliile populare, consiliile agroindustriale și 
conducerile unităților agricole au datoria de a asi
gura pretutindeni ea toți cetățenii din comune — 
tineri și. virstnici — să participe zi de zi la munca 
in eimp. Stringcrea și depozitarea recoltei la timp și 
fără pierderi constituie o îndatorire patriotică de 
mare răspundere, o obligație a tuturor locuitorilor sa
telor 1

Concomitent cu grăbirea ritmului la culesul, trans
portul și depozitarea recoltei și urgentarea inSămm- 
țării griului, in toate unitățile agricole trebuie să se 
acorde o atenție sporită șj celorlalte lucrări de sezon. 
.\vcm"irr Vedere stringet ea și depozitarea tntulor re
surselor de. furaje pentru a se asigura stocurile ne
cesare hranei animalelor pe timpul iernii, continua
rea cu toate forțele a irigării semănăturilor de 
toamnă. De asemenea, deosebit de important este ca 
fiecare unitate agricolă să asigure, livrarea întregii 
cantități de produse contractate la fondul de stat, pe 
baza evaluării cu toată răspunderea a recoltei, astfel 
incit aceasta să reflecte cit mai fidel realitatea.

Ne aflăm intr-o perioadă de virf a campaniei agri
cole de toamnă și, de aceea, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, sini absolut necesare efor
turi stăruitoare din partea tuturor oamenilor muncii 
de la sate, o temeinică organizare a întregii activi
tăți. astfel incit zi de zi să se realizeze și să se de
pășească vitezele de lucru planificate.

RECOLTA - 
CÎT MAL REPEDE 

LA ADĂPOST! 
SAMÎNȚA - 

CÎT MAI URGENT 
SUB BRAZDA!

© Pe cîmp este mult de 
lucru, iar timpul nu 
așteaptă I

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților 

„Scînteii" — în pagina 
a lll-a

La recentul Congres al consiliilor 
populare, una din ideile fundamen
tale relevate in cuvîntările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a fost genera
lizarea și întărirea principiilor auto
conducerii in profil teritorial. în
scrierea acestor principii ca idei de 
frontispiciu ale marelui forum al 
gospodarilor țării a însemnat urma
rea firească și necesară a faptului că, 
in ultimii ani, autoconducerea mun
citorească s-a impus tot mai mult ca 
etapă nouă, superioară, a vieții noas
tre sociale, a dezvoltării democratice 
a societății.

Importanța deosebită a principiului 
autoconducerii, conținutul său bogat 
sint puse pe deplin in lumină in con
textul general al structurilor politice 
create in țara noastră. Este anul din 
principiile cc iși au rădăcinile in 
acea realitate fundamentală și cuce
rire esențială care este independența 
și suveranitatea poporului, in calita
tea oamenilor muncii de a-și fi sin
gurii lor stăpini. in faptul că poporul 
se conduce pe sine însuși. in mod li
ber, făurindu-și orinduirea și desti
nele pe care și le dorește. Tn același 
timp, autoconducerea reprezintă o 
expresie concludentă, o aplicare 
directă a democratismului nostru 
consecvent, care 
asigură partici
parea reală și 
conștientă, me
reu mai intensă, 
a oamenilor mun
cii la condu
cerea societății 
— participare ce 
constituie
terializarea tezei 
potrivit căreia 
„socialismul este 
populare, se construiește cu poporul 
și pentru popor".

tn realitatea că poporul iși exer
cită deplin .și neștirbit prerogativele 
suveranității, că sistemul democra
ției socialiste ii asigură practic parti
ciparea la luarea deciziilor sociale, 
cit și la transpunerea lor in viață — 
se află coordonatele esențiale ce fac 
posibilă și necesară înfăptuirea auto
conducerii nu numai in sensul gene
ral al suveranității pe planul întregii 
țări, ci și la seara unităților econo
mice, ca și a celor adminislrativ-te- 
ritorialc. Altfel spus, faptul că po
porul român se autoconduce la nivel 
național creează condiții ca acest 
principiu să-și găsească prelungirea 
consecventă si aplicarea pină in fie
care celulă a societății.

în procesul edificării noii orin- 
duiri, mai ales pe drumul deschis de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
principiul autoconducerii a cunoscut 
o expresivă aplieare in viața noastră 
economică. De un .șir de ani. colecti
vele de oameni ai muncii din între
prinderi — in calitatea lor de pro
prietari. producători și beneficiari — 
se autoconduc. purtînd răspunderea 
comună deplină asupra gospodăririi 
bunurilor încredințate de societate, a 
dezvoltării unității in care lucrează, 
a îndeplinirii sarcinilor stabilite, prin 
plan pentru progresul țării. Viața do
vedește că jp toate. întreprinderile in 
care autoconducerea. autogest.iunea 
iși găsesc aplicare fermă se obțin re
zultate superioare in producție, creș
te spiritul de responsabilitate privind 
toate laturile activității productive — 
de Ia calitatea produselor și buna 
gospodărire a materialelor și ener
giei la creșterea eficienței economice.

Pornindu-se tocmai de la aceste 
stadii de evoluție socială, s-a putut 
trece la aplicarea autoconducerii si 
pe planul unităților administrativ-tc- 
ritoriale. Desigur, promovind acest 
principiu, partidul nostru are în ve
dere nu o fărimițare a responsabili
tăților. nu o închistare în interese în
guste, strict locale, limitate la zona 
respectivă, ci. dimpotrivă, o îmbi
nare armonioasă a cerințelor gene
rale ale dezvoltării întregii țări cu
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ÎN ULTIMUL TRIMESTRU AL ANULUI:

Puternică mobilizare de forțe 
pentru îndeplinirea integrală 
a planului la producția fizică

hidrocentralelor
Pot fi prezentate numeroase ar

gumente care să demonstreze nece
sitatea îndeplinirii exemplare, la 
toate sortimentele, a planului ia 
producția fizică, cu deosebire in 
acest ultim trimestru al anului. După 
cum se știe, prin balanțele mate
riale ale economiei naționale se 
stabilesc cit se poate de precis atit 
sursele disponibile, cit și destina
țiile fiecărui tip de produs în 
parte. întreprinderile metalurgi
ce, de pildă, trebuie să rea
lizeze anumite cantități de o- 
țeluri și laminate, intr-o structură 
sortimentală bine definită, deoarece 
acestea sint cerințele unităților 
prelucrătoare. La riadul ei, fabrica
ția de utilaje tehnologice este di
mensionată in funcție de cerințele 
șantierelor de investiții, de terme
nele de punere in funcțiune ale 
noilor capacități de producție, pre
cum și de contractele încheiate cu 
partenerii externi.

Realizarea ritmică, integrală a 
planului la producția fizică nu este 
deci o problemă exclusivă a unei 
întreprinderi sau alteia, ci reprezin
tă una din condițiile de bază pen
tru desfășurarea normală a activi
tății productive in ansamblul ei, 
activitate care acum trebuie să fie 
tot mai intensă și mai bogată in 
împliniri de la o zi la alta. Și o- 
ceasta deoarece, în mod firesc,

activitatea din acest ultim trimes
tru al anului trebuie să asigure atit 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
de plan pe 1985, cit și trecerea la 
realizarea in bune condiții a pro
ducției anului viitor. Așa cum subli
nia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cea 
mai bună pregătire a producției

an. De aici cerința ca, practic, în 
ultimele luni ale anului să se atingă 
ritmul producției prevăzut pentru 
primul trimestru ai anului 1986.

lată, așodar, numai citeva din 
exigențele care stau in această pe
rioadă în fața oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate. Sar
cinile sint, evident, deosebit de 
mooilizatoare, dar pe deplin reali
zabile dacă in fiecare întreprinde
re, in fiecare ramură și județ se 
iau măsuri ferme, energice, pentru

buna organizare a întregii activi
tăți, pentru soluționarea operativă 
a tuturor problemelor de care de
pinde realizarea planului. Rezulta
tele obținute de multe unități eco
nomice demonstrează că planul la 
producția fizică poate fi îndeplinit 
ritmic, integral, la fiecare sortiment 
in parte, atunci cînd toți factorii de 
răspundere iși îndeplinesc cu com
petență și înaltă răspundere sarci
nile ce le revin. Nu există ramură 
industrială sau județ in care, intr-o 
întreprindere sau alta, să nu se fi 
acumulat o valoroasă experiență in 
ce privește organizarea judicioasă 
o producției și a muncii, folosirea 
cu indici superiori a utilajelor și 
instalațiilor, scurtarea termenelor 
de execuție a reoarațiilor, asigurin- 
du-se în felul acesta importante 
sporuri de producție. Esențial este 
ca aceste experiențe să fie aplica
te pe scară cit mai largă, pretu
tindeni unde este posibil, astfel in
cit la nivelul economiei naționale 
să se obțină rezultate cit mai bune 
in producție.

Ținind seama de faptul că pină 
la încheierea anului a mai rămas 
o perioadă scurtă de timp si că se 
impune o concentrare mai puterni
că a forțelor pentru îndeplinirea 
integrală a planului la producția 
fizică, redacția a adresat unor 
secretari ai comitetelor județene de 
partid următoarele întrebări :

1. Care este stadiul realizării planului la pro
ducția fizică?

2. Cum se acționează pentru recuperarea res
tanțelor, pentru îndeplinirea și chiar depășirea pla
nului ?

3. Ce probleme urgente mai
PUBLICAM IN PAGINA A II-A

sînt de rezolvat?
RĂSPUNSURILE PRIMITE

NOI DRUMURI, NOI CONSTRUCȚII, NOI DESTINE
Noi, cei cu părul Încă

runțit, ne amintim bine 
anul 1950, anul cind s-a 
legiferat, pentru prima 
oară, punerea in valoare a 
uriașului potențial hidro
energetic al României, a- 
preciat a fi in jur de 40 de 
miliarde de kWh pe an, 
lansindu-se de către partid 
primul plan de electrifi
care a României socialiste. 
Atunci a început construc
ția hidrocentralei de la 
Bicaz, care, ea singură, 
avea să aibă o putere in
stalată de 210 MW. Si
gur. această putere im
presiona, pentru că in 
anul de debut al lucrărilor 

de pe apa Bistriței puterea 
instalată in toate hidro
centralele noastre aflate 
in funcțiune era doar de... 
60 MW ! Avea să urmeze, 
după Bicaz, construcția 
hidrocentralei și mai pu
ternice de pe apa Argeșu
lui — 220 MW. Aceste 
două hidrocentrale alcă
tuiesc, de fapt, prima ge
nerație de mari uzine ale 
luminii, ale energiei elec
trice smulse qpelor mun
ților Carpați, construite in 
anii socialismului. Prin 
contribuția lor, in anul 
1965, anul celui de-a! IX- 
lea Congres al partidului, 
puterea instalată se ridica 
la 461 MW.

Dincolo de cifre, măsu- 
rind puteri energetice in 
continuă creștere, Bicazul 
și Argeșul ne apar ca două 
înalte școli in amfiteatrul 
cărora au dat strălucit e- 
xamen de capacitate crea
toare primele promoțij de 
constructori hidroenergeti- 
eieni. Ei sînt .specialiștii 
care aveau să împinzeas- 
că țara, in Epoca Ceaușescu, 
măreață epocă a marilor 
noastre ascensiuni con
structive, cu impunătoare 
uzine concepute ca parte a 
programelor elaborate sub 
directa conducere a se
cretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua dezvoltare a ba
zei noastre energetice. Im
punătoare prin puterea lor 
instalară — sporită de 10 
ori in humai două decenii, 
depășind 4 mii MW ; im-

punătoare și adine semni
ficative prin echipamente
le de înalt nivel tehnic și 
științific cu care au fost 
înzestrate, echipamente fa
bricate in covârșitoarea lor 
majoritate de industria 
noastră constructoare de 
mașini.

Epopeea hidrocentralelor 
este in plină desfășurare. 
Din potențialul hidroener
getic al tării a fost pus in 
valoare, prin amenajări 
tehnice de anvergură, pes
te 30 la sută. Au fost con
struite pină acum peste 
100 de hidrocentrale 1 Bă-

hi munții 
Caransebeșului, 

pe șantierele 
viitoarelor 

hidrocentrale (II)

talia continuă. Li se vor 
adăuga incă trei, aflate in 
construcție. Informam, in 
prima parte a reportaju
lui. apărut intr-un număr 
anterior al ziarului, că, in 
anul 1988. apele munților 
Caransebeșului — pentru 
care acum se sfrede
lesc. in roca tare, 120 
kilometri de drumuri sub
terane și se ridică trei 
mari baraje, pentru tot a- 
titea lacuri de acumulare 
— trecute prin turbinele 
celor trei viitoare uzine 
hidroelectrice de la Po
iana Mărului — Turnu 
Rueni — Bistra vor pulsa 
în arterele țării primii 
megawați-oră, puterea in
stalată a acestor hidro
centrale insumind 300 MW, 
așa cum se prevede în pla
nurile constructorilor.

Străbătind șantierul, ur- 
cind la înălțimi amețitoa
re pe șosele noi, tăiate in 
stîncă, urmărind explica
țiile tehnice date de gazda 
noastră, inginerul Ștefan 
Pop, directorul grupului 
de șantiere hidroenergeti
ce Caransebeș, dar, mai

ales, cele privitoare la 
constructori, la faptele lor 
de fiecare zi, încercata să 
ne imaginăm ziua izliinzii, 
ziua cind, in 1988. apele vor 
action:’ turbinele din! ma
rea sală subterană de la 
Turnu Rueni. de pilda. Va 
fi atunci clipa de mare e- 
moție a fiecărui construc
tor, satisfacția muncii bine 
împlinite. Iși vor aminti, 
oare — ne întrebam I— în 
acel minut al primelor ro
tiri de turbină toate greu
tățile întimpinate și rezol
vate cu risipă de gi'nd și 
fantezie tehnică, așa' cum 
s-a intimplat la galeria de 
evacuare a apei de li tur
bine, acțiune despre! care 
am povestit in prima par
te a reportajului ; sau e- 
fortul de organizare exem
plară, atit de inienios 
pusă la punct pentru] alcă
tuirea garniturilor de tren 
destinate evacuării rapide 
și constante a sterilu’lui la 
lucrarea tunelului cu in
stalația de foraj la {secție 
plană, cu ghidaj laser ; 
sau atîtea alte inițiative, 

fiecare, veritabil examen 
al competenței și măies
triei profesionale, al (tena
cității de caracter Multe 
din aceste secvențe de via
ță. ne spuneam noi. întor- 
cindu-ne de la galeria de 
scos cablurile, unde ne i:i- 
tilniserăm cu faptele de is
pravă ale minerului Ottn 
Chișcă. se vor fi topit in 
rafturile amintirilor. îm
pinse acolo, cit taai in 
afund, de marea bucurie a 
realizării unei opere con
structive cu deosebit grad 
de dificultate. Vor ti, ei 
înșiși, cu totul alți oameni, 
in acel moment inaugural, 
mai bogați in experiență, 
mai profunzi in gindire, 
cu proiecte de perspectivă 
și mai îndrăznețe, mărlu- 
risindu-și, cu mindrie — 
ca în străvechea baladă a 
meșterului Manole — că, 
da, vor fi în stare, în vii
tor, să ridice alte con
strucții. și mai cutezătoare, 
și mai frumoase, pentru in-

Dionisie ȘJNCAN’
(Continuare in pag. a. H a) ,
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ACTIVUL DE PARTID
W«^

i

ri 
si 

de muncă impun, 
sublinia tovarășul 

să crească

- permanent folosit, puternic implicat 
în reAureu sminilw econemice

Necesitatea creșterii permanente a 
rolului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid in înfăptuirea 
complexelor sarcini economico-socia- 
le din actuala etapă, precum și 
perfecționării continue a stilului 
metodelor 
așa cum 
NICOLAE CEAUȘESCU.
și mai mult rolul activului dc partid, 
care trebuie să fie atras și să parti
cipe sistematic, efectiv nu numai la 
elaborarea hotăririlor, ei și Ia în
făptuirea lor, la buna organizare și 
desfășurare a vieții de partid, a in- 
tregii activități economice. Cum lu
crează Comitetul municipal dc partid 
Birlad cu activul ? Ce experiență au 
acumulat organele dc partid in fo
losirea acestui puternic potential de 
care dispun în scopul înfăptuirii sar
cinilor economice ? Iată probleme pa 
care ne-am propuș să le abordăm 
în ancheta de față.

— Fată de anul trecut, activul nos
tru — precizează tovarășul Constan
tin Foarfecă, secretar al comitetului 
de partid — este mai puternic atras 
la înfăptuirea obiectivelor pe care și 
le propune comitetul nostru de 
partid. După conferințele de dare de 
seamă și alegeri din toamna anului 
trecut, am revăzut componența acti
vului de partid, completindu-1 cu 
cadre cu experiență in munca poli- 
tico-organizatorică. în același timp, 
ne-am convins de necesitatea instrui
rii sistematice, diferențiate a activu
lui in problemele care preocupă or
ganizația noastră de partid.

Firește, acesta este un aspect im
portant. dar, așa cum aveam să 
constatăm ulterior, nu singurul 
care asigură o eficientă spori
tă in utilizarea activului de par
tid. Pe lingă antrenarea activului 
în toate domeniile — organizatoric.
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VIAȚA ffE PARTID

ÎN MUNICIPIUL
BÎRLAD

educativă, pentru mobilizarea oame
nilor la îndeplinirea planului la pro- 
ducatia fizică și export, pentru uti
lizarea la întreaga capacitate a utila
jelor, diminuarea consumurilor de 
materii prime, energie și combustibil, 

în acest sens, au fost constituite 
mai multe colective formate din to
varăși din activul de partid, care au 
studiat diferite probleme economice, 
au propus măsuri, soluții concrete 
pentru realizarea in bune condiții a 
planului, precum și pentru îmbunătă
țirea muncii politico-educative des
fășurate de organizațiile de bază. 
Chiar și un singur exemplu este 
elocvent în această privință. într-o 
perioadă. colectivul intreprinderil 
nu-și putea realiza integral planul 
de producție din pricina neatingerii 
ritmului prevăzut de creștere a pro
ductivității muncii. Un larg colectiv 
format din tovarăși ai activului de 
partid, din care au făcut parte, prin
tre alții, maistrul Gheorghe Grecu, 
inginerul Silviu Spulber, strungarul 
Constantin Stoica, sublnginerul Ghită 
Bălan și alții, au studiat la fiecare 
Ioc de muncă rezervele existente. 
S-au făcut numeroase propuneri de 
măsuri care, analizate si discutate 
al it in cadrul comitetului de partid, 
cit și în cadrul consiliului oameni
lor muncii, au fost aplicate cu stric
tețe. Ca urmare, numai in acest an 
indicele de creștere a productivității 

depășit cu 64 000 lei 
Este, de altfel, calea 
care, pînă Ia această 
întreprinderii a reă- 
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deț — Schela de foraj 
Schela de producție 
Brăila — planul nu a fost rea
lizat integral deoarece nu s-au 
asigurat ritmic și pe tipodimen- 
siuni; la nivelul necesarului, bur
lane de foraj, țevi de extracție, 
precum și unele piese de schimb 
pentru compresoarele de gaze și in
stalațiile -de intervenție ia sonde, 
care trebuiau primite prin baza de 
aprovizionare Florești-Prahova. De 
asemenea, la Combinatul de fibre, 
celuloză și hirtie nu s-a primit o 
importantă cantitate de leșie de la 
combinatele chimice din Rimnicu 
Vilcea, Govora și Borzeștl. In fine, 
ca să mai dau un exemplu, deși ele 
sint mai numeroase, întreprinderea 
„Laminorul" nu a primit anumite 
cantități de țagle pentru oțel-beton 
PC-52 de la Combinatul siderurgic 
Galați, precum și unele cantități 
de țagle și blumuri de la Com
binatul siderurgic Hunedoara și 
Combinatul de oțeluri speciale Tîr- 
goviște.

Tot atit de adevărat este însă și 
faptul că o parte din nerealizări se 
datorează și deficiențelor manifes
tate în unele întreprinderi in orga
nizarea și desfășurarea proceselor de 
producție, nefolosirii integrale a 
timpului de lucru, neîntrețineril și 
nereparărli Ia timp și de calitate a 
unor utilaje și instalații, lipsuri care 
s-au manifestat și în luna septem
brie, cind planul Ia anumite produ
se nu a .fost realizat integral.

lor referitoare la aprovizionarea ma
terială, stabilind împreună eu comi
tetele de partid și conducerile între
prinderilor măsuri tehnico-organiza- 
toriee pentru folosirea judicioasă a 
capacităților de producție, utilizarea 
deplină a timpului de lucru, întări
rea ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă.

Concludente în acest sens sint, spre 
exemplu, măsurile luate la Schela 
de foraj lanca și Schela de pro
ducție petrolieră Brăila. Astfel, pen
tru creșterea' producției de țiței a fost 
intensificată cercetarea geologică, in 
vederea descoperirii de noi rezerve, 
unele din acestea urmind să fie va
lorificate chiar in trimestrul IV. 
Totodată, s-a organizat un sistem de 
cooperare cu unități industriale și 
de transport din județ (I.U.GJ „Pro
gresul". întreprinderile de reparații, 
de utilaj greu și transport in con
strucții) pentru repararea și punerea 
în funcțiune a 22 instalații de in
tervenții la sopde. In același scop au 
fost înființate cinci noi brigăzi de 
intervenție, s-a intensificat acțiunea 
de stabilizare a oamenilor, iar din 
unitățile economice ale municipiului 
au fost detașați aici 100 de elec
tricieni și mecanici.

ție îndeplinirii ritmice a sarcinilor 
de plan la producția fizică. în felul 
acesta s-a reușit ca. in 8 luni, pla
nul să fie îndeplinit și chjăr depășit 
la 26 de produse de mare impor
tanță pentru economia națională. 
Mai exact, s-au livrat peste preve
deți 286 tone concentrate de plumb 
si 37 tone concentrate de cupru. 100 
tone caolin preparat, mijloace de 
automatizare in valoare de 5,3 mi
lioane lei. produse de mecanică fină 
însumind 4,8 milioane lei. 300 tope 
utilaje diverse, 157 000 mp țesături 
lină și tip lină, 16 milioane mp hir
tie. conductori electrici izolați si 
altele. Ss cuvine remarcat faptul că, 
în principal, pe seama sporirii pro
ductivității muncii, a utilizării mal 
bune a capacităților și spațiilor de 
producție, a timpului de lucru, a 
îmbunătățirii tehnologiilor si înnoi
rii gamei de fabricație, producțiile 
obținute au fost, mal mari față de 
perioada similară a anului trecut cu :
32.7 la sută la concentrate de plumb,
35.8 la sută la cele de zinc. 19,9 la 
sută Ia caolin. 11,1 la sută la oțel, 
precum și la produsele electroteh
nice. laminate etc.

Cu toate acestea, la un număr de 
produse principale s-au acumulat 
restanțe, acestea însumind : 8 700
tone pirită, 1 343 tone oțel, 45 000 
tone sirmă laminată, 16 000 kWh acu
mulatori. 2.3 mii kilometri cabluri 
de semnalizare. 2,9 mii tone produse 
prelucrate din-mase plastice, armă
turi din otel, prefabricate. PAL, 
mobilier si altele. în general. In tri
mestrul III a avut loc un reviriment 
în activitatea productivă, fiind recu
perate o parte din restanțe, in spe
cial la pirită, utilaje .pentru meta
lurgie. laminate.

VALENTiNA ENE 
secretar al Comitetului județean 

Brăila al P.C.R.
muncii a fost 
pe o persoană, 
principală prin 
dată, colectivul 
lizat peste plan 
valoare de 23 milioane lei.

Există numeroase fapte, numeroase 
exemple in diferite întreprinderi din 
municipiu care demonstrează că ac
tivul de partid desfășoară o activi- 

. tate multilaterală, bogată în continui, 
eficientă. îndreptată cu prioritate 
spre îndeplinirea sarcinilor economi
ce. Rezultatele înregistrate sint con
cludente în această privință. Totuși, 
așa cum aprecia și tovarășul Mihai 
Irimia. munca cu activul de partid 
este susceptibilă de a fi îmbună
tățită. Bunăoară, nu peste tot s-a 
reușit ca întregul activ de partid 
să fie continuu și efectiv antre
nat in diverse activități. Chiar in 
întreprinderile de rulmenți și de 
abrazive rămin în afara acțiunii 
unii tovarăși din activ, in timp ce 
alții sint aglomerați cu sarcini. Exis
tă și situații in care anumite comitete 
de partid solicită activul numai 
atunci -cind se confruntă cu unele 
greutăți. De asemenea, este de dorit 
ca in planurile de muncă ale comi
tetelor de partid să se stabilească 
distinct acțiunile mai importante pe 
care acestea le vor realiza cu spriji
nul activului. Prin urmare, sint nece
sare astfel de măsuri incit să se asi
gure o și mai bună folosire a în
tregului activ de partid, implicarea 
lui mai profundă și permanentă in 
înfăptuirea sarcinilor economice.

economic. politico-educativ. social — 
comitetul de partid urmărește in mod 
deosebit ca, ori de cite ori organi
zează acțiuni de amploare si durată 
cc vizează aspecte esențiale ale mun
cii de partid, să prevadă in planurile 
de activitate sarcini și responsabili
tăți concrete, cu termene precise, 
controlabile pentru tovarășii din ac
tivul de partid. De asemenea, o bună 
experiență s-a acumulat aici și in ce 
privește organizarea unor colective 
formate din tovarăși ai activului 
pentru efectuarea de studii si identi
ficarea de căi și soluții practice pen
tru realizarea unor importante sar
cini economice. încă de anul trecut, 
de exemplu, a fost constituit un co
lectiv format din Constantin Lungu, 
șeful secției role I, Dan Timofte, 
șeful secției rectificare I, Aurel 
Găvan, Vasile loan ș.a., care au stu
diat aprofundat, consultîndu-se cu 
un mare număr de comuniști, de oa
meni ai muncii 
posibilitățile de 
vității muncii, 
preconizate prin 
drept urmare creșterea productivită
ții muncii cu 18 la sută ; practic, sar
cina planificată la acest indicator pe 
9 luni a fost nu numai realizată, ei 
și depășită, in medie pe un lucrător, 
cu circa 1 900 lei. Studii asemănă
toare au fost întreprinse si in 
meniul recuperării și refolosirii 
nergiei termice și a metalului ce 
zultâ dip procesele de producție, 
plicarea măsurilor stabilite fiind 
mărită cu fermitate.

Hotărîtoare este activita
tea practică, îndeplinirea 
sarcinilor economice. 0 bună 
experiență in folosirea activului de 
partid pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor economice s-a acumulat și 
la întreprinderea de elemente pneu
matice și aparate de măsură, precum 
si la întreprinderea de. produse 
abrazive. Tovarășul Petru Pasat, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de produse abrazi
ve, ne încredințează că nu există 
acțiune a comitetului de partid la 
care tovarășii din activ să nu parti
cipe efectiv.

— Ne preocupă cu precădere — . 
subliniază interlocutorul — reparti
zarea și organizarea judicioasă a for
țelor, exercitarea unui control riguros 
în scopul realizării neabătute a sarci
nilor, a măsurilor adoptate. Pentru 
că, oricit de bine s-ar pregăti și pla
nifica o acțiune, hotâritoare râmine 
activitatea practică, concretă, de în
făptuire a sarcinilor economice. în 
această privință, un accent deosebit 
punem pe îmbinarea strinsă a mun
cii organizatorice

din întreprindere, 
sporire a producti- 
Aplicarea măsurilor 
acest studiu a avut

1 Oamenii muncii din industria 
județului Brăila acționează in 

•aceste zile cu întreaga lor pri
cepere și energie pentru îndeplini

rea in cit mai bune condiții a sarci
nilor economice carele revin. Practic, 
in opt luni, planul 
chiar depășit la un număr de 22 
produse. Astfel, 
peste prevederi 
nergie electrică, 
tri cubi gaze utilizabile, 191 tone 
utilaje tehnologice, 
tru construcții, in 
cavatoare, însumind 
ne lei, 7 400 tone sirmă laminată 
pentru trăgătorii, 333 tone sirmă tra
să la rece, 92 tone produse macro- 
moleculare, 105 000 metri pătrați PAL 
și altele. Menționez că unele din a- 
ceste produse, cum sint excavatoa
rele și utilajele tehnologice, au fost 
livrate la export, ceea ce ne-a per
mis să realizăm in perioada respec
tivă producția contractată la export 
in proporție de 100,6 la sută.

Totuși, din cauza greutăților sur
venite in perioada de iarnă, 
le produse planul 
nit integral. Cele 
se înregistrează 
(29 275 tone), oțel 
osii montate (800 
PC-52 (12 881 
(3123 tone), fibre artificiale 
tone), hirtie -(47,6 milioane metri pâ- 
trați), plăci (înnobilate (234 000 metri 
pătrați). Principala cauză a acestor 
nerealizări constă in neasigurarca 
unor materiale și materii prime la 
nivelul planului de producție. La 
cele două unități petroliere din ju-

a fost realizat și
au fost livrate
76 000 MWh e-

7,7 milioane me
pen-utilaje 

principal ex- 
101 milioa-

la une- 
îndepli- 
restante 

extras

3 Măsuri le luate în ultimul timp 
in unitățile economice ale ju- 

•dețului vor determina, fără în
doială, o impulsionare a ritmului de 

realizare a producției planificate. în 
vederea recuperării restanțelor si 
îndeplinirii integrale, la țoale sorti
mentele, a planului la producția fi
zică este insă absolut necesar ca 
furnizorii de materii prime și piese 
de schimb să-și onoreze obligațiile 
contractuale pe care le au. Mă re
fer in special la asigurarea burlane
lor de foraj de diferite dimensiuni, 
a sapelor de foraj, a țevilor. Apoi, 
întreprinderea „Vulcan" trebuie să 
urgenteze execuția și livrarea furni
turii complete pentru cazanul 
regenerare a sărurilor sodice, 
fine, ca să nu mă refer și la alte 

, exemple. Ministerul Industriei Meta
lurgice are datoria să asigure 
36 900 tone țagle pentru întreprin
derea „Laminorul", iar Combi
natul de oțeluri speciale din Tir- 
goviște trebuie să livreze cantități
le restante din luna septembrie, de 
3 830 tone țagle. îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-materiale re
prezintă in acest ultim trimestru al 
anului condiția esențială pentru re
cuperarea restanțelor și desfășurarea 
normală a activității productive in 
unitățile economice din județ, pentru 
pregătirea corespunzătoare a produc
ției anului viitor.

2 Biroul comitetului județean de 
partid a examinat aprofundat, 

•in spiritul exigențelor formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

cauzele rămînerilor în urmă la pro
ducția fizică, stabilind măsuri ferme, 
concrete pe fiecare produs in parte, 
in vederea recuperării restanțelor și 
Îndeplinirii integrale a pianului pe 
acest an. concomitent cu pregătirea 
producției anului viitor. La cele 
mat mari unități în care se în-/ 
registrează . restanțe la producția fi
zică s-au constituit colective condu
se de secretari ai comitetului jude
țean de partid, care acordă un spri
jin direct și concret in rezolvarea 
problemelor ce apar, inclusiv a ce-

nu a fost 
mai mari 
la țiței 
brut (2 410 tone), 

bucăți), oțel-'oeton 
tone), oțel calibrat 

‘ (9 000
2 Potrivit obiectivelor stabilite de 

plenara comitetului județean do 
•partid, Ia care au luat parte 
toti factorii cu munci de răspundere 

din industrie, construcții, circulația 
mărfurilor și finanțe, s-a trecut, in 
cadrul fiecărei organizații șl comi
tet da partid. Ia analiza detaliată a 
desfășurării producției in toate între
prinderile din județ. în acest cadru 
s-au dezbătut cu oamenii muncii, 
pină la nivel de formație de lucru, 
măsurile ce trebuie luate in vederea 
recuperării restanțelor și realizării 
ritmice a producției, în structura 
sortimentală prevăzută prip plan. Un 
e.ccent_ cu totul deosebit a 1'ost pus 
pe întărirea ordinii și disciplinei teh
nologice si a muncii, realizarea pro
ducției destinate exportului, grăbirea 
proceselor de programare si lansare 
în fabricație a produselor, valorifi
carea cu maximă eficiență a tuturor 
resurselor materiale și energetice 
disponibile. Putem afirma că. in pre
zent. toți comuniștii, toți oamenii 
muncii din județ cunosc cu exacti
tate prioritățile Și urgentele acestei 
perioade, fiind angajați cu întregul 
potențial în realizarea sarcinilor ca 
le revin. Indiscutabil, fiecare specia
list și muncitor este ferm hotărit să 
facă tot ceea ce este practic posibil 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului pe 1985, jar acolo unde condi
țiile permit și există desfacere asi
gurată, să se obțină suplimentar 
anumite cantități de produse.

do- 
e- 

r.e- 
a- 

ur-

municlpal 
; activ de 
tovarăși — 
ate sectoare- 
disting prin- 

e ideologică si 
.tați moral-po- 
un inalt. presti- 

.ențial este fap- 
jreocupat și pre- 

re. comitetul mu- 
este de a folosi 

mare potential 
domeniile muncii 
a le spori forța 

de acțiune, competența 
sarcinilor, toți tovarășii 

e partid au fost integrați 
pregătire si infor- 

care asigură 
la plenare ale

de 
în

și cco-

Peîru NECUUA 
corespondentul „Scinteii”

cit 
de 
do 
de

cu eca politico-

i

Una din platformele industriale ale Brăilei
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?i aprofundarea hotărîrilor de partid 
și dc stat, la aplicarea lor In viață.

Acțiuni concrete, respon
sabilități și termene precise, 
în cea mai mare unitate industrială 
din municipiu, întreprinderea de rul
menți. activul de partid constituie cu 
adevărat o forță care, bine folosită, 

‘contribuie substanțial la buna desfă- 
I șurare a activității de partid 

«ornice.

în fiecare întreprindere 
s-au stabilit programe 

precise de lucru 
TRAIAN DAROLȚI 

secretar al .Comitetului . jude
țean Bistrița-Năsâud al P.C.R.

Ițn spiritul orientărilor și in
dicațiilor secretarului general 
•al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 

din industria județului Bistrlța- 
Năsăud au acordat o deosebită aten

florirea și mai puternică 
a țării socialiste.

Fiecare oră, fiecare zi 
de viață și de muncă din 
perioada de acum a con
strucției sint încărcate de 
evenimente de neuitat, de 
întimplări care, atunci, la 
inaugurare, vor fi istorie 
petrecută. Lor, oamenilor, 
li se sapă in minte și in 
suflet toate acestea, își 
vor aduce aminte de ele, 
fără indoială. dar le vor 
zimbi, de la înălțimea mo
mentului de încununare a 
muncii, cu acea ușoară 
melancolie pe care ți-o dă, 
firesc, timpul revolut.

Ne putem ușor închipui, 
în clipa de față, că mine
rul Otto Chișcă, ridicin- 
du-și privirile spre bolta 
uzinei subterane arcuită la 
40 de metri deasupra tur
binelor, se va revedea 
printre ceilalți tovarăși de 
muncă așa cum o exca
vează ei acum — veritabili 
exploratori .ai adincului de 
piatră — încălzindu-i cu 
răsuflarea lor fierbinte fi
bra de criță, intuindu-i 
zvircolirile, prevenindu-i- 
le. domolindu-i-le sub căp
tușeli trainice dc beton.

Cine ne poate spune că, 
peste trei ani, la primele 
rotiri ale turbinci nu va 
urca din amintirile ingi
nerului Iacob Pirvulescu 
zbuciumul din vara anu
lui 1985 cind, întimpinîn- 
du-ne la gura galeriei, l-a 
asaltat pe însoțitorul nos
tru. om cu mai multă ex
periență. cu tot ce avea el 
mai arzător pe suflet : ..No 
trebuie o propunere, o me
todă nouă, o tehnologie de 
împins betonarea mai in 
față, mai aproape de locul 
excavațiel !'• ,.Formulați-o! 
— i-a replicat inginerul 
Stefan Pop. înseamnă că 
o și aveți sau v-ați gindit 
Ia ea, de vreme ce metoda 
veche vă nemulțumește". 
„Ne-am gîndit, sigur, doar 
n-o să gindească altcineva 
pentru noi, am și schi-

țat-o. Sint aici minți că
rora nu le priește odihna. 
Dar, știți, nu vrem o dez
legare administrativă să o 
aplicăm, ci părerea unui 
om cu mai multă expe
riență. Să vedeți cum sa 
prezintă lucrurile..." A fost 
un dialog scurt, dar atit de 
grăitor, un dialog dintre 
miile alte asemănătoare 
consumate în focul bătă
liei muncii. E aplicată me
toda acum, cind scriem a- 
ceste rinduri ? Poate, dar 
nu acesta este lucrul cel 
mai important, ci perma
nența acelui 
cercetător 
care sint i 
torii in 
muntele, 
de timp, 
rea și mai mult 
rotiri de turbină.

Vor fi uit'ate, oare, și In- 
tîmplările mai neplăcute, 
de care — pentru că așa este 
ea — viața ne face par
te nu dd puține ori ? Omul 
simte nevoia să se scuture 
de apăsarea lor. chiar să 
le și ocolească, dar credem 
că măcar una dintre 61e, 
trăită de minerul G.D. 
(veți înțelege îndată de 
ce-i dăm numele cu ini
țiale) !), va rămîne ca o ex
periență folositoare. Iși va 
aminti, cu siguranță, de 
ea, așa cum ne imaginăm 
noi acum, ascultind torsul 
abia perceptibil al viitoa-' 
rei turbine ! 
impresionant al energiei 
huilei albe 
du-se în energie electrică. 
Minerul G.D. iși va repre
zenta, fără Îndoială, ga
lopul apelor prin galeria 
de fugă lungă de 500 de 
metri, înclinată la 33 de 
grade, pe care au săpat-o, 
el și tovarășii săi de mun
că, centimetru cu centi
metru, susținuți în cabluri 
de siguranță. Ei, oamenii 
de aur, cum ii numește 
inginerul Stefan Pop. G.D„ 
om de aur ?

-- Fără nici o discuție, 
este un miner de prima 
clasă — îl apreciază direc-

spirit mereu 
■ și inventiv de 
animali constru'c- 

înfrun tarea 
pentru 
pentru

cu 
ciștigarea 
apropie- 

a primei

cîntecul
transformin'

torul grupului de șantiere, 
în ciuda faptului câ, din 
cind in cînd, dispărea, la 
sfirșit de lună, cind iți 
era lumea mai dragă, cite 
două zile...

— Cum,
— Veți 

acesta ne 
Și intr-o 
te soluțiile, și cele admi
nistrative, șl cele afective, 
m-am hotărit să stau de 
vorbă cu soția lui. Șantie
rul le dăduse apartament 
la Caransebeș, in oraș. 
„M-am luat și eu de gîn-

adică, dispărea 1 
vedea. Obiceiul 
crea încurcături, 
zi, epuizind toa-

plat șl nici că 
întimpla ! De 
lucru găsesc eu, dar nu 
să mă mai uit în ochii 
piilor. Nevasta a strîns 
crurile și stau cu toții 
lare pe ele, să părăsim a- 
partamentul. Și tac I Și nu 
de apartament imi este ! 
De judecata copiilor imi 
pasă, de privirile lor și 
de-ale nevestei !"

— Care va să zică, așa...
— Păi ? Nu au mai fost 

probleme cu el. O să tină 
minte toată viața. Știți, 
îmi face plăcere cind mă

mal 
de 

pot 
co- 
lu- 
că-

vor aluneca fluviile lichi
de spre turbinele uzinei 
subterane din interiorul 
muntelui Scorrilo. Da, 
muntele cu uzina subtera
nă poartă numele tatălui 
vestitului rege dac Dece- 
bal. Coincidență semnifi
cativă pentru sufletul ro
mânesc care-și zidește as
tăzi munții, imputernlcin- 
du-1 înmiit cu Izvoare de 
lunîină și de energie.

Ne Întoarcem privirile 
spre colonia muncitoreas
că din vale. Un mic orășel, 
construit cu gust, etalin-

varășa Liliana Dădescu — 
cind am fost 
acum citeva 
văzut școala 
uimită. Păi, 
studenție nu
■re un. microscop la dispo
ziție cum au școlarii din 
colonia Poiana Mărului, la 
cabinetele de specialitate".

Se vede de aici, de sus, 
de la baraj, și dispensarul. 
Totul e nou, șl clădirea, și 
utilajul sanitar — știm, am 
vizitat sală cu sală acest 
lăcaș de sănătate, am as
cultat-o pe tinăra docto-

. numită aici 
luni și am 
am rămas 

noi nici in 
aveam fieca-

EPOPEEA HIDROCENTRALELOR
dud cu cl — mi s-a pltns 
femeia. Avem patru copii, 
un apartament ca in vis... 
Mai mare rușinea, cind 11 

copiii la sfîrșit de 
lntrind amețit pe 
„Păi. ce facem —

văd 
lună 
ușă !“ 
tun zis eu încurcat — cum 
îl lecuim, că nu mal atiu 
metodă, nici cu sfatul, nici 
cu critica 1“ „Știți ce ? — 
are femeia. o idee năs
trușnică, dintr-o dată. Zi- 
ceți-i că nu mal aveți ne
voie de el, că-i luațl apar
tamentul. să se ducă un
de-o vedea cu ochii, nu
mai să nu-mai încurce lu
mea !“ „Cum să zic așa. 
femeie, că e om de aur, 
miner vestit !“ „Asculta- 
ți-mă pe mine, Îmi cunosc 
eu marfa, trebuie atacat 
în mîndria lui. Ziceți așa, 
că șantierul nu-i mai su
feră. nu mai 
el... cînd va 
nea voastră, 
caute el, vă 
Bați-1 pe mine, apoi !“

— Și v-a căutat ?
— Oho ! “

„Tovarășe 
faceți una 
să-mi caut 
parte ? Nu

gîndesc că Ia inaugurare 
voi fi în mijlocul oameni
lor acestora, care știu să 
înfringă muntele șl să 
scoată lumină din el, dar 
care pot să-și înfringă și 
propriile slăbiciuni, chiar 
în caz extrem. Vă rog 
ceva : povestiți Intimpla- 
rea, dacă socotiți că folo
sește, dar „eroului" ei da- 
ți-i numele cu inițiale. 
Merită această favoare I

Ce va fi Ia Poiana Mă
rului peste trei ani ? în 
spatele barajului de anr 
camente, inalt de 135 
metri, ascunzind ' 
lui miezul de 
de mii de rr 
frate ge' 
de la 
spune---*

are nevoie de 
veni la dum- 
Că o să vă 
asigur 1 Lâ-

Era disperat 
director, nu-n 
ca asta. Cu 

de lucru în a 
s-a mai înt!

Q Doresc să menționez că. ținînd 
A seama de unele greutăți apă- 
VBrute in aprovizionarea teh.nico- 

materislă. am încercat și reușit în 
perioada care a trecut de la inoc
entul anului să atragem in circuitul 
productiv cantități importante de 
materiale recuperabile și reîoloslbi- 
le. ceea ce a compensat întrueîtva 
lipsa unor materii prima și mate
riale noi. Astfel, s-au recuperat și 
valorificat 700 tone mase plastice. în 
special folie uzată, 2 000. tone texti
le. 1 500 tone maculatură. 200 tone 
cioburi din sticlă, metale feroase și 
neferoase, alte importante cantități 
de materiale. Cu toate acestea, patru 
mari unități — întreprinderea meta
lurgică Beclean, întreprinderea de 
produse electrotehnice și întreprin
derea de utilaj tehnologic din Bis
trița. precum și întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice din 
Năsăud — nu pot să-și îndeplinească 
integral pianul la producția fizică 
din două motive principale : lipsa 
unor materii prime și funcționarea 
defectuoasă a sistemului de coope
rări. Dacă ar fi să mă refer numai 
Ia luna septembrie. întreprinderea 
metalurgică Beclean a funcționat 
doar cu jumătate din potențialul 
productiv din cauza lipsei de țagle, 
ne care nu le-au furnizat combina
tele siderurgice, precum și a sirmei 
pentru laminare ce trebuia să fie 
livrată de întreprinderea de țevi Za
lău. Acest ultim furnizor, din 9 000 
tone a expediat doar 2 500 tone sir
mă. La țagle. din totalul necesar Pe 
luna septembrie ele 25 000 tone, s-au 
primit doai* 11 856 tone. Constructo
rii de mașini de Ia întreprinderea 
de utilaj tehnologic au probleme 
deosebite din cauza restantelor mari 
înregistrate in livrarea electrozilor 
de depunere produși la I.M. Iași, a 
reductoarelor șl motoreductoarelor 
de la I.M.U.M. Baia Mare și „Nep- 
tun“ — Cimpina, a motoarelor elec
trice.

Dacă se va reuși să fie soluționate, 
cu sprijinul ministerelor si centra
lelor de resort, ai furnizorilor prin
cipali. problemele de aprovizionare, 
oamenii muncii din județul Blstrița- 
Năsăud au posibilitatea și se anga
jează să îndeplinească în mod exem
plar sarcinile ce Ie revin in 1985 la 
toate sortimentele producției fizice, 
să realizeze întreaga producție con
tractată la export. In acest scop, ur
mărim zilnic cum decurg livrările, 
efectuăm deplasări si demersuri la 
furnizori, ne preocupăm continuu șl 
perseverent de reducerea continuă a 
normelor de consum, de valorificarea 
superioară a materiilor prime si ma
terialelor utilizate în procesele da 
producție.

murmur. Și 
cu mină

-Pune mina, nu 
de singe... 
jută-mă. 
Bandajul... 
vezi că 
tut!“

Deci, 
ani la 
cind se 
țiune prima turbină ? 
nu ne închipuim 
relatăm numai, 
discuția dintre însoțitorul 
nostru și medicul Liliana 
Dădescu, discuție desfășu
rată acum, in acest an in 
care încă se mai fac depu
nerile de argilă la miezul 
impermeabil ai barajului, 
In acest an în care incă se 
mai taie șosele pe coaste 
de munte sau se străpung 
tunele pentru aducțiuni 
din întregul masiv al Ca
ransebeșului și se proiec
tează in halele uzinelor de 
la Reșița viitoarele agre
gate hidroenergetice pen
tru Turnu Rueni, Feniș- 
Armeniș, Poiana Mărului.

— Veneam, in studenție, 
prin locurile acestea, in 
excursie — spune doctori
ța, cu impetuozitatea-i ti
nerească. Urcam prin pă
duri pe muntele Scorrilo. 
Mi se părea superb, iți 
tremura sufletul de fru
musețea lui. Să nu vă su- 
părați pe mine că spun ce 
gîndesc și simt, eu sint 
nouă aici, de-abia sint a- 
doptată. Știți, nici nu con- 
cepeam că am să rămin 
aici. Dar imi place, oame
nii sint de aur. cum ziceți, 
au nevoie de mine, au ne
voie de cei care vor veni 
să completeze locurile de 
medici. Dar am să vă 
spun totuși : ați stricat 
muntele, ați Săpat și să- 
pati peste tot. unde ta în
torci dai de o mașină, ds 
un excavator. Știu ce tre
buie să faceți — uzine de 
energie, dar muntele sufe
ră. simt și văd eu. suferă 
ca O ființă vie sub cuțitul 
chirurgului. Simțiți cum

ne-a stru- 
de fier : 
te speria 

Strings aici, a- 
țlne-ți firea I 

atelele... așa, 
poți 1» Și am pu-

ce va fi peste trei 
Poiana Mărului, 

va pune tn func- 
' — Să

noi ; să 
succint.

miros a rășină 
proaspăt tăiați ?

— Am tăiat numai stric
tul necesar. Și vom plan
ta, in final, mai multi...

— Da, poate, dar acum...
— Acum e șantier. Șan

tierul pune la punct o or
dine nouă în lucrurile na
turii, îi creează noi echili
bre. Dumneata ești medic. 
Știi foarte bine, un chirurg 
e nevoit să taie, sâ înlătu
re răul, să salveze, cu gîn- 
dul să dea viață mal mul
tă... Totul e suferință, e 
singe, e neplăcut, dar ce 
frumos va fi omul cind I 
se va reda sănătatea ! Așa 
și aici. Noi lăsăm intre u- 
merii munților oglinzi 
uriașe de apă, care nu au 
fost și nici nu ar fi putut 
să fie fără gîndul omului ; 
torentele nu vor mai rupe 
și nu vor mal căra la vale 
pămîntul și copacii — se 
liniștesc in noi albii ; 
plantăm păduri unde nu 
au fost, mărind, prin ele, 
cantitatea da oxigen, scă- 
zind cantitatea de bioxid 
de carbon. în urma noas
tră se produce o explozie 
de vegetație, de viață 
nouă, proaspătă. Repet, se 
creează noi echilibre de 
viată, Ie controlăm noi. 
Vei fi aici, așa cum vom 
fi cu toții, cind vom da 
schelele jos și vor apărea 
în toată 
forța lor 
centralele, 
spre piscuri 
ozon. Constructorii au pu
terea aceasta de a recrea, 
au probat-o prin cele pes
te 100 de hidrocentrale 
construite numai in anii 
socialismului în toate col
țurile tării.

...Toate acestea așa se 
vor intimpla, așa vom 
gindl despre ele cind se 
vor produce primele rotiri 
ale turbinelor în munții 
Caransebeșului, la noua 
generație de hidrocentrale, 
știind că în acest domeniu 
e mult, e foarte mult de 
muncă, pînă, hăt, dincolo 
de anul 2 000 I

riță, proaspăt repartizată, 
cum iși lăuda noul loc de 
muncă, entuziasmată, dar 
și' ușor intrigată că cele
lalte două locuri de me
dici sint incă libere, iși aș
teaptă titularii. Ne înso
țea tăcută, dar cu zîmbet 
părintesc pe față, asisteh- 
ta sanitară Doina Nicodim. 
„Doina Nicodim este cu 
noi pe șantiere din 1971, e 
nevastă de maistru con
structor de 
— ne informase 
Stefan Pop. A 
lume sute de 
coloniile prin __
fost. Ea n-a lucrat nicio
dată 8 
crat și 
nevoie. .
strigi ? tșl . ..
vine I Face cit patru me
dici la un loc, are expe
riență, o Inimă caldă, e- 
nergie și voință cit zece. 
Am asistat-o o dată într-o 
întîmplare nefericită, un 
accident — că se întimplă, 
intr-o viață de om, pe a- 
titea șantiere ! Și ne pier
dusem cumpătul. Și a ve
nit femeia asta mărunțică 
și a luat comanda. Toți 
ne-am supus, fără discuție,

du-șl in soare străzile 
largi, casele curate, spa
țioase. în careul școlii ge
nerale s-au adunat sute de 
copii, e ’ 
ajunge 
de vint, 
uruitul 
al autobasculantelor aflate 
intr-un continuu du-te- 
vlno pe serpentine. Ce va 
fi peste trei ani, cînd tur
binele vor furniza primii 
megawați-oră ? Copiii din 
clasele a Vl-a, a VII-a, a 
VIII-a vor fi la liceu sau 
in pragul liceului, cei mai 
mici, care le vor lua locul, 
n, neîncetata creștere a 

stei, vor invăta in cabi
ne de fizico-chimice, 

'■tematici, de geogra- 
limba română. Am 
'este săli de clasă, 

Ibătut impresio- 
rea lor didacti

ce grija față 
mănunt al 

Parcă 
tntr-o 

de con- 
j mică și 
montană.

tedi-

forfotă, rumoarea 
pină la noi adusă 
acoperind parcă 
excavatoarelor și

de maistru
hidrocentrale 

inginerul 
adus pe 
copii in 
care a

splendoarea și 
barajele, hidro- 
șosele'.e urcind 

scăldate in

o„<:■ "i>.

ore pe zi, ea a lu- 
lucrează atit cit a 
La miezul nopții o 

ia trusa și
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim profundele mele mulțumiri pentru salutul cald, 
tovărășesc și felicitările dumneavoastră cele mai sincere, pentru inalta apre
ciere la adresa succeselor obținute de poporul nostru in construcția socia
listă, precum și pentru urările de mult succes in lupta poporului nostru 
pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei, adresate cu ocazia 
celei de-a 37-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și cooperare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor 
întări și dezvolta continuu.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Primiri la primul ministru al guvernului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările trimise cu prilejul săr
bătorii noastre naționale.

Reinnoindu-vă asigurarea (naltei și distinsei mele considerații, adresez 
Excelentei Voastre urări de fericire personală, de bunăstare pentru națiu
nea română prietenă.

LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale NICOLAE. CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să exprim Excelenței Voastre deosebitele mele aprecieri și 
profunda recunoștință pentru caldele felicitări..și bunele urări transmise cu 
ocazia celei de-a 23-a aniversări a revoluției de la 26 septembrie, adresin- 
du-vă, Ia rindul meu, cele mai sincere urări de fericire personală, progres 
și prosperitate poporului Republicii Socialiste România.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 
Comandantul șef al Forțelor Armate, 

Secretar general al Congresului Popular General
_________________________________ »_______________________________  

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI 

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

TEIUȘ :

A început să producă 
întreprinderea 

de industrializare 
a sfeclei de zahăr

A intrat in funcțiune un nou 
obiectiv industrial — întreprinde
rea de industrializare a sfeclei de 
zahăr din Teiuș, județul Alba. 
Noua unitate este echipată cu 
utilaje și instalații românești, cu 
un ridicat grad de mecanizare și 
automatizare. Ea a fost realizată 
de Antrepriza de construcții in
dustriale Alba Iulia. în ultima vre
me, constructorii și montorii, cu 
sprijinul unor unități economice 
din județ, au acționat cu forțe 
sporite pentru a asigura intrarea 
in producție a noii capacități încă 
dc la începutul actualei campanii 
de prelucrare a sfeclei de zahăr. 
Consemnind debutul acestui nou 
obiectiv, reține atenția faptul că 
întreprinderea de industrializare a 
sfeclei de zahăr este prima mare 
unitate industrială care se con
struiește în viitorul centru urban 
agroindustrial Teiuș. (Ștcl'an Ci
nică).

BRAȘOV :

Importante economii 
de energie electrică

Acționînd cu responsabilitate 
pentru transpunerea in viață a pro
gramului de gospodărire judicioasă 
a energiei electrice, oamenii mun
cii din județul Brașov, sub condu
cerea nemijlocită a organizațiilor 
de partid, au inițiat măsuri ferme 
care să conducă nu numai la în
cadrarea in consumurile stabilite, 
dai- și la reducerea lor. în acest 
scop, in fiecare unitate economică 
s-a trecut la organizarea schimbu
rilor in așa fel incit să se asigure

Măsuri ferme împotriva celor care au încălcat legile statului 
privind efectuarea stagiaturii de către cadrele medicale

într-o scrisoare adresată C.C. al 
P.C.R. se critica faptul că unii acti
viști ai Comitetului județean Vran- 
cca al P.C.R. și cadre din conduce
rea direcției județene sanitare au 
săvirșit grave abateri de la hotări
rile de partid și legile statului. Con
trolul efectuat de un colectiv de ac
tiviști al C.C. al P.C.R. a stabilit 
următoarele :

încâlcind hotăririle de partid și 
legile statului, conducerea direcției 
județene sanitare — cu avizul tova
rășei Apostol Elena, fost secretar cu 
problemele sociale al Comitetului 
județean de partid și vicepreședinte 
al Consiliului pppular județean 
Vrancea — a aprobat detașarea in 
alte județe ori in alte localități ale 
Vrancei, pe o perioadă de 6—12 luni, 
a unui număr de 36 medici stagiari, 
promoția 1984, din cei 48 de medici 
.repartizați județului. Mai mult, pen
tru a ascunde eludarea legii, 32 din
tre medicii stagiari detașați ilegal 
erau in continuare retribuiți de ju
dețul Vrancea. Un sondaj intreprins 
a arătat că asemenea practici, care 
au dus ia instabilitatea în teritoriu 
a medicilor stagiari, s-au făcut sim
țite și in alte județe ale țării, situa
ție favorizată de faptul că in anul 
1978 conducerea Ministerului Sănă
tății a transmis o notă direcțiilor sa
nitare prin care facilita detașarea 
stagiarilor, notă care contravine 
prevederilor Decretului Consiliului 
de Stat nr. 436 din 3 XI 1978. Grav 
este și faptul că directorul di
recției județene sanitare Vran
cea a aprobat pensionarea unor 
medici, fără a supune aceasta dez
baterii și aprobării consiliului oa
menilor muncii, cu scopul de a înca
dra, pe posturile respective, pe te
meiuri neprincipiale, alț.i medici. Șl 
acest abuz, in loc să fie oprit la 
timp, a primit aviz favorabil din 
partea fostului secretar cu probleme 
sociale al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R. Aceste practici, 
contrare normelor activității de 
partid, prevederilor legii, n-au pri
mit replica hotărită din partea se
cretariatului comitetului județean 
de partid. Controlul efectuat in luna 
februarie a.c. de comitetul județean 
de partid a fost superficial, lipsit de 
exigență și nu s-a soldat cu măsuri 
hotărite de îmbunătățire a activității 
direcției sanitare județene și tra
gerea la răspundere a vinovaților de 
abuzurile săvîrșite. 

aplatizarea virfului de sarcină, ac
centul principal fiind pus pe opti
mizarea celor trei schimburi, pe 
modificarea programului de activi
tăți a unor utilaje și instalații mari 
consumatoare de energie electrică, 
pe utilizarea la Întreaga lor capa
citate a mașinilor și utilajelor și, 
implicit, pe sporirea randamentului 
acestora. Un factor important l-a 
constituit munca politico-educativă 
in rindul personalului muncitor. 
Toate aceste măsuri au avut drept 
efect nu numai încadrarea la ni
velul întregului județ in cotele 
stabilite, dar și realizarea in pe
rioada care a trecut din acest an 
a unei economii de 60 000 MWh. 
Printre unitățile fruntașe in aceas
tă acțiune se numără întreprinde
rile de autocamioane și de tractoa
re. întreprinderile ..Rulmentul" și 
..Hidromecanica", din Brașov, pre
cum .și Combinatul chimic din o- 
rașul Victoria. (Nicolae Mocanii).

BACĂU :
Miorohidrocentrală 

în corpul barajului 
de la Răcăciuni

Eveniment deosebit pe șantierul 
hidrocentralei de la Răcăciuni. cea 
mai mare uzină din cele care se 
inaiță pe Șiret: a fost pusă in 
funcțiune o microhidrooentralâ con
struită in corpul barajului. Reali
zată de constructorii de la Antre
priza de construcții hidrotehnice 
Bacău și montorii de la Antrepriza 
„Energomontaj*1, microhidrocentra
ia a fost conectată la sistemul 
energetic național, fiind cuplată la 
o linie de joasă tensiune. Micro- 
hidroagregatele, cu o putere insta
lată de 600 kW. au fost fabricate in 
întregime in țara noastră și vor 
funcționa aproape continuu, asigu- 
rind debitul de servitute pe vechea 
albie a Șiretului. Noua microhidro- 
centrală va asigura energia elec
trică necesară consumatorilor de 
pe șantier. (Ghcorghe Baltă).

Problemele reieșite în urma con
trolului efectuat de colectivul de ac
tiviști ai C.C. al P.C.R. au fost discu
tate cu factorii, de răspundere din 
Ministerul Sănătății și s-au stabilit 
măsuri de respectare intocmai a ho- 
tăririlor partidului și legilor statului. 
Au fost anulate deciziile ilegale de 
detașare a celor 36 de medici sta
giari, aceștia reluindu-și munca in 
unitățile in care au fost repartizați. 
S-a anulat, totodată, nota Ministe
rului Sănătății care a înlesnit ase
menea abuzuri. Consiliul popular al 
județului Vrancea luind măsurile ne
cesare pentru asigurarea stabilității 
cadrelor medicale.

Pentru încălcarea prevederilor le
gale și pentru faptul că nu a reușit 
să coordoneze corespunzător secto
rul de muncă încredințat. secretarul 
cu probleme sociale al Comitetului 
județean de partid și vicepreședinte 
al Consiliului popular județean 
Vrancea a fost eliberat din funcțiile 
respective. Concluziile reieșite din 
cercetarea efectuată au fost dezbă
tute în biroul Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., luindu-se atitu
dine față de asemenea neajunsuri, 
stabilindu-se măsuri corespunză
toare pentru respectarea legalității 
și îmbunătățirea muncii in acest do
meniu.

De asemenea, directorul direcției 
județene sanitare a fost destituit din 
funcție.

S-a hotărit ca Ministerul Sănătății 
să ia măsuri ferme împotriva celor 
care au încălcat legea.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a sta
bilit să se analizeze pe linie de par
tid în toate județele, precum și cu 
activul de partid al Ministerului Să
nătății modul in care sint respec
tate prevederile legale privind re
partizarea absolvenților din invăță- 
mintul medico-farmaceutic, cum sint 
folosite cadrele medicale, cum se ac
ționează pentru efectuarea perioadei 
de stagiu, cum se asigură stabilita
tea lor. Toate acestea vor determina 
întărirea simțului de răspundere, 
promovarea unui climat de inaltă 
exigență și fermitate revoluționară, 
care să nu admită, nicăieri, abuzul, 
încălcarea hotăririlor partidului și 
legilor statului, vor fi de natură să 
ducă, pretutindeni, la îmbunătățirea 
activității și folosirea cu bune rezul
tate a absolvenților învățămintului 
superior.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe Punțaghiin Jasrai, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării din R.P. Mongolă, care efec
tuează o vizită in tara noastră.

în timpul convorbirii au fost evo
cate bunele raporturi existente intre 
țările, partidele și popoarele noas
tre și a fost subliniat rolul hotăritor 
al dialogului la nivel înalt in dezvol
tarea acestora.

Totodată, au fost analizate posibi
litățile de dezvoltare si diversificare 
in continuare a cooperării economi
ce bilaterale, de diversificare a 
schimburilor comerciale in diverse 
domenii de interes comun.

La întrevedere a luat parte Ștefan 
Birlea. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost de fată ambasadorul R.P. 
Mongole la București. Togoociin 
Cfhenden.

★
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a pri

Cronica zilei
Tovarășul Ghcorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală de coope
rare economică, industrială și tehni- 
co-știlnțifică româno-franceză, s-a 
întâlnit, miercuri, cu Martin Malvy, 
membru al guvernului, secretar de 
stat in Ministerul Redeșfășurării In
dustriale și al Comerțului Exterior 
ai Franței, președintele părții sale 
in comisie.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acdst prilej a fost analizat 
stadiul actual al relațiilor economi
ce româno-tTanceze. e,xprimmdu-se 
satisfacția pentru, evoluția continuu 
ascendentă a acestora, in spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul in- 
tilnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt. Au fost examinate, de aseme
nea. posibilitățile și căile menite să 
conducă la amplificarea in continua
re a colaborării și cooperării econo
mice bilaterale, precum și pe terțe 
piețe, la creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

La întrevedere au participat Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Gheorghe 
Tache, ambasadorul României la 
Paris.

A fost de față Michel Rougagnou, 
ambasadorul Franței Ia București.

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a creării Partidului Muncii 
din Coreea, la Ambasada R.P.D. Co
reene din București a avut loc, 
miercuri, o conferință de presă.

Evocind principalele momente ale 
istoriei Partidului Muncii din Coreea, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
acestei țări la București, Mun Beii 
Sam. a evidențiat succesele obținu
te de poporul coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii, in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen. in opera de 
construire a societății socialiste, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim a 
relevat, totodată, bunele relații de

Județul Covasna a încheiat recoltatul cartofilor
Transpunind în practică hotăririle 

celui de-al TII-Iea Congres al con
siliilor populare, indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii de pe ogoarele județului Co
vasna au încheiat recoltarea cartofi
lor de toamnă — principala cultură 
din acest județ — de pe întreaga 
suprafață cultivată, obținind in me
die o producție la hectar de 
25 000 kg. >

în telegrama adresată cil a- 
cest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar

ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

REZULTATE MERITORII
București :

JOC FRUMOS 
Șl EFICIENT 

AL CAMPIOANEI 
NOASTRE

Mare satisfacție printre amatorii 
de fotbal pentru victoria la un scor 
intr-adevăr concludent, ca și pentru 
calificarea Stelei in turul al doilea 
al „Cupei campionilor", dar și mai 
multă satisfacție ne-a oferit calitatea 
jocului practicat de campionii noș
tri. Cum să nu răminem incintați de 
combinația Majaru-Stoica-Pi turcă, 
plină, de precizie și, totodată, de 
imaginație, prin care ultimul dintre 
jucătorii citați a deschis scorul in 
minutul 8? După cum ne-am bucurat 
in continuare de valoarea spectacu
lară șl eficienta manevrelor tactice 
ale Stelei, soldate cu golurile înscri
se de Boloni (33), Balint (51) și Stoi
ca (73) sau cu situații excelente din 
care ar fi putut rezulta și alte 
puncte.

Scorul net. de 4—I (2—1), danezii 
marcind o singură dată (Simonssen
— 37), a fost obținut de Steaua îm
potriva unei formații puternice si 
dure.așa după cum au putut consta
ta spectatorii și telespectatorii. Ast
fel ajungem la meritul principal al 
campioanei noastre, acela dc a juca 
meciul cu maturitate, finind bine 
strinse frînele jocului, prin cuplul 
Boliini-Stoica, cuplu cu valoare deo
sebită, în jurul căruia acționează ca 
la comandă intreaga echipă. Calm și 
metodic, refuzind avîntul haotic in 
atac și nerăbdarea provocatoare de 
greșeli. Steaua s-a impus treptat și 
sigur, ceea ce ne îndeamnă să fim 
optimiști in privința viitoarelor me
ciuri, din 23 octombrie și 6 noiem
brie, indiferent cum se va numi ad
versarul pe care sorții il vor hărăzi 
campioanei noastre in turul al doi
lea și pe care-1 vom cunoaște miine, 
4 octombrie.

încă o dată, felicitări antrenorilor 
Jenei și Iordănescu. tuturor jucăto
rilor care au reprezentat Ieri cu 
onoare culorile sportive ale clubului, 
contribuind astfel și la o bună 
atmosferă în jurul pregătirii per
formanței echipei noastre națio
nale. Iată-i pe cei „13“ care au evo
luat ieri : Dukadam — lovan, Belo- 
dedici. Bumbescu, BărbuIesCu — Ba
lint, Stoica, Boloni, Majaru (Bălan)
— Lăcătuș (Radu II), Piturcă.

In încheiere, o subliniere aparte și 

mit, miercuri, pe Joao Dos Santos 
Ferreira, ministrul agriculturii din 
Republica Populară Mozambic, care 
a efectuat o vizită in țara noastră, 

în cadrul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între cele 
două țări, care se dezvoltă continuu, 
in spiritul orientărilor stabilite cu 
prilejul convorbirilor româno-mo- 
zambicane la cel mai înalt nivel.

Au fost examinate posibilitățile de 
diversificare a colaborării economice 
bilaterale reciproc avantajoase, in
clusiv in domeniul agriculturii, in fo
losul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și Înțelegerii interna
ționale.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul agriculturii din R.P. Mo
zambic a avut întrevederi eu Gheor- 
ghe David, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare. Petre Gigea, 
ministrul finanțelor, Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și a 
vizitat unități agricole de stat și coo
peratiste din județul Timiș.

(Agerpres)

prietenie și colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre si a evidențiat rolul hotări
tor al întîlnirilor și convorbirilor la 
nivel inalt in dezvoltarea continuă, 
pe multiple planuri, a acestor ra
porturi. în acest context s-a subli
niat că apropiata vizită pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o va efec
tua. la invitația tovarășului Kim Ir 
Sen. in R.P.D. Coreeană va deschi
de noi perspective dezvoltării rela
țiilor bilaterale, in interesul po
poarelor român și coreean, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

La sala ..Dalles" din Capitală s-a 
deschis, miercuri, o expoziție de gra
fică contemporană cehă și slovacă, 
organizată in cadrul „Zilelor culturii 
cehoslovace" in tara noastră..

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului A- 
facerilor Externe, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au fost prezent! Jan Papp, amba
sadorul Cehoslovaciei la București, 
membri ai ambasadei, precum și șefi 
dc misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
Miercuri, la Biblioteca centrală 

universitară din București a fost 
inaugurată — in cadrul „Ateneelor 
cărții" — o expoziție de carte a Edi
turii Academiei de Științe din Repu
blica Populară Bulgaria, organizată 
în colaborare cu Editura Acade
miei Republicii Socialiste România.

La festivitate au participat mem
bri ai conducerii Academiei Repu
blicii Socialiste România, reprezen
tanți ai Ministerului Educației și în- 
vățămintului, oameni de știință, di
rectori de edituri, cadre didactice 
universitare, studențî.

Au fost de față Malcio Malcev, 
însărcinatul cu afaceri a. i. al 
R. P. Bulgaria la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de către Comitelui 
.județean Covasna al P.C.R., se arată 
că, datorita producțiilor, bune ce s-au 
realizat, sarcinile de livrări la fon
dul de stat vor fi depășite. De ase
menea, in telegramă se arată că s-a 
încheiat, pe intreaga suprafață pla
nificată. insămințarea griului si orzu
lui. iar în prezent oamenii muncii 
din agricultură, intreaga populație a 
satelor acționează cu toate forțele 
pentru stringerea și depozitarea ce
lorlalte produse agricolei 

ALE ECHIPELOR STEAUA SI
o notă maximă publicului entuziast, 
care saluta cu rafale de aplauze atit 
realizările pline de efect ale steliș- 
tilor, cit și golurile, unul după altui, 
de ia Craiova, anunțate prompt prin 
radio, răsplată binemeritată la adre
sa comportării mindre a fotbaliștilor 
români, la adresa victoriilor dobin- 
dite cu atita dăruire de sine : „Haide 
Steaua !“, „Hai Craiova 1" scandau 
miile de spectatori, marcind astfel 
frumoasele succese ale acestor echi
pe fruntașe ale noastre.

Craiova ;

VOINȚA 
Șl CAPACITATEA 

DE A ÎNVINGE
A fost ieri la Craiova un triumf 

al voinței de a invinge, o exemplară 
și temerară dorință de a obține 
victoria, in ciuda tuturor dificultăți
lor — scorul defavorabil . din me- 
ciul-tur, indisponibilitatea citorva ti
tulari de bază, Cămătaru in primul 
rind, sau starea altor jucători cu 
semnele destul de vizibile ale unor 
traumatisme recente. Iată că fotba
liștii români au dovedit și ieri câ 
dețin valoarea și puterea, putere 
fizică, desigur, dar mai ales psihică, 
deci capacitatea de a se mobiliza și 
a răsturna scorul defavorabil, de a 
depăși, chiar de a surclasa — fiindcă 
rezultatul dc 3—0 îndreptățește ase
menea aprecieri — adversari foarte 
bine cotați, individual și ca echipă.

Felicitind pe antrenorul Mircea 
Rădulescu și pe cei 12 fotbaliști care 
au jucat ieri in rindurile Universi
tății Craiova, redînd acestei formații 
strălucirea de altădată, ne este difi
cil să stabilim o ordine a evidenție
rilor. Firește, echipa întreagă pe pri
mul plan merită laudele, apoi să-i 
remarcăm pe spiridușul Badea, 
cvasidebutant, sau pe Geoigău, re- 
divivus ? Dar, ar insemna să-i ne
dreptățim tocmai pe aceia care dau 
soliditate și consistență jocului echi
pei Universitatea, cei patru stilpi ai 
formației noastre reprezentative de 
pe Wembley — Lung, Ștefănescu, 
Negrilă și Ungureanu, toți patru ex
celent! in meciul de ieri, exemplu de 
atitudine sportivă in apărarea culo
rilor noastre, in împrejurările pline 
de răspundere ale întiinirilor inter
naționale... ■

Pentru cronică, să notăm că golu
rile au fost marcate, in aplauzele 
celor peste 40 000 de spectatori din

SIMBOLURI NOI 1N BIELORUSIA
Alternanța cimpiilor cu pădurile 

de brazi și mesteceni, oglindite in 
cele patru mii de lacuri din Bielo- 
rusia, dă naturii un plus de fru
musețe. Minskul, capitala republicii, 
creează impresia unui oraș-grâdină. 
datorită întrepătrunderii cartierelor 
cu pădurea de pini și mesteceni care 
înconjoară clădirile zvelte, multieta- 
jate. Intre o mare platformă indus
trială și unul dintre noile cartiere 
de locuințe se întinde o pădure pro
tectoare, oază de liniște și de aer 
purificat. Preocuparea edililor pen
tru îmbinarea utilului cu frumosul 
este vizibilă la tot pasul — in arhi
tectonica variată, in culorile paste
late. in obiectivele social-culturale și 
spațiile comerciale amplasate la în- 
demina, in intreaga ambianță urba
nistică atrăgătoare.

Obeliscul victoriei din centrul ora
șului răsare dintre buchete de flori 
proaspete, aduse mereu de către 
tinerii căsătoriți, in semn de oma
giu față de cei.ee au contribuit la 
eliberarea și renașterea Minskului. 
Renaștere ? Da. Pentru că in 1944, 
la eliberare, orașul era prefăcut in 
ruine. După mai mult de o mie de 
zile și nopți de ocupație nazistă ră
măseseră întregi doar citeva clădiri 
salvate de partizani cu numai citeva 
momente inainte de a fi aruncate 
in aer de fasciștii în retragere. Ne
număratele imagini simbol ale lupte: 
eroice a oamenilor de pe aceste me
leaguri se întilnesc la tot pasul. Ia 
Minsk și in împrejurimi. Impresio
nant este complexul memorial de la 
Hatini. pe locul fostului sat distrus 
de hitleriști. unde cei 149 de băr
bați și femei, împreună cu 76 de 
copii, au fost arși de vii.

Orașul unde mai rămăseseră circa 
40 000 de supraviețuitori a renăscut 
din ruine, devenind o modernă și

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică, timpul probabil pen
tru intervalul 3 octombrie, ora 20 — G 
octombrie, ora 20. în țară: Vremea se 
menține frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin în primele zile. Izolat, 
în norcl-vestul tării va ploua slab in 
a doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 4 
și 14 arac.le, mai coborîte în centrul tă
rii. iar cele maxime intre 18 si 28 
grade. Dimineața ceată locală.

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea in economie.
20,35 Invitație în studiourile Radlotele- 

viziunii (color). Baletul clasic si 
contemporan ..Fantasio" din Con
stanța in ..Baiadera" de Minkus.

21,10 Memoria documentelor (Color). 
Milenare mărturii ale dragostei 
de glie

21,30 Serial științific (color): ..Planeta 
vie". Episodul 13

21,50 Telejurnal

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Craiova și prin salutul mulțimii de 
steaguri tricolore din tribunele sta
dionului, de Geoigău (in minutele 
10 și 83) și de Bicu (79, din 11 m). 
Iată merituoasa formație, ieri de 
nota 10, aliniată de Universitatea : 
Lung — Negrilă, Ștefănescu, Tilihoi, 
Ungureanu — Cățoi (Cioroianu), 
A. Popescu, Mănăilă — Badea, Gcol- 
gău, Bicu.

Și acum să ne pregătim pentru 
meciul România — Irlanda de Nord 
din preliminariile campionatului 
mondial !

★
Stadiohul din Skoplje a găzduit 

miercuri meciul dintre echipa Dina
mo București și formația locală Var- 
dar, contind pentru primul tur al 
„Cupei U.E.F.A." la fotbal.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) in favoarea echipei iu
goslave, unicul gol fiind marcat, in 
minutul 47, de Zdravkov. în primul 
joc, Dinamo ciștigase cu 2—1, echipa 
Vardar Skoplje calificindu-se pentru 
turu] următor al competiției datorită 
acelui gol înscris, in deplasare, la 
București.

ALTE REZULTATE
Alte rezultate din manșa a doua 

n primului tur al cupelor europene 
de fotbal (echipele subliniate s-au 
calificat pentru turul următor)’ : 
„Cupa campionilor europeni" : Tra- 
kia Plovdiv — I.F.K. Goteborg 1—2 ; 
Fenerbahce Istanbul — Girondins 
Bordeaux 0—0 ; „Cupa Cupelor" : 
Banyasz Tatabanya — Rapid Viena 
1—1 ; Celtic Glasgow — Atletico Ma
drid 1—2 ; „Cupa U.E.F.A." : Lech 
Poznan — Borussia Moenchenglad
bach 0—2 ; Locomotiv Sofia — Apoel 
Nicosia 4—2 (după prelungiri).

AZI, SPORTUL 
STUDENȚESC — XAMAX

Astăzi, la stadionul Sportul stu
dențesc din Capitală, de la ora 14, 
va avea loc meciul-retur dintre 
Sportul studențesc șl echipa elve
țiană Xamax. din „Cupa U.E.F.A." 
(in meci-tur. 0—3). Partida va fi ar
bitrată de Hackett (Anglia).

Așteptăm ca Hagi, Iorgulescu, Mir
cea Sandu. Coraș și coechip'-' să
joace toți ia valoarea lor 'ai
bună, ambițios, dirz și ’ n
prima pină ia ultim- 
ciului, pentru u>’ -i
satisfacă pe • 
tori, pe t’’’

Ru»- 

înfloritoare metropolă. Este un oraș 
al constructorilor, care in fiecare an 
imbogățesc zestrea edilitară cu pes
te o jumătate de milion de metri 
pâtrați de spațiu pentru locuințe 
sau, după cum ni s-a spus, creează 
„la fiecare doi ani cite un Minsk 
de proporțiile celui antebelic". Cu 
deosebire că noile apartamente sint 
situate pe zece, cincisprezece nive
luri, edificiile impunătoare, ca și in
stituțiile științifice și culturale 
neavînd termene de comparație in

însemnări de călătorie 
din U. R. S. S.

trecut. La Universitate invată anual 
o sută de mii de studenți, dintre 
care multi vor lucra în cele peste 
300 de uzine ale orașului. Pe unii 
absolvenți ii intîlnești in halele 
Uzinei de tractoare, care ocupă 155 
de hectare — cea mai mare între
prindere de acest profil din Uniunea 
Sovietică. Sintem invitați să asistăm 
la o demonstrație a performantelor 
puternicelor tractoare „Belarus". Dar 
cea mai convingătoare demonstrație 
a performanțelor tractoarelor, cit și 
a măiestriei mecanizatorilor avea să 
ne fie rezervată in sovhozul „Indus
tria", nume simbolic, ilustrind însuși 
procesul amplu de urbanizare a mul
tor localități rurale și de industria
lizare a proceselor de producție a- 
gricolă. Directorul sovhozului, Vasili 
Nikancik, ne invită să vedem Ia lu
cru, in cîmp și in ferme, zestrea 
mecanică modernă : tractoare pu
ternice, utilaje diversificate cu lăți
me mare de lucru, combine care în
locuiesc munca manuală a sute de

CONCURS DE AFIȘE PE TEMA ECONOMIEI

In scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei și pentru 
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii la C.E.C. cit mai sugestive, 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
în colaborare cu Uniunea artiștilor 
plastici, organizează, cu prilejul 
„Săptămînii economiei" — 1985,
cea de-a XVII-a ediție a con
cursului de afișe cu tema : ..Avan
tajele economisirii la C.E.C.".

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta in formatul 70X100 cm, 
numai cașerate și vor fi astfel rea
lizate incit să permită tipărirea in 
maximum șase culori.

Casa de Economii și Consemna
țiuni acordă pentru cele mai bune 
afișe următoarele premii :

— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere de 
5 000 de lei ;

— Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 3 500 de Iei ;

— Premiul III : un libret de eco
nomii cu dobindă cu o depunere 
de 2 000 de lei ;

— Două mențiuni constind in li
brete de economii cti dobindă cu o 
depunere de 1 500 de lei fiecare.

Pentru acordarea premiilor, afi
șele vor fi selecționate de către 
un juriu format din reprezentanți 
ai Uniunii artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna
țiuni.

Casa de Economii și Consem- 
naț.iuni iși rezervă dreptul de a

ÎMBRĂCĂMINTE MODERNA Șl ELEGANTĂ 
PENTRU SEZONUL DE TOAMNĂ-IARNĂ

Sintem in plin sezon autumnal 
Și garderoba se cere completată in 
funcție de modă, de capriciile vre
mii, de preferințele fiecăruia dintre 
noi. Potrivit zicalei, că omul gos
podar iși face vara sanie și iarna 
car, unii dintre noi s-au și grăbit 
să-și cumpere cele de trebuință 
pentru zilele răcoroase, ploioase, 
din ce in ce mai schimbătoare ale 
toamnei. Alții au așteptat deschi
derea sezonului, nu de alta, dar să 
fie in pas cu moda acestuia, astfel 
că și magazinele comerțului de 
stat din Capitală și din toată țara 
cunosc o afluență deosebită de 
cumpărători. Numai prin mareie 
magazin „Bucur-Obor" din Capita
lă șe perindă zilnic peste 80 008 de 
vizitatori și cumpărători.

„N-aveti ceva mai aparte ?“ — 
auzi, adesea pe cite lin cumpără
tor întrebind pe o vinzătoare care 
încearcă să-l lămurească, pe cit 
posibil, că tot ce s-a furnizat, de 
către întreprinderile de confecții 
din Capitală și din tară, magazi
nelor comerțului de stat e „mai 
deosebit", „mai aparte". Și nu e- 
xagerează : fuste de doc cu buzu
nare. ample, bluzoane cu capse și 
fermoare aplicate ingenios, com- 
pleuri matlasate din tercoturi in
tr-o creație originală, compleuri 
și sarafane pentru femei, iar pen
tru bărbați costume din plușcotd 
sau din stofe tip lină, sacouri in 
diverse nuanțe. Practic, ce e „mai 
aparte" in moda acestui sezon ? 
Atit pentru femei, cit și pentru 
bărbați sint confecțiile din pluș- 
cord ; ample, moderne, cu o gamă 
largă de accesorii — buzunare, 
capse și fermoare, precum și con
fecțiile matlasate. Există o multi
tudine de modele, cu o croială 
după cerințele modei internaționa

oameni. Oamenii muncii din uzinele 
de tractoare și de mașini agricole din 
Minsk și din alte orașe și centre in
dustriale, cei care produc ingrășă- 
minte chimice și erbicide, materiale 
de construcție și felurite echipamen
te și bunuri au o contribuție tot mai 
mare Ia progresul și modernizarea 
agriculturii. >

Cum se desfășoară acest amplu 
efort de dezvoltare a agriculturii 
aflăm de la specialiști din Minis
terul Agriculturii al Republicii Bie- 
lorusia și de la cei ce realizează 
producția în sovhozuri și colhozuri. 
Sovhozul „Industria" apare ca un 
imens complex de ferme, hale de 
producție, terenuri ameliorate prin 
numeroase lucrări de asanare, ferti
lizare, nivelare, de organizare pe 
baze științifice a teritoriului. Cen
trul sovhozului se înfățișează ca o 
localitate modernă, in care au fost 
construite mai multe tipuri de lo
cuințe cu caracter experimental : 
clădiri tip bloc cu două-trei și cinci 
niveluri, locuințe personale cu acare
turi și grădină de legume și pomi, 
dotate cu toate utilitățile de tip urban. 
Acestea din urmă sint cele mai agrea
te. în sovhoz se dezvoltă sfera ser
viciilor de tip urban. S-au construit 
un agreabil centru civic cu maga
zine și ateliere meșteșugărești, gră
diniță de copii și școală cu inter
nat, casă de cultură și bibliotecă, 
spălătorie mecanică și cant.ină-res- 
taurant etc. Vizităm sanatoriul-pro- 
filactic unde vin la odihnă și tra
tament mecanizatorii și ceilalți oa
meni ai muncii din zona complexu
lui agroindustrial „Puhaevski". Po
trivit gazdelor, în saloanele șl la
boratoarele modern utilate se asi
gură tratamente la nivelul celor din 
marile spitale sau policlinici.

O importantă latură a activității 
complexului agroindustrial o consti
tuie serviciile pentru agricultură, la 
care iși dau concursul 16 Întreprin
deri specializate in construcții, pre
lucrarea produselor agricole, repa
rarea utilajelor, în lucrări de îmbu
nătățiri funciare etc. Eforturile lor 
reunite sint canalizate in direcția în
făptuirii obiectivelor stabilite privind 
creșterea producției și productivită
ții muncii, a eficientei economice. Și, 
cum ne-au spus gazdele, datorită 
extinderii culturilor intensive pe in
treaga suprafață cultivată, punerii in 
valoare a propriei experiențe, colho
zurile și sovhozurile din cadrul aces
tui complex agroindustrial obțin re
colte mereu mai mari, contribuind 
in măsură crescindă la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid privind 
ridicarea la un nivel superior a în
tregii activități in această importan
tă ramură a economiei naționale.

C. BORDEIANU

multiplica unele dintre afișele pri
mite.

Pentru lucrările prezentate la 
concurs pe care le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna- 
tiuni se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru concurs se vor 
expedia pină la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa : 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, serviciul economii, Bucu
rești. Calea Victoriei nr. 13. Afișele 
se vor preda impreună cu un plic 
închis pe care se va menționa 
același moto înscris și pe spatele 
afișului. în plic se va introduce o 
coală de hirtie pe care se va men
ționa, de asemenea, motoul înscris 
pe spatele afișului, precum și nu
mele, prenumele și adresa exactă 
ale autorului.

Casa de Economii șl Consemna
țiuni va organiza cu prilejul „Săp- 
tăminii economiei" — 25—31 oc
tombrie 1985 — o expoziție in care 
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selec
ționate pentru expoziție pot fi ri
dicate de autori de la Centrala 
C.E.C. in maximum 15 zile de la 
deschiderea expoziției.

Afișele prezentate in cadrul ex
poziției pot fi ridicate in maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările neridicate în limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul 13 38 14/185.

le. astfel incit un raid prin raioa
nele specializate ale magazinelor 
comerțului de stat din Capitală și 
din țară poate convinge ușor pe 
fiecare in parte — de la tinăr la 
virstnic — de varietatea de mo
dele puse in vinzare in acest se
zon, începind cu pardesie și im
permeabile matlasate, cu pelerine 
de ploaie și terminind cu costume 
pentru ocazii executate de fabrici 
prestigioase, ca acelea din Bucu
rești, Craiova, Birlad, Oradea, 
Focșani, ca să amintim doar cite
va. Esențialul e : cu care dintre 
aceste articole ne îmbogățim gar
deroba în această toamnă ? (Marta 
Cuibuș).



România se pronunță cu hotărire pentru intensificarea 

colaborării dintre statele în curs de dezvoltare, pentru 

sporirea aportului lor la cauza păcii și progresului

Reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor membre ale „Grupului celor 77“

Profundă îngrijorare, vii proteste după atacul 
israelian împotriva sediului O.E.P. din Tunis

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
N. Chilie transmite : Miercuri s-au 
deschis, la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, lucrările celei de-a 
IX-a reuniuni anuale a miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor membre 
ale „Grupului celor 77", din care face 
parte ca membru cu drepturi depli
ne și România. Participanții la reu
niune vor efectua un larg schimb de 
păreri în legătură cu situația difi
cilă existentă în prezent pe planul 
relațiilor economice și financiare 
internaționale, ca urmare a crizei 
din economia mondială, a agravării 
subdezvoltării și adîncirii decalajelor 
economice, a creșterii alarmante a 
datoriei externe a statelor sărace și 
nivelului ridicat al dobinzilor la îm
prumuturi, care afectează profund 
interesele țărilor în curs de dezvol
tai'e.

De asemenea, in cadrul reuniunii, 
se procedează la o dezbatere apro
fundată a tematicii economice aflate 
in atenția actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.

O problemă distinctă, examinată 
de participanți, o constituie cea a 
dezvoltării, în continuare, a colabo
rării, în vederea întăririi unității de 
acțiune și solidarității țărilor în curs 
de dezvoltare în promovarea inte
reselor lor comune de progres și 
prosperitate.

Luînd cuvintul in cadrul reuniunii, 
tpvarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al țării noastre, a 
prezentat analiza profund realistă a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind situația actuală a relațiilor 
economice internaționale, precum și 
concepția conducătorului partidului 
și statului nostru privind căile con
crete de acțiune pentru depășirea 
dificultăților existente în sistemul 
economic și financiar internațional, 
rezolvarea în mod corespunzător a 
problemelor grave cu care sînt 
confruntate țările în curs de dez
voltare, restructurarea actualelor 
raporturi economice și comerciale 
inechitabile dintre state și edifica
rea unei noi ordini economice mon
diale, a unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Situația economică internațională 
— a arătat vorbitorul — continuă să 
se Înrăutățească. Se măresc decala
jele intre țările bogate și țările să
race. Criza economică mondială, care 
se reflectă într-o măsură mai mare 
sau' mai mică in toate statele, afec
tează puternic țările in curs de dez
voltare. în mod deosebit, s-a agra
vat fără precedent situația țărilor 
in curs de dezvoltare, ca urmare a 
politicilor restrictive promovate în 
comerțul Internațional, a politicilor 
profund inechitabile in domeniul re
lațiilor financiare internaționale.

Ratele excesiv de Înalte ale dobîn- 
zilor, multiplicarea barierelor pro- 
tecționiste, restricțiile la importuri 
din țările în curs de dezvoltare și 
mai ales povara enormă a datoriei 
externe impiedică atit reluarea creș
terii nivelului de trai al populației, 
cit și asigurarea unui volum cit de 
cit semnificativ de investiții in aces
te state, implicit creșterea lor eco
nomică.

Intensificarea cursei înarmărilor 
gi creșterea cheltuielilor militare 
care apasă greu pe umerii tuturor 
popoarelor deturnează de la telurile 
utilizării productive, inclusiv spriji
nirea eforturilor țărilor in curs de 
dezvoltare, uriașe resurse financiare, 
științifico-tehnice și cadre calificate.

După ce s-a referit la persistența 
stării de blocaj în toate forurile de 
negocieri consacrate problemelor 
economice internaționale, datoriei 
externe, lichidării subdezvoltării și 
decalajelor și instaurării noii ordini, 
vorbitorul a spus : Mai mult încă, 
asistăm la o îngrijorătoare tendință 
promovată de unele țări dezvoltate 
de erodare a sistemului de coope
rare economică multilaterală, de 
evitare a cadrului O.N.U. pentru 
examinarea și soluționarea proble
melor complexe ale raporturilor 
economice internaționale. Se sub
stituie din ce in ce mai mult 
cadrului multilateral de coopera
re abordările bilaterale, politica 
organismelor financiare internațio
nale care urmăresc în fapt in
teresele politice și economice ale ță
rilor dezvoltate. Diversele criterii pe 
care le promovează unele state dez
voltate pentru diferențieri în trata
mentul ce îl aplică țărilor în curs de 
dezvoltare contribuie la dezbinarea 
lor, la împiedicarea acestora in efor
turile de a-și stabili o platformă co
mună de acțiune in rezolvarea echi
tabilă și justă a marilor probleme 
ale cooperării Nord-Sud.

Obiectivele strategiei internaționa
le a dezvoltării sint departe de a se 
realiza. Majoritatea statelor dezvol
tate nu și-au adus contribuția la 
adoptarea măsurilor necesare pen
tru aplicarea strategiei. în această 
ordine de idei , vorbitorul a pre
zentat aprecierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia. în 
etapa actuală este necesar să se în
țeleagă că soluționarea problemelor 
țărilor In curs de dezvoltare, edifi
carea unei noi ordini economice 
mondiale constituie un factor pri
mordial pentru depășirea crizei eco
nomice, pentru stabilitatea și dez
voltarea economiei mondiale.

In continuare, vorbitorul a relevat 
caracterul global al problemelor coo
perării economice mondiale, sublini
ind necesitatea unor soluții cu ca
racter general, elaborate cu partici
parea tuturor statelor, în cadrul 
unor foruri internaționale universale 
și cu largă vocație democratică.

în concepția țării noastre, a pre
ședintelui ei — a declarat ministrul 
de externe român — numai angaja
rea neîntirziată a unui dialog real 
în cadrul O.N.U. între țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare 
— " după experiența Conferinței 
pentru dreptul mării — și pur
tarea lui intr-un ritm susținut 
pînă la convenirea unor aranjamente 
corespunzătoare, cu dorința colectivă 
responsabilă de a găsi soluțiile efec
tive și general avantajoase, pentru 
relansarea creșterii în țările în curs 
de dezvoltare, eliminarea poverii 
datoriilor externe și instaurarea unei 
noi ordini economice și, în perspec
tivă, lichidarea subdezvoltării pot 
fi de natură să pună pe baze sănă
toase și stabile evoluția de ansam- 
plu a economiei mondiale.

Actuala sesiune a Adunării Ge
nerale reprezintă un cadru propice 
de acțiune in acest sens.

Vorbitorul a arătat că, așa cum 
se menționează și în documentele 
conferinței de la Luanda a țărilor 
nealiniate, angajarea unor negocieri 
globale desfășurate in două faze ar 
reprezenta cel mai important și cu
prinzător efort de restructurare a 
actualelor raporturi economice in
ternaționale, El a subliniat necesita
tea de se face totul pentru reacti
varea dialogului și lansarea fără 
întîrziere a acestor negocieri și a 
reiterat propunerea României de a 
se acționa pentru convocarea unei 
conferințe internaționale sub egida
O.N.U. care să dezbată această pro
blemă și să contribuie la depășirea 
impasului existent, la inițierea și 
desfășurarea unui proces real de 
așezare a relațiilor economice dintre 
state pe baze noi, echitabile și juste. 
Sprijinim de asemenea, a declarat 
ministrul de externe al țării noastre, 
propunerea adoptării unui program 
de măsuri imediate in domenii de 
importanță deosebită pentru țările 
In curs de dezvoltare, inclusiv al 
convocării unei conferințe interna
ționale în probleme monetar-finan- 
ciare legate de dezvoltare. După 
părerea noastră, în domeniul mone- 
tar-financiar se manifestă cel mai 
puternic contradicțiile actualului sis
tem inechitabil de relații economice 
internaționale, precum și rezistenta 
la nou, Ia schimbare din partea ță
rilor dezvoltate. Problema datoriilor 
externe este nu numai o expresie a 
acestei inechități, ci și unul din 
principalele obstacole in calea reali
zării noii ordini economice interna
ționale.

După ce a evocat unele practici 
ale statelor dezvoltate și ale Fondu
lui Monetar Internațional in proble
ma datoriei externe și acordării de 
credite, care impun condiții inaccep
tabile și afectează serios interesele 
țărilor in curs de dezvoltare, vorbi
torul a reliefat că. fiind o chestiune 
globală, problema datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare trebuie 
rezolvată printr-o soluție globală, 
recunoscindu-se dimensiunea ei po
litică, precum șl necesitatea abordă
rii ei în cadrul mai larg al preocu
părilor privind stabilitatea valutei 
în comerțul internațional și finan
țarea internațională.

în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a subliniat 
vorbitorul — unei conferințe inter
naționale pe probleme monetar-fi- 
nanciare i-ar reveni sarcina de a 
conveni un set de principii incorpo
rate Intr-o soluție globală care să 
călăuzească apoi negocierile intre 
guverne, bănci din țări creditoare și

întrunirea miniștrilor de externe și a șefilor delegațiilor 
la O.N.U. din țările nealiniate

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : Marți a 
avut loc la New York reuniunea 
miniștrilor de externe și a șefilor 
de delegații din țările nealiniate 
prezenți la cea de-a 40-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. La în
cheierea reuniunii a fost adoptat un 
comunicat comun în care se reafir
mă. intre altele, angajamentul ferm 
și sprijinul total al mișcării de ne
aliniere pentru creșterea și întări
rea rolului O.N.U. în lumea con
temporană, pentru respectarea de 
către toate statele a principiilor și 
telurilor înscrise in Carta Națiuni
lor Unite.

Participanții la reuniune — se re
levă in comunicatul comun — au 
pus în evidență convingerea mișcă
rii țărilor nealiniate că Organizația 
Națiunilor Unite reprezintă forumul 
cel mai adecvat pentru găsirea de 
soluții în problemele internaționale 
majore, precum și hotărîrea lor de 
a juca un rol activ în cadrul acestui 
for, în vederea atingerii pe această 
cale a scopurilor și obiectivelor 
mișcării de nealiniere. 

instituții ale sistemului financiar 
internațional, pe de o parte, și fie
care țară debitoare pe de altă parte. 
Vorbitorul a adăugat că țara noastră 
consideră necesar să se ajungă la 
anularea datoriilor externe pentru 
unele state, la reducerea lor pentru 
celelalte țări, la scăderea radicală a 
dobinzilor, la reeșalonări pe termene 
mai lungi, de 15—20 de ani, la sta
bilirea unui plafon de 10—15 Ia sută 
din încasările la export pentru rata 
serviciului datoriei externe. Româ
nia — a continuat vorbitorul — se 
pronunță, totodată, pentru reforma 
sistemului monetar financiar inter
național și pentru o mai mare pre
ocupare pentru a se asigura o core
lare în problemele monetare, comer
ciale și financiare, astfel ca politicile 
adoptate să se completeze armonios, 
în loc să aibă obiective divergente și 
efecte nefaste asupra procesului de 
creștere și a cooperării economice 
internaționale.

Vorbitorul a prezentat în continua
re poziția țării noastre privind re
zolvarea problemelor existente în 
domeniul comerțului internațional, 
arătind că este necesar să se depună 
toate eforturile pentru eliminarea 
politicilor protecționiste, a măsurilor 
restrictive și practicilor discrimina
torii, precum și pentru facilitarea 
accesului exporturilor țârilor in curs 
de dezvoltare pe piețele statelor dez
voltate prin reducerea tarifelor va
male și a obstacolelor netarifare.

Ne pronunțăm cu fermitate, a de
clarat vorbitorul, împotriva utilizării 
relațiilor economice ca mijloc de 
presiune economică și politică. Con
siderăm că este necesar ca O.N.U. 
să cheme statele care recurg la ase
menea practici să renunțe la politi
cile de blocadă, embargo și sancțiuni, 
la orice măsuri incompatibile cu pre
vederile Cartei O.N.U. și ale Cartei 
drepturilor și îndatoririlor economice 
ale statelor. Este necesar să fie 
adoptate măsuri de natură să spo
rească cooperarea economică și în
crederea in relațiile internaționale.

România sprijină începerea pregă
tirii unei noi runde de negocieri 
multilaterale în cadrul G.A.T.T. cu 
luarea în considerare, în mod cores
punzător, a problemelor specifice 
ale țărilor in curs de dezvoltare și 
se pronunță pentru confirmarea acti
vităților din cadrul U.N.C.T.A.D. în 
vederea prevenirii consecințelor no
cive ale exodului de cadre calificate 
din țările in curs de dezvoltare 
către cele Industrializate pentru a se 
ajunge, in final. Ia elaborarea unui 
cadru de cooperare cu participarea 
unui număr cit mal mare de state, a 
arătat vorbitorul.

Problemele care confruntă țările 
noastre in perspectivă apropiată ca 
și pe termen lung, atit în negocierile 
cu țările dezvoltate, cit și in ceea ce 
privește întărirea colaborării eco
nomice șl a autonomiei lor colective 
sînt deosebit de complexe, a' spus 
ministrul român. Avind in vedere 
acest lucru, precum și necesitatea de 
a ne întări unitatea și solidaritatea, 
capacitatea de negociere in dialogul 
Nord-Sud, reiterăm propunerea con
vocării unei conferințe internaționale 
la nivelul cel mai înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare, după o pregătire 
corespunzătoare, implicînd „Grupul 
celor 77“ și in cooperare cu mișcarea 
țărilor nealiniate.

în încheiere, ministrul de externe 
al țării noastre a arătat că delegația 
română va acționa pentru finalizarea 
cu rezultate pozitive a lucrărilor 
reuniunii ministeriale a „Grupului 
celor 77" și va conlucra activ cu 
ceilalți membri ai grupului pentru 
promovarea intereselor comune ale 
țărilor in curs de dezvoltare la cea 
de-a 40-a 'sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

în cadrul ședinței de deschidere 
au mai luat cuvintul reprezentanți 
ai altor state.

Participanții la reuniune au ho- 
tărît să reînnoiască mandatele grupu
rilor de lucru de redactare și con
tact existente, în legătură cu di
feritele puncte înscrise pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

în cadrul reuniunii a fost adoptat, 
de asemenea, un comunicat special 
care condamnă cu fermitate recentul 
atac aerian al Israelului împotriva 
sediului Organizației pentru Elibera
rea Palestinei din Tunis și exprimă 
solidaritatea țărilor nealiniate cu 
guvernul șl poporul tunisian și cu 
O.E.P.

Participanții la reuniune au con
damnat. de asemenea, cu vigoare, 
noile acte agresive ale regimului 
minoritar rasist de la Pretoria îm
potriva Republicii Populare Angola.

Documentul cere Consiliului de 
Securitate al O.N.U. să se întru
nească de urgență pentru a exami
na amenințările serioase la adresa 
păcii și securității pe care Ie repre
zintă acbste acte de agresiune și 
pentru adoptarea de măsuri cores
punzătoare.

Sint necesare măsuri viabile pentru eliminarea obstacolelor 
din calea comerțului international

Intervenția reprezentantului țării noastre
la sesiunea extraordinară a părților contractante ale G.A.T.T.

GENEVA 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul sesiuni! extraor
dinare a părților contractante ale 
G.A.T.T., care are loc în prezent la 
Geneva, șeful delegației române a 
prezentat pe larg concepția țării 
noastre, a președintelui său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asupra angajării 
de negocieri comerciale multilaterale 
în vederea reducerii șl eliminării 
obstacolelor tarifare și netarifare 
din calea comerțului internațional. 
Vorbitorul a arătat că, atit timp cit 
nu vor fi rezolvate problemele pro- 
tecționismului, ale datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare și ale 
sistemului monetar internațional, nu 
va fi posibilă o relansare durabilă 
și universală a economiei mondiale, 
în contextul căutării de soluții la 
aceste probleme, organizarea unei 
noi runde de negocieri comerciale 
multilaterale în cadrul G.A.T.T. 
poate juca un rol deosebit de im
portant și, de aceea, România — 
alături de alte țări — s-a pronun
țat pentru angajarea unor discuții 
de substanță privind obiectivele, do
meniile și modalitățile de desfășu
rare a negocierilor.

Reprezentantul român a subliniat 
că succesul noilor negocieri va de
pinde însă de măsura în care se va 
ține seama de interesele și situația 
specifică ale țărilor în curs de dez
voltare, care trebuie să se reflecte 
corespunzător in negocierile și regle

MOSCOVA

Convorbiri româno-sovietice
MOSCOVA 2 (Agerpres). — M. 

Chebeleu transmite: Cu prilejul 
participării la cea de-a 37-a sesiu
ne a Consiliului General al F.S.M., 
ale cărei lucTări se' desfășoară la 
Moscova, tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., s-a 
întîlnit cu tovarășul S. A. Șalaev, 
membru al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele C.C.S. din U.R.S.S. în ca
drul convorbirilor, desfășurate tn-

PARIS
Întîlnirea la nivel înalt sovieto-franceză

PARIS 2 (Agerpres). — Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a sosit 
la Paris tntr-o vizită oficială la 
invitația președintelui Republicii 
Franceze. Franțois Mitterrand — 
anunță agenția T.A.Ș.S.

în cuvintul de salut rostit pe 
aeroport, șeful statului francez a 
evocat tradiționalele relații dintre 
cele două țări și a relevat voința 
constantă a Franței de a susține eu 
Uniunea Sovietică un dialog deschis 
și constructiv, in spiritul respectului 
reciproc. Franqois Mitterrand și-a 
exprimat dorința ca vizita să con
stituie un aport util atit la dezvol
tarea raporturilor bilaterale, cit și Ia 
cauza păcii. Răspunzînd, Mihail 
Gorbaciov și-a exprimat speranța 
că actualele convorbiri vor impulsio
na dezvoltarea rodnică pe mai de
parte a relațiilor dintre cele două 
țări, vor contribui la întărirea în
crederii reciproce dintre Est și Vest. 
El a relevat că U.R.S.S. este gata 
pentru un dialog constructiv cu state 
avind alte sisteme sociale și pentru 
căutarea de soluții la problemele 
europene și mondiale și, Înainte de 
toate, la reîntoarcerea la destindere, 
preîntimpinarea cursei înarmărilor 
in Cosmos și încetarea ei pe Pă- 
mînt

MOSCOVA 2 (Agerpres). — într-o 
declarație făcujtă televiziunii france
ze înaintea vizitei oficiale în Fran
ța, Mihail Gorbaciov, secretar gene

în sprijinul eforturilor 

de pace ale „Grupului 
de la Contadora“

ROMA 2 (Agerpres). — La Roma 
au avut loc convorbiri intre pre
ședintele Republicii Italiene. Fran
cesco Cossiga, și președintele Uru- 
guayului, Julio Maria Sanguinetti, 
aflat intr-o vizită in Italia. Au fost 
discutate probleme privind situația 
din Uruguay, in perioada care a tre
cut de la alegerile în urma cărora a 
fost înlocuit regimul militar, după 12 
ani de guvernare, problemele regiunii 
centro-americane și raporturile din
tre cele două țări, notează agenția 
A.N.S.A. Președintele Italiei a apre
ciat favorabil acțiunile „Grupului de 
la Contadora" vizind găsirea unei 
soluții globale de pace in regiunea 
Americii Centrale, arătind, pe de altă 
parte, că „problemele economico- 
financiare ale țărilor latino-america- 
ne nu trebuie privite numai din 
punct de vedere arid, tehnic, ci cu
prinse într-un dialog politic mai 
vast".

mentările multilaterale ce vor fl 
convenite, sub forma unui tratament 
preferențial, care să fie aplicat în 
mod nediscriminatoriu , acestor țări. 
De asemenea, în cadrul acestor ne
gocieri vor trebui abordate, cu prio
ritate, temele de interes general (e- 
liminarea obstacolelor tarifare și ne
tarifare din comerțul cu mărfuri) 
și, în mod subsidiar, problemele mai 
noi și de interes mai limitat.

Dată fiind interdependența dintre 
aspectele comerciale și cele mone- 
tar-financiare, s-a subliniat necesi
tatea abordării de o manieră efi
cientă a problemei datoriilor țări
lor în curs de dezvoltare și a ce
lorlalte dificultăți din sistemul mo
netar internațional.

Important pentru noua serie de 
negocieri comerciale este și climatul 
desfășurării acestora, respectiv lua
rea de către participanți a unui 
angajament ferm de a nu aplica 
noi restricții și de a le elimina pe 
cele introduse după adoptarea De
clarației ministeriale G.A.T.T. din 
1982, de a renunța la măsuri dis
criminatorii, selective sau aplicate 
din considerente de natură neeco
nomică ; tratamentul națiunii celei 
mai favorizate trebuie să fie stabil 
și nesupus criteriilor politice ; nu
mai într-un asemenea ■ climat noile 
negocieri comerciale multilaterale 
vor avea credibilitate și vor fi în
cununate de succes.

tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
avut loc un schimb reciproc de pă
reri și informații, privind preocupă
rile actuale și de perspectivă ale oa
menilor muncii și sindicatelor din 
cele două țări vecine și prietene. Au 
fost evocate, de asemenea, bunele 
relații de prietenie și colaborare sta
tornicite între sindicatele din Româ
nia și Uniunea Sovietică și s-a efec
tuat un schimb util de păreri privind 
unele probleme ale mișcării sindicale 
internaționale.

ral al C.C. al P.C.U.S., a subliniat 
dorința U.R.S.S. ca .întîlnirea la nivel 
înalt franco-sovietică să fie rodnică. 
După cum menționează agenția 
T.A.S.S., M. Gorbaciov a reliefat 
relațiile tradiționale dintre cele două 
țări, încrederea că. este in interesul 
ambelor popoare continuarea și a- 
dincirea dialogului, a consensului, a 
colaborării dintre U.R.S.S. și Franța.

Arătind că in lume persistă ame
nințarea unei catastrofe nucleare, 
că’s-au acumulat munți de arme, ale 
căror producție și modernizare con
tinuă, secretarul general al C.C, al 
P.C.U.S. a subliniat că nimeni nu 
are dreptul să stea deoparte, să pri
vească doar la ceea ce se intimplă 
pe plan internațional. Pentru elimi
narea neîncrederii și suspiciunii din 
viața mondială sînt necesare eforturi 
și timp. Considerăm, a precizat M. 
Gorbaciov, că trebuie oprite forțele 
războinice și militariste, că flăcări
le războiului trebuie stinse înainte 
de a izbucni. Apreciem că putem să 
realizăm aceasta. în ce o privește, a 
subliniat M. Gorbaciov, Uniunea So
vietică acționează și va acționa pen
tru a trăi în pace cu statele apar- 
ținînd altor sisteme. Sintem intere
sați in menținerea păcii și a unei 
situații stabile. Sântem împotriva 
cursei înarmărilor pe Pămint și ina
mici hotăriți ai transferării sale in 
Cosmos. Trebuie oprit acest proces 
periculos, trebuie să se treacă neîn- 
tîrziat la dezarmare, a afirmat 
Mihail Gorbaciov.

DECLARAȚIA GUVERNULUI U.R.S.S. ÎN LEGĂTURĂ 
CU RĂPIREA UNOR CETĂȚENI SOVIETICI LA BEIRUT

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. transmite declarația gu
vernului U.R.S.S. in legătură cu ră
pirea unor cetățeni sovietici la 
Beirut. Cei care au comis acest act 
criminal — se arată in declarație — 
Bu formulat cereri in legătură cu 
acțiunile armate ale grupărilor liba
neze rivale, cu. care Uniunea Sovie
tică nu are nici cea mai mică tan
gență. Partea sovietică a întreprins 
Imediat toate măsurile pentru a ob
ține eliberarea cetățenilor sovietici. 
Totuși, criminalii continuă să-i re
tină cu forța, iar la 2 octombrie l-au 
ucis pe unul din cetățenii sovietici.

A fost Comisă o fărădelege, care 
nu poate fi iertată. Aceasta cu atit 
mai mult eu cit Uniunea Sovietică a 
fost întotdeauna un prieten al po
porului libanez și al altor popoare 
arabe, un adept consecvent, al men
ținerii unității, independenței și in
tegrității teritoriale ale Libanului, al 
încetării vărsării de singe din această 
tară si al reglementării pe cale po
litică a problemelor existente acolo.

Cauza primordială a rivalităților 
Intercomunitare din Liban, cărora

Președintele Tunisiei. Habib Bour- 
guiba, a cerut „cu fermitate si insis
tență" șefului executivului american. 
Ronald Reagan, să-și reconsidere po
ziția „negativă și surprinzătoare" in 
legătură cu raidul aviației israeliene 
la Tunis — relatează agenția France 
Presse. Președintele Bourguiba a 
făcut această declarație cu prilejul 
convocării, la palatul prezidențial, a 
ambasadorului S.U.A. la Tunis. Așa 
cum se anunțase anterior la Washing
ton. intr-o declarație citată de agen
țiile Reuter și France Presse. pre
ședintele Ronald Reagan a afirmat 
că. din punctul de vedere al Statelor 
Unite, raidul israelian „nu este con
siderat drept o acțiune ofensivă îm
potriva Tunisiei".

(Agerpres)
TUNIS 2 (Agerpres). — Agențiile 

Reuter și Associated Press, citind 
agenția tunisiană T.A.P.. informează 
că. în urma atacului aerian israe
lian asupra sediului din Tunis 
al O.E.P.. peste 50 de persoane 
și-au pierdut viata, iar alte 100 au 
fost rănite din rîndul populației 
civile tunisiene si palestiniene. Surse 
palestiniene, citate de agenția Reuter, 
au arătat că bombardamentele israe
liene au distrus clădiri de șașfi etaje, 
blocuri de locuințe și alte construc
ții din zona suburbiilor sudice ale 
Tunisului.

ROMA 2 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a condamnat cu fer
mitate, intr-un interviu acordat te
leviziunii italiene, actul de agresiune 
săvirșit de Israel împotriva sediului 
O.E.P. din capitala Tunisiei. „Aces
ta este terorism oficial și o încălcare 
deschisă a suveranității și indepen
denței Tunisiei", a spus el. Potrivit 
agenției KUNA, Yasser Arafat a 
declarat că avioanele care au atacat 
sediul O.E.P. „au primit ajutor din 
partea bazelor și flotelor S.U.A. din 
Marea Mediterană". Liderul palesti
nian a apreciat că raidul agresiv 
israelian a urmărit deliberat dete
riorarea procesului de pace din 
Orientul Mijlociu și că el tinde să 
submineze eforturile de instaurare a 
păcii in zonă.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, miercuri, în sesiune de 
urgență, la cererea Tunisiei, în le
gătură cu atacul săvîrșit de aviația 
israeliană asupra sediului central al 
O.E.P., aflat în Tunisia. Dezbaterile 
au fost deschise de ministrul tuni
sian al afacerilor externe, Beji Caid 
Essebsi. Agențiile internaționale de 
presă amintesc că Tunisia a înain
tat ,un proiect de rezoluție care cere 
condamnarea, eu toată fermitatea, a 
agresorului și a acțiunii agresive 
comise de Israel, precum și compen
sații financiare pentru daunele pro
vocate, concomitent cu adoptarea 
unor măsuri împotriva Israelului, în 
vederea evitării repetării unor astfel 
de acte de agresiune.

AMMAN 2 (Agerpres). — Re-, 
gele Iordaniei, Hussein, a con
damnat actul de agresiune șăvîrșit 
de Israel împotriva unui stat inde
pendent și suveran și a denunțat 
raidurile' asupra sediului din Tunis 
al O.E.P. Suveranul hașemit, Infor
mează agenția iordaniană Petra, 
citată de Reuter, a subliniat că a- 
gresiunea israeliană urmărește să 
submineze perspectivele unei păci 
globale și reale în regiune.

TUNIS 2 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
a condamnat atacul israelian împo
triva sediului din Tunis al O.E.P. 
Chedli Klibi, arată agenția KUNA, a 
menționat că această acțiune, ce con
stituie o violare a spațiului aerian al 
unei țări arabe aflate la mare dis
tantă de focarele de confruntare din 
regiune, contravine tuturor normelor 
de drept internațional și afectează 
eforturile de soluționare a complexe
lor probleme din zonă.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Acțiunea criminală a Israelului
— a declarat ministrul afacerilor ex

le-au căzut victime nevinovate și 
cetățeni sovietici, o constituie Israe
lul. care ațiță în mod conștient aces
te rivalități comunitare. Și el este 
acela care trebuie să poarte răspun
derea pentru consecințele politicii 
sale.

Dar aceasta nu-i absolvă de vină 
pe cei care au fost organizatori și 
executanți directi ai acțiunii crimi
nale tată de cetățenii sovietici.

Au partea lor de răspundere și toți 
cei care puteau să curme acțiunile 
criminale, să nu permită răfuieli cu 
oamenii sovietici, dar nu au făcut 
tot posibilul pentru aceasta. Iar ei 
nu trebuie să mizeze pe faptul că 
această comportare a lor nu va in
fluenta în modul cel mai negativ 
asupra atitudinii Uniunii Sovietice 
fată de ei.

Guvernul sovietic cere _ în mod 
ferm eliberarea neîntirziată si necon
diționată a oamenilor sovietici. Ter
giversarea In acest caz — și cu atit 
mai mult violența folosită împotriva 
cetățenilor sovietici — va agrava și 
mai mult vina celor care au vreo 
tangentă cu ea.

terne al Algeriei, Ahmed Talib Ibra- 
himi — demonstrează încă o dată că 
instaurarea unei păci trainice și 
drepte în Orientul Mijlociu nu poa
te fi asigurată fără retragerea to
tală și neîntirziată a tuturor forțe
lor israeliene din teritoriile ocupa
te. asigurarea drepturilor legitime
ale poporului palestinian, Inclusiv
dreptul de a-și crea un stat propriu,
independent.

NEW YORK 2 (Agerpres). - în 
cadrul unei conferințe de presă des
fășurate la New York, ministrul de 
externe al Siriei, Farouk Al-Sharaa, 
a calificat atacul aerian Israelian a- 
supra Tunisului drept o nouă mani
festare agresivă a Israelului, care 
încalcă grosolan toate normele in
ternaționale. El a relevat că acest 
raid constituie o altă încălcare cri
minală de către guvernul israelian 
a suveranității unui stat arab su
veran. membru al O.N.U.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — într-o 
declarație a agenției T.A.S.S.. se sub
liniază că Israelul se situează în con
tinuare pe linia agresiunii, această 
cale ducind in mod inevitabil la o si 
mai mare sporire a încordării în 
Orientul Mijlociu. Ia noi cicluri ale 
violentei. Israelul trebuie să poarte 
pentru toate acestea întreaga răspun
dere. se spune în continuare. în 
U.R.S.S. este condamnat cu indigna
re atacul asupra Tunisului — se re
levă in declarația T.A.S.S. — caro 
evidențiază că oamenii sovietici iși 
exprimă din nou solidaritatea si spri
jinul pentru poporul palestinian si 
celelalte popoare arabe.

LONDRA 2 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Marii Britanii, 
Geoffrey Howe, a condamnat bom
bardarea de către aviația israeliană 
a cartierului general al O.E.P. din 
capitala tunisiană. Acest atac, a spus 
el, va face și mai dificile eforturile 
de pace în regiune, subliniind că nu 
poate fi aprobat un asemenea act co
mis de guvernul Israelului împotri
va statului tunisian independent șî 
suveran.

BELGRAD 2 (Agerpres). — Con
damnăm în modul cel mai vehement 
recentul atac brutal și agresiv al 
Israelului v împotriva suveranității 
Tunisiei prietene, țară membră a 
O.N.U. și a mișcării de nealiniere, 
a declarat purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului Federal pentru Afa
cerile Externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Acest act lipsit de scrupule atestă 
continuitatea politicii de agresiune 
și ocupație promovate de Israel 
împotriva statelor arabe, dar. mai 
ales, împotriva poporului palesti
nian, în pofida opoziției ferme și a 
condamnării din partea comunității 
internaționale.

BERLIN 2 (Agerpres). — „R.D.
Germană a primit cu revoltă și in
dignare știrea privind atacul crimi
nal al avioanelor israeliene asupra 
cartierului general de la Tunis al 
O.E.P.", se arată într-o declarație a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.D.G. Documentul condamnă „e- 
nergic acest grav act al Israelului, 
apreciind că el nu este îndreptat nu
mai împotriva poporului palestinian, 
ci și a suveranității și integrității 
teritoriale ale unui stat arab — Re
publica Tunisiană".

PARIS 2 (Agerpres). — Franța 
condamnă cu fermitate raidul aerian 
întreprins de Israel împotriva car
tierului general al O.E.P. din Tuni
sia — a declarat, marți, purtătorul 
de cuvînt al Președinției Republicii 
Franceze. Acesta a arătat, totodată, 
că Franța condamnă in mod ferm a- 
gresiunea împotriva Tunisiei.

BONN 2 (Agerpres). — Atacul 'Is
raelian împotriva cartierului general 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei din Tunis reprezintă „o vio
lare a dreptului popoarelor, o nouă 
verigă în lanțul de violente și de 
represalii din Orientul Apropiat", a 
arătat Ministerul Afacerilor Externe 
al R.F.G.. într-o declarație de con
damnare fermă a acțiunii Israelului, 
informează agenția France Presse.

Rezerve privind organizarea 
înlîlnirii la nivel înalt 

a principalelor țări occidentale
PARIS 2 (Agerpres), — Intr-un co

municat dat publicității la Paris, 
purtătorul de cuvint al Președinției 
Republicii Franceze a anunțat că 
Șeful statului nu se va duce la 24 
octombrie 1985 in Statele Unite, res
pectiv la data propusă de Ronald 
Reagan pentru desfășurarea reuniu
nii occidentale la nivel înalt. „Pre
ședintele Franței va fi bucuros să 
se întilnească cu președintele S.U.A. 
la o dată apropiată, convenită de 
comun acord", precizează comuni
catul prezidențial francez dat pu
blicității Ia Paris.

HAGA 2 (Agerpres). — Olanda 
„nu este Incintată" de invitația lan
sată de președintele Reagan celor 
șapte țări industrializate de a se 
reuni înainte de întîlnirea la nivel 
înalt sovieto-americană de la Ge
neva, a declarat un purtător de cu
vint al guvernului de la Haga, citat 
de agenția D.P.A. El a apreciat că, 
prin aceasta, celelalte țâri vor fl pur 
și simplu excluse de la consultări.

VIZITA. Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a sosit miercuri la 
Belgrad, intr-o vizită oficială de 
prietenie, la . invitația Prezidiului 
R.S.F.I. și Prezidiului C.C. al 
U.C.I. — informează agenția 
Taniug.

APEL ADRESAT OAMENILOR 
DE ȘTIINȚA. Intr-o alocuțiune 
rostită la Delhi, președintele Indiei, 
Giani Zail Singh, a lansat oameni
lor de știință apelul de a-și asu
ma responsabilitatea morală șl 
socială de a nu folosi cuceririle 
științei în scopuri distructive — 
informează agenția Indinfo. El 
și-a exprimat speranța că oa
menii de știință din întreaga lume 
își vor uni glasurile împotriva 
cursei înarmărilor. în primul rînd 
a celor nucleare. Pe de altă parte, 
președintele indian a chemat oa
menii de știință din țară să se ală

ture eforturilor guvernului în fa
voarea salvgardării păcii pe plane
ta noastră.

INTR-O DECLARAȚIE FĂCUTĂ 
LA HAVANA, unde se află în vi
zită oficială, președintele Tanza
niei. Julius Nyerere, s-a pronunțat 
pentru consolidarea unității de ac
țiune a statelor in curs de dezvol
tare, în cadrul eforturilor comune 
de depășire a dificultăților social- 
economice și financiare cu care 
sint confruntate — transmite agen
ția Prensa Latina. Șeful statului 
tanzanian a subliniat, totodată, ne
cesitatea de a se acționa ferm și 
pentru stringerea unității rînduri- 
lor mișcării de nealiniere — rela
tează agenția.

CONGRES. In capitala Maltei — 
Valletta — se desfășoară lucră
rile Congresului internațional al 
tineretului din țările meditera
neene și ale Europei. La acest fo-
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acțiuni In vederea soluționării pa 
cale pașnică a conflictului dintre 
Iran și Irak. Intr-o rezoluție a- 
iptată de Adunarea parlamenta- 

a Consiliului Europei (occiden- 
este lansată chemarea către 
membre „de a acționa pen- 
incetare cit mai rapidă a 

între cele două state din 
nsmite agenția A.P.

A SITUAȚIEI DIN LI-
• 'ul nord-libanez Tri-

ntre milițiile rivale 
intensitatea, miercuri

manlfestîndu-se doar sub forma 
unor schimburi sporadice de focuri, 
în principal in zona celor trei in
trări in oraș. Surse citate de agenția 
A.P. au relevat că bilanțul victime
lor în urma luptelor declanșate la 
15 septembrie s-a ridicat la 515 
morti și 1 112 răniți. Din Damasc, 
agențiile Internationale de presă 
Informează că vicepreședintele Si
riei. Abdel Halim Khaddam. a avut 
convorbiri cu reprezentantul uneia 
din milițiile musulmane implicate 
în conflictul din Tripoli cu privire 
la situația din oraș.

LA PHENIAN a avut loc o șe
dință comună a Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea și a Comitetului Popular 
Central al . R.P.D. Coreene, prezi
dată de Kim Ir Sen, secretar 'ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Corcea, președintele R.P.D. Co
reene. In cadrul ședinței, infor
mează agenția A.C.T.C., Yon Hyong 
Muk a fost numit prim-vicepre-' 
mier a! Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, An Sung Ak, 
vicepremier și președinte al Comi
siei pentru industria ușoară a Con
siliului Administrativ, Kim Bok 
Sin, vicepremier și președinte al 
Comisiei pentru comerțul exterior 
a Consiliului Administrativ, Paek 
Hak Rim, ministru al securității 
publice.

IIOTARlRE. La Vientiane a fost 
dată publicității Hotărîrea Secre
tariatului C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian cu privi
re la marcarea celei de-a 40-a ani

versări a zilei de 12 octombrie 
1945, cind Laosul și-a dobîndit in
dependența. In intervalul 12—30 
octombrie, în întreaga țară se vor 
desfășura manifestări dedicate 
acestui eveniment.

COMPLEXUL ORBITAL SO
VIETIC. La 2 octombrie, sate
litul sovietic „Cosmos 1686“ s-a 
cuplat cu complexul orbital pilo
tat „Saliut 7" — „Soiuz T—14", 
relatează agenția T.A.S.S. Progra
mul experimentelor prevede pu
nerea la punct a metodelor de di
rijare a unor complexe orbitale do 
mari dimensiuni. Vor fi efectuate, 
de asemenea, și diferite cercetări 
științifice. Satelitul a adus pe or
bită instalații, aparate, diferite 
materiale pentru asigurarea func
ționării in continuare a complexu
lui spațial. Agenția T.A.S.S. pre
cizează că Vladimir Vasiutin. Vik
tor Savinih și Aleksandr Volkov, 
aflați la bordul lui „Saliut 7", se 
Bimt bine.
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