
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

AMBASADORUL REPUBLICIIRepublicii So- tovarășu! a primit, joi,Președintele cialiste România, Nicolae Ceaușescu,
cu prilejul prezentării scrisorilor

pe Sergio Cattani. care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul LV Nr. 13 410 Vineri 4 octombrie 1985 6 PAGINI 50 BANI

de acreditare
ITALIENEplenipotențiar al Republicii Italiene în tara noastră.
a V-a).

(Continuare în pag.

AMBASADORUL REPUBLICII IRAKCeaușescu, pre-Tovarășul Nicolae ședințele Republicii Socialiste România, a primit, în ziua de 3 octom- brie, pe Safa Saleh Mahdi al Fa- laky, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasa- dor extraordinar Republicii Irak 
(Continuare în pagina

și plenipotențiar al în țara noastră, 
a V-a)

AMBASADORUL REPUBLICII

Un îndemn adresat

tovarășul

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a V-a)

Joi, 3 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit

din agriculturătuturor lucrătorilor
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care trecusem mi-am pregătit

Devenise o ambiție,

neobișnuit. Cînd a

ONORATE INTEGRAL 
ÎN AVANS!

@ în cel mai scurt timp să fie lansată 
în fabricație întreaga producție contrac
tată pe acest an

® în luna decembrie să se lucreze 
pentru comenzile din primul trimestru al 
anului 1986

Ne mai despart mai puțin de trei Ițmi de sfîrșitul acestui an hotăritor al cincinalului. Este o perioadă in care colectivele de oameni ai muncii din toate unitățile economice sînt chemate să acționeze energic, cu înaltă răspundere muncitorească, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru consolidarea rezultatelor obținute pînă acum în îndeplinirea planului și a angajamentelor asu- mate în întrecere, pentru înfăptuirea neabătută a tuturor prevederilor programului de dezvoltare economi- co-socială a țării pe acest an, asigu- rindu-se astfel temelii trainice trecerii la realizarea marilor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului pentru cincinalul viitor.Corespunzător orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, Nicolae Ceaușescu, pentru actuala ...etapă, de dezvoltare..a .gr.Qnpnțigi_na-. ționale. creșterea exportului, participarea activă, cu eficientă sporită a țării noastre la schimburile comerciale și cooperarea economică internațională constituie o problemă centrală, prioritară a planului pe acest 
an. însemnătatea înfăptuirii neabătute a acestui obiectiv a fost subliniată, în ultima vreme, stăruitor și cu deosebită claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Trebuie con
centrate, toate forțele, în fiecare uni
tate, în fiecare localitate, în fiecare 
județ, pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a producției de export, 
a exportului în general, aceasta 
constituind o necesitate pentru buna 
desfășurare a întregii noastre acti
vități economico-sociale" — sublinia secretarul general al partidului de la înalta tribună a celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare.In lumina sarcinilor, a exigențe
lor ce se pun în această perioadă de sfirșit de an și cincinal, îndeplinirea riguroasă, zi de zi, a planului de export, în condiții de înaltă calitate și eficiență, reprezintă un domeniu esențial de afirmare a spiritului revoluționar, a responsabilității muncitorești și a capacității creatoare a comuniștilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Practic, în fiecare întreprindere, în 
fiecare ramură trebuie depuse efor
turi stăruitoare pentru ca in maxi
mum două săptămîni întreaga pro
ducție pentru export ce a mai rămas 
de realizat in acest an, potrivit con
tractelor încheiate eu partenerii ex
terni. să fie lansată in fabricație, 
spre a fi realizată pînă la sfîrșitul 
lunii noiembrie sau, cel tirziu, pînă 
în primele zile ale lunii decembrie. Este o cerință de mare însemnătate, deoarece sarcinile de plan la export pot fi considerate îndeplinite numai atunci cînd întreaga producție a fost

livrată și încasată, pentru că numai producția livrată și încasată inseam- nă export finalizat. Totodată, prin onorarea în avans a tuturor contractelor încheiate în acest an cu partenerii externi se creează condi
ții ca iii luna decembrie să se in
troducă în fabricație și să se reali
zeze produsele destinate exportului 
în prima parte a anului viitor.Creșterea continuă, in ritm susținut a exportului constituie o cerință obiectivă ce izvorăște din rațiuni economice și sociale riguros fundamentate. După cum se știe, cu cît vom exporta mai mult, cu atit mai mari vor fi și posibilitățile de satisfacere a cerințelor de materii ■prime ale economiei naționale,, cu atît mai rapid va fi achitată, integral datoria externă a țării. în același timp, .intensificarea exportului, participarea activă, cît mai avantajoasă, a țării noastre la schimburile comerciale și colipcfare'S-PcoftOiWCă Internațională reprezintă un factor de o deosebită însemnătate pentru menținerea unor ritmuri înalte de creștere a producției materiale, de sporire a venitului național — baza trainică a dezvoltării continue a economiei naționale; a ridicării nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii. Tocmai pornind de la însemnătatea deosebită a îndeplinirii exemplare a planului la export, recentul decret al Consiliului de Stat cuprinde o seamă de noi măsuri ce au în vedere creșterea răspunderii 
la toate eșaloanele — atît a personalului de conducere din unitățile economice, centrale și ministere, cit și a- celorlalte organe centrale, a consiliilor populare, precum și a personalului tehnic, economic și de altă specialitate — pentru realizarea rit
mică . și integrală a producției des
tinate exportului, pentru respectarea 
riguroasă a tuturor obligațiilor con
tractuale ce decurg din contractele 
încheiate cu partenerii externi.Prin prisma acestor cerințe, perioada care a mai rămas pînă la finele anului constituie o perioadă de exigent examen pentru fiecare colectiv de oameni ai muncii, zilele și 
săptăminile următoare fiind hotărî
toare pentru îndeplinirea exemplară 
a planului la export pe întregul an. Aceasta impune acum, mai mult ca oricind, ca în fiecare întreprindere să se asigure o organizare temeinică. pînă în cele mai mici amănunte, a producției și a muncii în sectoarele care produc pentru export, să se dea dovadă de o înaltă răspundere ' muncitorească și conștiință profesională, de dăruire și competență,
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tentiar al RepubliciiRomânia. (Continuare 
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pe Lyes Gastli, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar si plenino-

GRĂBIȚI RITMUL RECOLTĂRII Șl INSAMINȚARILOR/

S
 intern intr-o perioadă a muncilor agricole carac
terizată prin volumul mare de lucrări ce trebuie 
executat intr-un timp foarte scurt. Așa cum a in
dicat secretarul general al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite de lucru în 
unități agricole din mai multe județe, esențial este acum ca 
pretutindeni să se asigure mobilizarea generală a tuturor 
forțelor din agricultură pentru ca atît însămînțareă griul.ui, 
cît și strîngerea, transportul și depozitarea întregii recolte 

... să ..se,.încheie J.g, termenele,,, stabilite,,. țș ...acqpa^ privință,.
ținînd seama de timpul scurt ce a mai rămas pînă la ter
menele prevăzute pentru încheierea tuturor lucrărilor, se 
impune ca o cerință de cea mai mare importanță ca în 
fiecare județ și în fiecare unitate agricolă să . fie' între
prinse măsuri energice pentru intensificarea la maximum a 
ritmului de lucru, ostfel îneît vitezele zilnice planificate să 
fie realizate și depășite.

Referindu-ne la semănatul griului trebuie subliniat că au

mai rămas puține zile din epoca optimă, ceea ce Impune 
ca să se lucreze cu viteze mult sporite pentru încheierea 
însămînțăriîor pînă la 10 octombrie, în toăte zonele țării. 
Hotărîtor este în acest scop ca pretutindeni activitatea la 
arat și. pregătirea terenului să fie organizată în schimburi 
prelungite și în două schimburi, pentru a se crea semănăto
rilor un larg front de lucru. Evident, semănatul griului 
trebuie urgentat cu precădere în zonele colinare și de nord 
ale țării, unde orice întîrziere de aici înainte poate avea 
șpnșețjințe asupra, nlvșlulul recoltei dip; anUl. viitor.

In prim planul atenției, datorită volumului mare de 
lucrări ce a mai rămas de executat, se situează strîngerea, 
transportul și depozitarea întregii producții ce se mai afiă 
pe cîmp. La aceste lucrări, așa cum a cerut secretarul ge
neral al partidului, trebuie concentrate în continuare cele 
mai importante forțe din agricultură. Cu deosebire însă se 
impune ca pretutindeni să fie luate măsuri pentru mobili
zarea și participarea la munca în cîmp a tuturor locuito-

rilor de la sate. Trebuie înțeles temeinic faptul că, în această 
perioadă de vîrf a muncilor agricole, pentru locuitorii de 
la sate, pentru toți oamenii muncii din agricultură nu există 
sarcină mai importantă decît aceea a strîngerii și depozi
tării la timp și fără pierderi a recoltei de toamnă, rodul 
muncii de un an de zile.

în acest spirit, manifestînd înaltă răspundere și capacita
te organizatorică, organele județene de partid și agricole, 
consiliile populare și conducerile unităților agricole au 
dq.to.ria să întreprindă .măsuri hotărîte .pentru ca în toate 
unitățile agricole activitatea să se desfășoare în ritm cit 
mai intens, asigurîndu-se, totodată, executarea lucrărilor la 
un înalt nivel calitativ.
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Cum smt pregătite 
termocentralele
pentru sezonul 

rece? (VII)

Azi despre 
exploatarea 
grupurilor 
energetice 

la parametri 
proiectați

IN PAGINA A III-A

— „De bunăvoie și nesilit de nimeni..." Da ! Așa am intrat eu în treaba aceasta care_tă bătaie de...Și omul sănătos, cu ființă; ca și cum ar fi făcut o ispravă de care el însuși se amuză. Și adaugă apoi, de parcă s-ar scuza :.— Păi ce era să fac ? Am văzut că unii se cam codeau. Totul era prea nou, prea ' '. " 'venit inginerul Cărămidarii și ne-a spus despre ce e vorba, ne-am dat cu toții seama că reperele pe care ni le cerea depășeau performanțele „normale" ale mașinilor noastre. Dar cu- rînd am aflat că și ceea ce urma să realizăm e o în- tîietate tehnică pe plan mondial, care și ea depășește deci „normalul". Atunci m-am angajat eu să realizez reperele, deși pentru aceasta urma să lucrez pe alte mașini țlecît cele cu care eram obișnuit.— V-a fost greu ?Rectificatorul Andrei Gheorghe zîmbește intr-un fel care face întrebarea inutilă :— Păi dacă n-o să ieșim noi, comuniștii, în față la- greu, atunci ?... Și apoi urma să realizăm și noi,

nimeni...1eumi-a dat mul- cap.ride zdravăn, întreaga lui
cei din Bacău, ceva care să âibă prioritate în lumea întreagă. Așa că — țin minte ca acum — după terminarea schimbului unu m-am dus acasă, am mîn- cat, m-am odihnit și am venit din nou la fabrică în schimbul trei... Am lucrat

modificări constructive la mașina pe să lucrez,,scule și dispozitive speciale. Ce să vă mai spun ? Pină la urmă am reușit să dau gata cele două repere...— ...Care au fost foarte

expoziții și tîrgurl internaționale.— Oricît ar părea de ciudat, tocmai de aici au pornit și unele dificultăți, din faptul că și vechea mașină e bună, precizează ingi- nerul-șef, Dumitru Bontaș. Mai ales după ce, in gene-

EXIGENTE
ALE DEZVOLTĂRII

INTENSIVE
A ECONOMIEI

toată noaptea, apoi, în continuare, în zori am intrat din nou in primul schimb. De atunci figura asta s-a repetat de multe ori. în „timpul liber" studiam cărți, deslușeam noi taine ale mecanicii fine. Treaba m-a prins, atît de tare incit n-aș fi lăsat-o pentru ni-, mic în lume, chestie de prestigiu.— Concret, ționat 1— Pentru executarea perelor cerute am adus

complicate și hotărîtoare în realizarea proiectului meu, adaugă inginerul Cărămidaru. Pe mulți asemenea oameni inimoși și cutezători m-am bizuit.Aflăm toată povestea realizării noii, mașini de alezat și frezat, cu ax orizontal AFD 100-202. A- ceasta este, de fapt, a treia generație. Prima generație a fost produsă încă din 1973, de la înființarea întreprinderii de mașini și unelte. A fost prezentată, făcînd o bună impresie, la

rația a doua, i se aduseseră o serie de perfecționări. De aceea, cînd colegul ' Cărămidaru a făcut propunerea lui, unii au zis : „Dacă mașina e bună, ce ne trebuie atîta bătaie de cap ?“ Alții, șo.cați mai ales de noutatea propunerii, care pur și simplu revoluționa totul, au afirmat că proiectul e năstrușnic, irealizabil. „Auzi minune ! Șase propuneri de invenții, deci șase priorități pe plan mondial la un singur utilaj ! Parametri tehnici sînt

prea sofisticați. Aceasta nu e mașină pentru prezent, ci pentru anul 2000 !“.— Ați avut mult de luptat, tovarășe Paul Cărămidaru...— Mai ales de muncit. Ce să-i faci ? Așa se naște noul. Zi de zi am lucrat un an la proiectarea noii mașini. Iar lâ execuție — — doi ani încheiați și tot zi de zi.— Spuneați că v-ați bizuit pe mulți oameni inimoși, cutezători...— Altfel n-aș fi reușit nimic. Oamenii și-au dat seama că — deși foarte dificil — noul proiect aduce mari avantaje. S-a impus dorința de a promova noul, tehnica înaintată. Trebuie să vă mărturisesc că pe parcursul realizării au fost multe momente foarte dificile : lucruri pe care le consideram rezolvate teoretic ne creau in practică serioase probleme de funcționare. Făceam încercări, alcătuiam variante și iar făceam încercări. Uneori stagnam, ne mai și descurajam. Ei bine, în aceste situații, maiștri ca Emil Dumitraș, Claudiu Cerven- ca, Nicolae Simion și mun-

Dezvoltarea economico-socială a lumii contemporane ridică probleme extrem de complexe atît comunității internaționale, cît și fiecărei țări în parte. Printre aceste probleme este și cea referitoare la dezvoltarea intensivă a economiilor naționale, prin afirmarea intensă a revoluției tehnico-științifice contemporane.în Directivele Congresului al XIII-lea, orientarea de prim ordin a dezvoltării economico-sociale a țării noastre, în cincinalul 1986—1990, o constituie realizarea unei creșteri economice intensive, prin modernizarea structurilor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, utilizarea cu maximum de randament a capacităților, economisirea strictă a materiilor prime și energiei, reducerea costurilor de producție, în special a componentei lor materiale, și, pe a- ceastă bază, creșterea substanțială a eficienței economice. Importanța cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic, în contextul dezvoltării intensive, este subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu,- în Raportul la Congresul al XIII-lea : „...avînd 
în vedere tendințele generale ale 
dezvoltării mondiale, cît si tor
ta industriei noastre socialiste, 
se impune să acordăm o atenție 
deosebită noii revoluții tehnico-știin- 
tifice, astfel îneît industria româ
nească, întreaga economie să se ri
dice la nivelul celor mai noi și 
avansate cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane".în această perioadă, cînd se pun bazele planului pe 1986 și ale cincinalului 1986—1990, datoria noastră, a tuturor, dar mai ales a celor care lucrează în știința și tehnologie, este să răspundă prin soluții concrete cerințelor de dezvoltare din toate domeniile, soluții încadrate intr-o concepție sistemică, de analiză și rezolvare a problemelor ce apar în fiecare din domenii.Perioada dezvoltării extensive s-a bazat de multe ori, chiar și în unele țări dezvoltate economic, pe cumpărarea de licențe și cooperări în producție, ambele procedee orientate în primul rînd pe obiective legate de fabricația unor produse, de obicei de vîrf, la data tratării licenței. Concentrarea efor-

ȘTIINȚA
în confruntare 

creatoare cu 
cerințele producției

turilor și resurselor numai în zona fabricației, fără a susține, cel puțir cu aceeași prioritate și în același, ritm, interesul pentru dezvoltarea capacității de cercetare și inginerie tehnologică în domeniul licențiat a creat și creează dificultăți majore ■ competitivității produselor fabricate, capacității acestora de a se încadra pe termen scurt și lung . cerințelor dezvoltării intensive, evoluției pe plan mondial.Creșterea economică intensivă presupune in primul rînd existenta unei capacități de cercetare și inginerie tehnologică, cu posibilități de a analiza, în raport cu nivelul mondial, orice domeniu esențial al dezvoltării noastre. Această analiză trebuie să folosească, în primul rînd, filtrul gîndirii tehnologice, specifice fiecărui produs, mai ales Ia cele complexe sau „cu probleme" (erier- gofage, mari consumatoare de materii prime și materiale etc.). Analiza trebuie să aibă in vedere cerințele și orientările majore ale viitorului spre electroni zare, automatizare I și, în acest context, spre informatizare. Impactul tehnologiilor informatice trebuie avut în vedere deoarece el va marca foarte mult eficiența si randamentul economic general, in- trucît ramurile industriale de bază — construcția de mașini, chimia, siderurgia și metalurgia etc. — depind de tehnica de calcul și de informatică în conceperea, proiectarea și realizarea producției sau supravegherea proceselor tehnologice. Profilul teh- nico-informatic al produselor viitorului se va manifesta mai puțin prin ponderea valorică a produselor microelectronice-informatice încorporate și mai mult prin funcțiunile indispensabile asigurate de microelectronica și informatica încorporate : conducerea optimală, rațională, reglarea, măsurarea și afișarea operativă a parametrilor, testarea funcționării, care vor determina deciși- calitatea și competitivitatea prod selor, mai ales pe piața externă.Comparînd situația existent? aceste orientări-tendințe impu' noua revoluție tehnico-științi<
Marius €

(Continuare în pag. a 1
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CINE SI CUM ANALIZEAZĂ 

ACTIVITATEA CONSILIILOR 
OAMENILOR MUNCII?

Problemele demografiei in atenția permanentă
a consiliilor populare

A conduce astăzi activitatea economică. ce se caracterizează printr-o complexitate tot mai mare. înseamnă 
a imprima actului de decizie un caracter științific, a-1 adapta cu rapiditate la cerințele tot mai exigente ale unei economii moderne. Aceasta necesită în mod obiectiv ca activitatea consiliilor oamenilor muncii, ca organe de conducere colectivă. ca organisme importante ale autocondu- cerii muncitorești, să fie supusă ea însăși unei examinări atente, unei analize menite să asigure perfectionarea continuă a stilului si metodelor lor de muncă, de a conduce.Cine si cum analizează activitatea consiliilor oamenilor muncii ?Un prim răspuns in cadrul unei anchete pe această temă în organizații de partid din Baia Mare H primim de la tovarășul Mihai Niculită, prim-secretar al comitetului municipal de partid : „Pe de o parte, nor
mele in baza cărora funcționează or
ganele de conducere colectivă, pe de 
alta prezenta secretarului comitetu
lui de partid, in fruntea acestora, in 
calitate de președinte, asigură practic 
un cadru dublu de examinare perma
nentă a activității consiliilor oameni
lor muncii. Cadrul juridic îl consti
tuie adunarea generală a oamenilor 
muncii în fata căreia, in calitate de 
for suprem al conducerii întreprin
derii, raportează periodic despre ac
tivitatea desfășurată de întregul 
consiliu al oamenilor muncii. Cadrul 
politic îl constituie controlul exerci
tat permanent, din interior, de comi
tetul de partid prin prezența secre
tarului acestuia în fruntea organului 
de conducere, care este întregit, de 
asemenea, de alte forme obișnuite 
ale muncii de partid, cum sînt anali
zele periodice efectuate in ședințe de 
birou sau plenare ale comitetelor de 
partid. Dacă adăugim și faptul că 
din cei peste 1 000 de oameni ai mun
cii, care activează în organele de 
conducere colectivă din unitățile eco- 
nomico-sociale ale municipiului nos
tru, aproape 92 la sută sînt membri 
de partid, și că aceștia sînt obligati 
— conform prevederilor statutului 
partidului — să raporteze periodic 
în fata organizației de bază despre 
modul in care iși îndeplinesc sarci
nile încredințate, am conturat clar și 
cine analizează și cadrul în care tre
buie să analizeze activitatea consi
liului oamenilor muncii. Faptul că 
majoritatea unităților din municipiul 
nostru și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan pe 9 luni ne determină 
să afirmăm că acest cadru de per
fecționare a activității consiliilor oa
menilor muncii este folosit in mod 
eficient".Să vedem deci, în continuare, cum se materializează în practică aceste condiții create pentru perfecționarea continuă a muncii organelor de conducere colectivă.în două din cele cinci unități mari care au făcut obiectul .. anchetei de fată — Exploatarea minieră Săsar și întreprinderea de’ confecții— am .constatat căv .întrradevăr; adunările generale ale oamenilor muncii rezervă în analizele lor semestriale, așa cum e normal, capitole distincte ana

RECONDITIONAREĂ
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SERECUPERAREA „Buturugile mici44 de pe traseele

recirculării ambalajelor de sticlă
Situația de pe piață arată că, în pofida unor măsuri luate de către factorii responsabili din domeniul comerțului, cit și al transporturilor, ambalajele din sticlă — în special borcanele — nu ajung la unitățile industriei alimentare, pe măsura necesităților și posibilităților reale, cantități importante eter- nizîndu-se prin magazine sau depozite improvizate ale unităților I.C.V.A. și ale I.C.R.A., în timp ce fabricile de conserve cunosc o lipsă acută de asemenea recipienți.Oare ce se petrece pe circuitul — in principiu, simplu, bine definit — al ambalajelor. pe drumul lor de la industrie la comerț și cetățean, și apoi de la cetățean și comerț spre industrie ? în căutarea răspunsului, „am fotografiat" cîteva zile de muncă la u- nul dintre cele mai mari depozite ale I.C.R.A.: Militari. De remarcat că depozitul are o funcție dublă, servind la furnizarea mărfurilor pentru piață și, în același timp, la primi

rea și depozitarea amba

lizării stilului și metodelor de muncă ale organelor de conducere colectivă. Ceea ce se- impune a fi însă subliniat, în completarea acestei preocupări bune, este modul relativ simplist, ineficient, în care este conceput acest „raport democratic" în fața adunării generale a oamenilor muncii. în ambele dări de seamă semestriale — prezentate in adunările generale ale oamenilor muncii din lunile iulie și august — activitatea consiliilor oamenilor muncii, prin prisma stilului și metodelor de muncă, practic prin prisma științei de a conduce, este examinată mai mult statistic. Dar nici din acest punct de vedere nu sînt abordate elementele

esențiale — pentru că o statistică fundamentată constituie o sursă de concluzii practice eficiente. Argumentele concrete le oferă înseși aprecierile, care nu depășesc —- ca mărime — 2—3 propoziții (?!), conținute în dările 'de seamă cu privire la stilul și metodele de muncă. 
„Activitatea consiliului oamenilor 
muncii — se spune în darea de seamă a organului colectiv de conducere de la întreprinderea de confecții — se desfășoară pe baza unor 
planuri de muncă bine concepute, 
vizînd problemele majore ale în
treprinderii". Atit și nimic mai mult. 
„Organul colectiv de conducere și-a 
desfășurat activitatea — se apreciază în darea de seamă a consiliului oamenilor muncii de la Exploatarea minieră Săsar — pe bază de planuri 
de muncă lunare și trimestriale, in- 
trunindu-se in perioada pe care o 
analizăm în 6 ședințe ordinare și 2 extraordinare".— Credeți că este în măsură acest mod de a „analiza" activitatea organului de conducere colectivă să contribuie la perfecționarea stilului său de a munci mai bine, de a conduce mai eficient activitatea întreprinderii ? — o întrebăm pe tovarășa Clara Coșar, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de confecții.

— Ca să fiu sinceră, nu. . Deși 
avem rezultate bune in îndeplinirea 
sarcinilor de plan, deși consiliul oa
menilor muncii în ansamblu .desfă
șoară o activitate pozitivă, rie-drn 
propus ca în luna octombrie să ana
lizăm în mod distinct, în biroul co

lajelor de sticlă recuperate prin comerț.
Cafeaua de la ora ■j "j O primă constatare se impune aproape imediat : activitatea este considerabil îngreunată de modul defectuos în care este organizată manipularea ambalajelor. In curtea depozitului am numărat 10—12 șoferi care așteptau, de cite 3—4 ore, să li se descarce autocamioanele pline ochi cu ambalaje. Cauza :I. C.R.A. nu avea oameni. Depozit de ambalaje fără descărcători ? Nu. Am constatat că o parte din oamenii depozitului, in frunte cu șefi de gestiuni, erau... la cafeaua de la oraII. Alții, vreo 10, se învîr- teau pe lingă mașina de spălat sticle. Deci, descărcători existau, dar... nu la descărcat.„în felul ăsta (ne-au spus cîțiva șoferi de la „Transcom" : Ion Petrișor, Octavian Ionescu. Gh. Peța) în loc de patru curse pe zi facem doar două, iar de multe ori numai una ; ca urmare, navetele cu

sticle goale se tot adună în vrafuri în magazine".Desigur, în aparentă, faptul ar putea fi considerat mărunt : 10—15 oameni își pierd timpul într-un depozit de ambalaje. Dar dacă multiplicăm acest aspect, înmulțind cifra cu numărul depozitelor de ambalaje existente (după informațiile de care dispunem, lucrurile nu diferă prea mult), rezultă că a- ceastă „buturugă mică" crește cît un deal. Se ridică. pe bună dreptate, întrebarea : oare de ce organele comerciale, inspectorii din cadrul acestora, directorii întreprinderilor de comerț, dar și organizațiile de partid și cele sindicale din cadrul depozitelor nu urmăresc modul cum se respectă disciplina muncii în aceste unități in care, mai ales acum. în sezon „de vîrf". treaba ar trebui să „zumzăie". să se desfășoare nu operativ, ci febril, cum s-ar spune — pe nerăsuflate ? Oare de ce nu se înțelege că fiecare ceas, fiecare minut pierdut in depozite, la cafea sau în plimbări de colo pină colo

mitetului de partid, stilul și meto
dele de muncă ale acestuia. Vom 
avea în vedere modul in care sînt 
elaborate și fundamentate hotărîrile 
adoptate și programele speciale, cum 
sînt repartizate forțele pentru tradu
cerea lor in viață, cum participă 
concret membrii consiliului oameni
lor muncii, comisiile pe domenii la 
aplicarea lor. Această analiză va fi 
efectuată pe baza unei fișe indivi
duale de activitate a fiecărui mem
bru, a fiecărui comunist investit cu 
răspunderea de a activa in consiliul 
oamenilor muncii. Activitatea de 
pină acum ne-a convins că, deși con
siliul oamenilor muncii împreună cu 
cele 7 comisii pe domenii reunește 
in rindurile sale aproape 100 de ca
dre, practic „elita" întreprinderii, 
atit activitatea de conducere ptopriu- 
zisă cit și cea de participare la în
făptuirea ei se bazează pe un număr 
restrins de forțe, aproape in exclu
sivitate pe unii și aceiași oameni, de 
regulă membri ai biroului executiv 
al consiliului oamenilor muncii. Ceea 
ce nu reflectă nici esența autocon- 
ducerii muncitorești, nici spiritul re
voluționar ce trebuie să caracteri
zeze activitatea organului de condu
cere colectivă".Faptul că tovarășul Ion Nastai, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea mecanică de mașini si utilaj minier, s-a arătat bucuros de abordarea acestei teme ne-a făcut să credem că aici vom lua cunoștință cu. o experiență bine conturată. Or, în darea de seamă prezentată în fața adunării generale a oamenilor muncii, referirea la stilul și metodele de muncă ale consiliului oamenilor muncii a fost eliminată chiar la propunerea tovarășului secretar. De ce ? „Cu planul stăm 
bine. Ce trebuia să facem ? Să ne 
lăudăm în fața oamenilor că mun
cim bine ? Noi practicăm frecvent, 
ca metodă de lucru, analizele comu
ne ale biroului comitetului de partid 
și biroului executiv al consiliului 
oamenilor muncii. Aici vorbim și 
despre stilul de muncă". Și, ca argument, ni se oferă „ordinea de zi" a analizei comune planificate pe luna octombrie. Iar primul punct spune totul despre ce ar fi trebuit să se analizeze în adunarea generală a oamenilor muncii. Este vorba de informarea privind modul în care se realizează măsurile restante din ho- tăririle consiliului oamenilor mun-. cii. Iată deci că o latură esențială a stilului de muncă al organului de conducere colectivă — înfăptuirea propriilor hotărîri, practic esența muncii de conducere — a fost „transferată" de la locul real în care trebuia să fie examinată, adunarea generală a oamenilor muncii, într-o ședință comună restrînsă. Organul de conducere colectivă raportează și trebuie să raporteze, desigur, în fața comitetului de partid despre modul în care iși îndeplinește propriile ho- tăriri. Dar acest raport trebuie pre- 1 zentat îjv„ primul rind in fața adu- i nării generale a oamenilor muncii, i, a celor care l-au învestit să condu- ' că în numele lor.Un ultim aspect la care ne-am o- prit în această anchetă se referă la modul în care raportează membrii consiliilor oamenilor muncii în fața organizațiilor sau organelor de partid despre modul în care iși îndeplinesc mandatul încredințat de a activa în organul de conducere colectivă. Tovarășul Teofil Mureșan, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea metalurgică de metale neferoase, ne spune : 
„Nu știu dacă toți, dar o bună par
te din membrii comitetului de 
partid, care sînt și membri ai con
siliului oamenilor muncii, au pre
zentat rapoarte asupra activității 
personale în cadrul comitetului de 
partid". încercînd să stabilim pe bază de evidență cîți din cei aproape 30 de membri ai consiliului oamenilor muncii au raportat, nu am reușit să ne clarificăm, deoarece în final ni s-a spus: „Cred că un răspuns clar ar fi putut da tovarășul secretar. Dar dînsul e în concediu".Evident, nu se poate acționa pentru perfecționarea radicală a stilului și metodelor de muncă ale organelor de conducere colectivă, practic pentru asigurarea unei conduceri științifice, fără folosirea din plin a pîr- ghiilor create in acest scop. Or, examinarea periodică a activității desfășurate de către aceste organe, atît de către adunarea generală care le-a învestit, cit și de către comitetele de partid este mai mult decît un deziderat — o necesitate.

Constantin PRIESCU
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prin curți, înseamnă întîr- zieri, întîrzieri. întîrzieri — care se repercutează asupra procesului de producție din întreprinderile ce așteaptă ambalajele de sticlă necesare, fiind astfel afectate cerințele bunei a- provizionări a populației ?
în căutarea unor 

delegați. In strînsă co“ relație cu acest aspect, se ridică și o altă problemă, de organizare a muncii. Fiecare mașină a „Trans- comului" trebuie să plece în rețeaua comercială însoțită de un delegat. Cine sint acești delegați ? Sînt însoțitori ai șoferilor care au. anumite atribuții legate de preluarea ambalajelor : ei trebuie să cunoască bine caracteristicile acestora, sortimentele respective, capacitatea lor. dacă ele corespund exigențelor etc. Ei au dreptul de a semna actele necesare si, in afară de aceasta, trebuie să dea o mină de a- jutor la descărcatul și încărcatul mașinii.Or. ce am putut constata ? „Transcomul" trimite

Anii edificării orînduirii socialiste, și îndeosebi perioada parcursă de la istoricul Congres al IX-lea, -au evidențiat cu putere faptul că obiectivul suprem al politicii partidului și statului nostru îl reprezintă omul, satisfacerea cerințelor și aspirațiilor sale. în acest context, o atenție deosebită este acordată stării de sănătate a populației, care include, ca una din componentele sale de bază, sporul demografic, asigurîn- du-se astfel vitalitatea și creșterea națiunii, forța de muncă necesară tuturor sectoarelor vieții noastre eco- nomico-sociale. împrospătarea și întinerirea ei continuă. Aceste intense și susținute preocupări sînt corelate cu alocarea unor însemnate fonduri de investiții pentru crearea celor mai bune condiții de muncă si de viață tuturor fiilor patriei. „în tot ce facem — arăta tovarășul . Nicolae Ceaușescu — trebuie să ne gindim întotdeauna la generațiile de azi și de miine, la copiii patriei noastre, la copiii dintotdeauna ai națiunii noastre !“.Remarcabile sînt, din acest punct de vedere, și realitățile județului Botoșani. Este de subliniat, în primul rînd, întărirea bazei economice, respectiv dezvoltarea vertiginoasă, în ultimele decenii, a unităților productive pe teritoriul județului, ceea ce a contribuit la crearea de noi locuri de muncă, atît pentru femei, cit și pentru bărbați. Așa, de exemplu, dacă in anul 1965 industria botoșă- neană de rang republican era reprezentată de numai patru unități, in prezent numărul acestora depășește cifra de 40. Dar industria și agricultura nu sînt singurele domenii care au cunoscut un ritm de creștere superior mediei pe țară. Cele peste 26 miliarde lei alocate județului nostru drept fonduri de investiții s-au materializat, între altele. în această perioadă în construirea unui număr de aproape 35 000 apartamente, a numeroase edificii cultural-educative, atit la orașe cit și la sate, populația municipiului Botoșani fiind acum de peste 3 ori mai mare față de anul 1965, a orașului Dorohoi aproape du- blindu-se.De altfel. întregul nostru județ prezintă un accentuat grad de urbanizare, iar dacă arătăm că. pe lingă locuințele noi, in comunele Flăminzi, Bucecea, Sulița, Ștefănești, Trușcști ș.a. există rețele de apă potabilă și canalizare la nivel de oraș, nu facem decît să numim așezări rurale pe cale să devină acele puternice cetăți eco- nomico-sociale de care vorbea tovarășul Nicolae Ceaușescu la recentul congres al consiliilor populare.Pentru copiii județului dispunem astăzi de 18 licee de specialitate și 11 școli profesionale, în care învață aproape 30 000 de elevi, in timp ce numărul școlilor generale a ajuns la peste 440 — ceea ce a făcut ca unul din 5 botoșăneni să fie cuprins în în- vățămint. Totodată, cele mai multe unități industriale ale județului și-au construit creșe proprii (pe lingă cele ale Ministerului Sănătății).Integrată organic în acest amplu j proces de dezvoltare, rețeaua uhi’tăți^ » I lor pentru ocrotirea sănătății a cu- 1 noscut și, ea un ritm înalt de. extin
Corpuri de iluminat 

moderne, 
economicoaseUn abajur cu lumină puțină și caldă. Sau un alt corp de iluminat modern și economicos în fiecare casă. Cu condiția să știi să-l alegi pe cel care să corespundă cadrului ambiental al locuinței în funcție de spațiu, de mobilier. O vizită prin magazinele comerțului de stat „Electrolux" sau prin raioanele de specialitate de la magazinele „Electrotehnica", „Victoria", „Bucur- Obor" și „Unirea" din București, ale magazinelor universale din Pitești. Oradea. Tîrgu Mureș. Cluj- Napoca, Iași, Timișoara si altele oferă posibilitatea unor opțiuni, creează imaginea a ceea ce s-ar potrivi mai bine gustului, preferințelor. preocupărilor și. neapărat, cadrului în care urmează să se fixeze lampa de masă, lampadarul, lampa de birou fixă și cu articulații, pla- foniera, pendula, lustra cu două sau mai multe brațe, candelabrele, abajururile din sticlă mată, clare, din carton, mase plastice sau materiale textile. Pentru că eleganta unui interior, nota de ospitalitate, de personalitate a celor care-1 locuiesc o dau și aspectul corpului de

zilnic la depozitul din Militari 80 de mașini. în ziua anchetei, pentru 80 de autocamioane s-au prezentat... 60 de delegați. Restul ? Șefii de depozite au trimis lucrători din propriile perimetre de lucru să... cheme încărcători- descărcători de pe rampele C.F.R. din apropiere — adică muncitori necalificați care să-și asume sarcinile de delegați ! Au găsit cîțiva. Iar pentru a completa numărul, șoferii „Transcomului" au fost solicitați să-și asume ei și si- ceste obligații. Dar, în final, realitatea este că multe mașini pleacă fără delegați, ceea ce se traduce prin faptul că de doar descarcă marfă, dar fără să încarce ambalaje, așa cum prevăd reglementările legale. în felul acesta. Decretul nr. 146 din 1980, care stipulează obligația mijloacelor de transport de a circula „plin pe plin", nu se respectă.
Atenție la solici- 

tanții de „atenții". Altă deficiență : în diferi-
- » 

dere a bazei tehnico-materiale și creștere a personalului muncitor. La ora actuală există în județ aproape 4 400 de paturi spitalicești, fată de numai 470 cîte existau în anul 1944, mai bine de jumătate fiind puse la dispoziția populației în perioada de după 1965. De altfel, numai în anii actualului cincinal s-au construit și dat în folosință un spital cu 709 paturi, cuplat cu policlinică, o maternitate cu 400 locuri, un spital de recuperare, o secție de fiziologie, 3 dispensare comasate în municipiul Botoșani și 35 dispensare medicale
JUDEȚUL BOTOȘANI

Grija față de copii și familie 
prin argumentele faptelor

® Mai multe locuințe, mai multe materni
tăți, creșe și grădinițe ® Un medic la 585 locui
tori, un cadru sanitar mediu la 110 ® Indicele 
de natalitate - printre cele mai ridicate din 
țară: 19,4 la mie ® Sistematice acțiuni educa
tive pe tema „Mama și copilul” © Totuși, rezul
tatele ar putea fi mult mai bune !

comunale, iar în celelalte localități ale județului au fost reamenajate și modernizate marea majoritate a spitalelor și dispensarelor. La fiecare 585 de botoșăneni există cîte un medic, in timp ce unui cadru mediu sanitar îi revin 110 locuitori. De asemenea, este de reținut că, pentru asigurarea asistenței medico-sanitare a populației din județul nostru, se cheltuiesc anual aproape 900 lei pentru fiecare locuitor._ Cum se reflectă acestea în evoluția principalelor fenomene demografice în cadrul județului Botoșani ?De notat, mai întîi, că familiile cu mulți copii reprezintă o adevărată tradiție pe locurile noastre. Pe acest fond, anlicind eu consecventă măsurile stabilite de ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 martie 1984 și 4 august 1985, indicațiile și Orientările prețioase formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul Plenarei Consiliului Sanitar Superior desfășurată în prima parte a anului trecut și beneficiind de dotările1' tehnicO-măteriale amîritlt’6 anterior. județul nostru a reușit să în- .rșgisțr.eze ,. îți. , ,opt luni ,,ale anu

iluminat, modul in care știm să-l plasăm, să-l facem cit mai funcțional. Rămine, firește, la latitudinea fiecărui cumpărător să opteze pentru corpul de iluminat cel mai 

te unități, lucrătorii comerciali nu sortează la timp ambalajele și fac acest lucru abia cînd vine mașina (unitățile I.L.F. sînt parcă „specializate" în asemenea practici). Dar mașina nu poate totdeauna aștepta ore în șir să se facă această operație. Iar așteptarea înseamnă întîrzieri în recuperarea și recireularea ambalajelor. Mai ales avînd în vedere și alte fapte. De pildă, I.C.R.A. ne-a furnizat un tabel cu numărul mașinilor cerute și cu cel al mijloacelor auto primite intr-un interval de trei săptămîni: trebuiau trimise 5 000 de autocamioane, dar „Transcomul" a trimis doar 3 700.Desigur, sînt și alte probleme legate de modul in care își respectă obligațiile „cărăușul" — adică „Transcomul". Am constatat că într-o serie de cazuri — sore exemplu, la unitatea alimentară de pe bd. Republicii 202 — delegații și șoferii „Transcom" condiționează preluarea ămba- laielor de diferite... atenții primite de la responsabilii magazinelor. Dacă primesc

„ceva", iau ambalajele ; dacă nu primesc — pleacă fără ele. Și cum aglomerarea de ambalaje neridicate creează dificultăți, responsabilii Înțeleg să fie „atenți". O practică reprobabilă ce trebuie neîntîr- ziat curmată ! Sintem convinși că ceea ce am con4- statat noi pot constata — și încă mult mai pe larg și mai amănunțit — inspectorii comerciali, cu condiția să se informeze temeinic despre realitățile de jos, din unități, să discute serios problemele cu responsabilii acestora.
Discuții, de dragul 

discuțiilor ? Est3 inte' resant de menționat că, așa cum a reieșit dintr-o discuție, directorii întreprinderilor comerciale — „Alimentara". „I.L.F.", „Agrocoop" — ca și ai „Transcomului" cunosc bine măsurile care ar trebui luate pentru redresarea situației. De aceea s-a impus, firesc. întrebarea :— Dacă știți care sînt deficiențele, dacă aveți in vedere măsurile necesare.

lui curent un indice de natalitate de 19,4 la mia de locuitori, situin- du-se, din acest punct de vedere, printre județele cu cele mai bune rezultate pe țară. Este adevărat că, in acest scop, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești au- desfășurat o intensă activitate politico- ideologică și cultural-educativă. în timp ce organele sanitare s-au implicat în mare măsură în acordarea asistentei de specialitate.Un prim obiectiv asupra căruia și-au concentrat preocupările medicii si cadrele sanitare medii il reprezin

tă intensificarea atenției, a îngrijirii active acordate femeilor gravide, sporirea calității asistenței medicffle la naștere, supravegherea dezvoltării normale a sugarului și commit?!; în acest scop, a fost întăritiV„asistpnța medicală in întreprinderile eu multe femei („Integrata", „Melana", cele două unități de confecții, cooperația meșteșugărească etc.), ca și in unitățile industriale in care forța de muncă feminină deține o pondere mai redusă (întreprinderile de prelucrare a lemnului, de mecanică, filatura de bumbac din Flăminzi etc.) detașin- du-se cite un medic ginecolog ce acordă consultații trei zile pe saptă- mină.Femeilor din mediul rural, în vîr- stă de 20—30 de ani, li s-a creat posibilitatea unui control permanent al stării de sănătate, urmărirea atentă, cu solicitudine, incepînd imediat cu starea de graviditate. In maternitatea județeană s-a instituit, pe lîngă serviciul de gardă cu medici obste- tricieni. și o linie de gardă de terapie intensivă pentru cazurile speciale.' Au ' fost trihiiși la specializare^ in București, un număr însemnat de ' medici care, ”'lă 'reîntoarcere, se vor pi'.-m op

potrivit dorințelor sale. Magazinele și raioanele specializate ale comerțului de stat îi vor satisface cererea. ca de obicei, cu promptitudine. (Marta Cuibuș).

de ce nu vă adunați o dată cu toții să hotăriți. de comun acord, ce trebuie întreprins ? (Am adresat textual această întrebare tovarășului Mircea Belu, directorul I.C.R.A.’).— Ne adunăm, cum să nu. ni s-a răspuns. Dar, după consfătuirea de producție, toți lasă treptat lucrurile să meargă tot așa, in continuare, la fel ca mai înainte...Dacă e așa, oarp nimeni nu observă sterilitatea unor asemenea consfătuiri — unde factori învestiți cu răspunderi se adună ca să discute... cum să nu se schimbe nimic ? Practic, se încalcă flagrant prevederile Decretului nr. 146 din 1980 și Ordinul MATMGF nr. 95. care reglementează circulația ambalajelor. Iar întreprinderile producătoare. mai ales în sezon de virf. nu pot tolera ca producția să le fie stînjenită de felurite manifestări de delăsare de pe traseele recuperării și recirculării ambalajelor goale.
Gh. GRAURE 

ocupa de combaterea sterilității, îar la Spitalul județean Botoșani-s-au înființat cabinete cu acest profil. Pe de altă parte, dispensarele medicale din județ au întocmit catagrafia fiecărei familii în raport cu numărul do copii, familiile cu un număr restrins de membri aflîndu-se in atenția cadrelor medico-sanitare. Pentru a reduce starea de morbiditate in rindurile copiilor, fiecărui cadru sanitar de la dispensarele teritoriale i-a fost repartizat un număr de copii pină la vîrsta de un an, cărora le acordă zilnic consultații sau vizite la domiciliu.Prin preocuparea consiliilor populare, aceste acțiuni, desfășurate de cadrele medico-sanitare, sint permanent susținute de diferite activități cu caracter educativ, in care se implică organizațiile de partid, sindicat, U.T.C. și femei, alți factori educaționali de la nivelul județului și localităților. Numai în cele 9 luni care au trecut din anul curent s-au desfășurat 422 cursuri purtînd genericul „Școala mamei", la care au luat parte peste 9 000 gravide, mame cu copii și tinere căsătorite. De asemenea, circa 2 500 tinere au urmat, in aceeași perioadă, cursurile „Profa- milia", în timp ce consiliul județean al sindicatelor, comitetul județean pentru Cruce Roșie, comitetul județean al femeilor, asociația juriștilor, precum și organismele lor au organizat aproape 4 000 de acțiuni educative consacrate diverselor aspecte, biologice, sociale, juridice, etice, ale creșterii demografice.Desigur, rezultatele nu trebuie să ducă la automulțumire : ele puteau fi cu mult mai bune dacă măsurile adoptate de comitetul județean de partid ar fi fost transpuse în viată integral în fiecare localitate. Tocmai pentru înlăturarea neajunsurilor care mai există, organele sanitaro și-au concentrat atenția pe raza de activitate a spitalelor din Dorohoi, Darabani, Săveni și Trușești, întărind atît controalele, cît și acțiunile profilactice. în acest context, apreciem ca deosebit de binevenită măsura ce prevede încetarea oricărei detașări a personalului medico-sani- tar, ceea ce va întări și mai mult răspunderea acestuia pentru a-șl face datoria în unitățile în care .fiecare a primit repartiția.Parte integrantă a politicii științifice a partidului și statului, sporul demografic reprezintă una din coordonatele fundamentale ale activității consiliilor populare din județul nostru. Este firesc să fie astfel, deoarece, intr-o tară cu o economie viguroasă. multilateral dezvoltată, trebuie să existe copii viguroși, care să asigure continuitatea pe mai departe a națiunii noastre, să preia ștafeta de la generațiile actuale și să o ridice pe noi trepte, făurind societatea socialistă multilateral dezvoltată si comunismul pe pămîntul patriei strămoșești.
Lucia IIUȚANU vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului populqr al județului Botoșani

Țesături 
frumoase, 
trainice, 
modernePrintre unitățile industriale din Bacău care și-au ciștigat un bun renume atît in tară, cit și peste hotare, se numără și întreprinderea de postav „Proletarul". De ani de zile, stofele pentru paltoane, pardesie. costume, sacouri etc, care poartă emblema acestei unități, se bucură de unanime aprecieri din partea cumpărătorilor. La ora actuală. întreprinderea băcăuană oferă comerțului o bogată colecție de țesături de sezon : peste 80 articole de îmbrăcăminte, in circa 700 de desene și poziții coloristice. Multe dintre acestea constituie noutăți chiar și pentru colectivul de muncă de aici, stofele respective fiind create și realizate pentru prima dată în acest an. Este vorba, între altele, de stofele cu un conținut mărit de lină, de țesăturile mixte, ca și de unele sortimente de stofe pentru costume și sacouri. Realizate în- tr-o gamă variată de culori, cu desene adecvate sezonului și vîrstei, stofele respective se recomandă printr-o rezistență sporită, tușeu plăcut și o greutate specifică redusă, ușoare la purtat. Inginera-șefă a unității, Elena Racheru, ne-a vorbit despre preocuparea creatorilor de aici pentru realizarea unor noi sortimente de țesături adecvate sezonului de toamnă-iarnă. Dintre acestea rețin atenția in mod deosebit stofele realizate din lină fină, destinate confecțiilor de paltoane și pardesie, precum și cele din fibre sintetice in a- mestec cu lină pentru costume și sacouri. Fantezia, jocul de culori, durabilitatea sînt atribute ce conferă țesăturilor realizate aici o calitate superioară.Ținind seama de cerințele și exigențele sporite ale cumpărătorilor. textiliștii din Bacău se preocupă în permanență de valorificarea superioară a unor materii prime indigene, de realizarea de țesături cu caracteristici îmbunătățite. în acest scop. în secții și ateliere, oamenii modernizează tehnologiile de fabricație, înnoiesc producția, valorifică într-o proporție tot mai mare materialele textile recuperabile. în țesătoria de fire cardate, bunăoară, maiștrii Aurel Panciu și Fănică Apetrei au conceput și realizat mașini și dispozitive cu ajutorul cărora s-a obținut o imbunătățire simțitoare a calității firelor și țesăturilor. Prin valorificarea mai bună a materiilor prime indigene și folosirea într-o proporție mai mare a materialelor textile recuperate, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea din Bacău realizează lună de lună cantități sporite de țesături de bună calitate, cu un colorit viu, bine armonizat, cu un finisaj superior, in pas cu moda.
Gheorqhe BALTĂ

t
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FURAJELE
- admie si Misie hevMe I
@ Cum este acoperit deficitul de fiu

Semănatul griului a intrat in linie dreaptă. în șase zile, cite au 
mai rămas pînă la 10 octombrie, sămința mai trebuie pusă sub 
brazdă pe 1 300 000 hectare. Dacă în județul Covasna semănatul s-a 
încheiat, iar în altele este într-un stadiu avansat, există și județe 
unde se aonstată serioase întîrzieri față de perioada de timp in 
care ne aflăm. In legătură cu măsurile ce se întreprind pentru in
tensificarea la maximum a însămînțării griului, am solicitat direc
torilor direcțiilor agricole din județele CLUJ și CARAȘ-SEVERIN să 
răspundă la întrebările :

1. Care sîrrt cauzele rntîrzierii semănatului ?
2. Cum se acționează pentru încheierea lucrării la 

termenul stabilit ?

Se muncește zi și noapte 
pentru a se crea front larg 

la insămînțat
Augustin TODEA, 

directorul direcției agricole Cluj :1. în unitățile agricole din județul Cluj semănatul griului a fost, în ultimele zile, intensificat. Față de ziua de 25 septembrie, cînd erau semănate 9 952 ha. s-a ajuns, la 2 octombrie, să fie insămintate aproape 33 520 ha. din cele 57 000 ha planificate. Pînă la această dată puteam avea mult mai multe hectare semănate dacă peste tot s-ar fi lucrat mai organizat, cu toate forțele. întîrzierile se datoresc, printre altele, faptului că nu în toate unitățile agricole s-a trecut din timp Ia semănat, nefiind eliberate din vreme terenurile de culturile unde s-a prevăzut să se însămîn- teze griul. Nu s-a acționat asa cum ar fi trebuit la recoltarea în ritm, mai susținut a cartofilor, sfeclei de zahăr, fasolei, inului și transportarea acestora pentru a permite efectuarea aratului, și. .pregătirea terenului.. Uneori, unii mecanizatori au așteptat .să li, se! creeze front de lucru și nu au lucrat la arat pe suprafețe mai mici. De asemenea, nu s-a asigurat ritmicitatea în ceea ce privește primirea carburanților la nivelul cotelor repartizate. Prin- tr-o organizare mai bună a muncii Si folosirea de către conducerile unităților și de către specialiști a unor soluții optime. în multe unități s-ar fi putut efectua pînă acum arături pe suprafețe mai mari și astfel semănatul griului s-ar fi putut face într-o proporție mult mai însemnată. îndeosebi în consiliile 

agroindustriale Dej. Gherla. Taga, Cimpia Turzii.2. Au fost analizate în cadrul comandamentului agricol județean și în comandamentele locale cauzele întîrzierii semănatului griului și s-au stabilit măsuri care să ducă la accelerarea ritmului de lucru, pentru ca toate unitățile să încheie această lucrare în perioada optimă. Se lucrează intens la eliberarea terenurilor de culturi — la sfeclă de zahăr, porumb, soia — fiind folosite mai bine forțele umane si toate mijloacele de transport ale unităților și gospodăriilor populației. Se lucrează noaptea la arat, într-o măsură mult mai mare decit pină acum, și s-au generalizat schimburile prelungite la semănat. Am asigurat prezența specialiștilor și cadrelor de conducere din unităti în cîmp. pentru acordarea si îndrumarea concretă a activității, organizarea mai bună a muncii si mobilizarea forțelor, la recoltat, eliberarea terenului, pregătirea terenului pentru semănat. efectuarea însămîntă- rilor. Pe măsură ce în unele unități se va încheia semănatul, vom dirija cu operativitate mijloacele mecanice în consiliile rămase în urmă. Avînd în vedere condițiile specifice din această toamnă, cînd precipitațiile sint sub cotele normale. se urmărește cu consecventă asigurarea unui pat germinativ cit mai corespunzător. încorporarea corectă a semințelor în sol. asigu- rind o densitate si adîncime optime. Toate acestea ne dau garanția că vom încheia semănatul in epoca optimă.

LA^EMĂNAȚUL 

GRIULUI
- vitezele zilnice 
de lutru trebuie 

să sporeuscă substunțiul
Există garanția încheierii 

lucrărilor la termen
Gheorghe CIORMAN, 

directorul direcției agricole
' Caraș-Severin :î. Din suprafața totală de 27 570 hectare prevăzută a fi însămînțată cu grîu, pînă ieri — 3 octombrie — lucrarea a fost executată pe 12 680 hectare, ceea ce procentual reprezintă 46 la sută. Desigur, raportîn- du-ne strict la perioada calendaristică ce ne mai desparte de termenul limită stabilit pentru finalizarea semănatului, situația nu este deloc mulțumitoare. Cu toate a- cestea, există suficiente garanții că vom reuși să recuperăm în numai cîteva zile restanțele și să ne încadrăm în termenele planificate, în cadrul comandamentului agricol județean au fost stabilite o serie de măsuri tehnico-organizatorice, care au condus în ultimele două zile la accelerarea lucrărilor, astfel incit ne apropiem de viteza de lucru impusă de încheierea semănatului pînă la 10 octombrie. Astfel, dacă la data de 1 octombrie realizam o viteză medie zilnică pe județ de circa 1 000 hectare, în ziua de 2 octombrie am semănat 1 500 hectare, iar în cursul zilei de azi (n.n. — 3 octombrie) am ajuns îa circa 1 800 hectare. Practic, atît în unitățile agricole cooperatiste, cît și în cele de stat vitezele sînt a- propiate de cele planificate, aceasta și ca urmare a măsurilor luate pentru impulsionarea executării arăturilor și pregătirea terenului pentru însămînțări. Toate forțele mecanice au fost concentrate la efectuarea în schimburi prelungite gi, acolo unde a fost cazul, și pe 

Din răspunsurile primite se desprinde concluzia tonifiantă că, pe 
baza analizei stadiului lucrărilor ți a cauzelor rămînerilor in urmă, 
comandamentele agricole județene, ceilalți factori de răspundere din 
agricultura județelor respective au luat măsurile ce se impun pentru 
a se asigura accelerarea la maximum a vitezelor zilnice de lucru 
la semănat. în felul acesta există garanția că însămînțarea griului se 
va încheia în limitele perioadei optime. Desigur, de cea mai mare 
importanță este ca în zilele următoare să se urmărească în toate 
unitățile agricole modul in care se aplică măsurile stabilite, astfel încît 
să se asigure realmente la semănat viteze de lucru substanțial sporite.

Anchetă realizată de Aurel PAPADIUC, Marin OPREA, 
Ion D. CUCU

timpul nopții la arat și pregătit terenul, iar în cursul zilei, de fapt zi-lumină, la semănat. Acest stil de lucru ne-a permis ca în unele unități să încheiem deja semănatul. Mă refer la C.A.P.-urile Șușca, Radina și Belobreșca, iar în altele să avem realizări mult superioare mediei pe județ, cum sînt cele din unitățile apartinînd consiliilor Bo- zovici, Grădinari, Zăgujeni și Ramna sau I.A.S. Grădinari.2. între măsurile stabilite pentru accelerarea însămînțării griului, o atenție deosebită se acordă recoltării porumbului, eliberării terenului și pregătirii patului germinativ pe suprafețele ce urmează a fi semănate. Ziua se recoltează, iar noaptea se taie cocenii, se curăță terenul și se execută aratul și pregătitul pentru semănat. Condițiile climatice sînt foarte bune, măsurile tehnico-organizatorice adoptate sînt corespunzătoare, așa că nu există nici un impediment ca planul la semănat să fie realizat conform graficelor stabilite.Pentru încheierea la timp a semănatului folosim la maximum fiecare oră, fiecare zi bună de lucru. însă, așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, avem obligația, pentru a obține recolte cît mai mari, să respectăm cu strictețe tehnologiile. în județul nostru, datorită condițiilor impuse de seceta prelungită, a fost necesar ca pe întreaga suprafață să efectuăm tăvălugirea terenului, tehnologie care asigură încorporarea întregii semințe in sol și producții ridicate. s

în unitățile agricole de stat și cooperatiste din sectorul agricol ILFOV, unități situate în zona de aprovizionare cu lapte a Capitalei, continuă pregătirile pentru buna iernare a animalelor și, în primul rînd, pentru asigurarea furajelor. Se acordă prioritate completării stocurilor de fîn, celor de nutrețuri suculente și grosiere, strîngerii și depozitării sau însilozării cocenilor în amestec cu tăiței și colete de sfeclă de zahăr, resturi din grădinile de legume și diferite resurse de masă verde. In această direcție sînt concentrate eforturile la întreprinderile agricole de stat Bragadiru, Popești-Leordeni, Mogoșoaia și Afumați. Ce se face pentru a avea mai multe furaje ? „Am calculat resursele de care dispunem pentru a depăși programul stabilit cu 10 000 tone de furaje suculente, ne spune ing. Dorin Zaharescu, directorul trustului I.A.S. întreaga producție de lucerna de la ultima coasă o conservăm sub formă de fîn. Citeva mii de tone de vreji de soia și capitule de floarea-soarelui din producție proprie și din județele învecinate vor completa necesarul de furaje".La I.A.S. Bragadiru, cuplurile de remorci cu coceni tocați și alte furaje verzi sînt într-un du-te-vino neîntrerupt. Directorul unității, Alexandru Burcea, ne spune : „Este partea finală a fluxului lucrărilor de însilozare care începe în lanurile de porumb. în urma combinelor CARP- 4, cocenii sînt adunați cu utilaje mecanice și transportați imediat în ferma zootehnică. Pentru urgentarea lucrărilor s-a organizat și o altă formație de lucru cu trei combine C-6-P și trei cupluri de remorci care recoltează porumbul, iar cocenii tocați au aceeași destinație : însilo- zarea pentru iarnă".Cu aceeași grijă sînt strînse șl depozitate furajele la întreprinderile agricole de stat Popești-Leordeni și Mogoșoaia, la cooperativele agricole Jilava, Măgurele, Grădiștea, Nuci și altele.Sînt însă șl unităti agricole care au
® Doar 50 la sută nu este prea p uțin 3în județul BISTRIȚA-NASAUD, acum cînd perioada de stabulație bate la ușă, cea mai mare parte a unităților agricole au fînarele pline, iar gospodarii cei mai harnici dispun chiar de un excedent de pînă la 15—20 Ia sută față dp necesar. Am vizitat recent o bună parte a depozitelor de furaje din cadrul consiliului agroindustrial Nimigea, și am putut constata că și cei care anul trecut au cumpărat furaje și-au schimbat optica și s-au îngrijit din vreme pentru ca să aibă nutrețurile necesare pînă în primăvară.— In anul’ trecut, ne-a spus Liviu Leșan, președintele C.A.P. Mintiu, am cumpărat furaje în valoare de 110 000 lei. Acum avem deja depozitate 1 200 tone de fîn. Avem, de asemenea, 230 tone frunzare legate în snopi, destinate celor 1 600 de o- vine. După ce toate resturile vegetale ale cîmpului vor fi strînse, excedentul balanței furajelor va întrece 20 de procente.Așa cum ne-a declarat președintele consiliului agroindustrial Nimigea, tovarășul Ioan V. Pop, cele patru cooperative, precum și asociația economică intercooperatistă de îngrășare a tineretului ovin de la Chiuza nu vor avea probleme cu 

un deficit mare de furaje. între acestea este si cooperativa agricolă Chiai- na. Din 940 tone de fîn necesare, s-au asigurat 310 tone. Cum este acoperit deficitul de fin ? Aflăm că inginera Dumitra Melica a evaluat culturile duble de mei și sorg de pe 60 hectare, de unde se vor asigura o sută de tone de fin. La acestea se adaugă vreji de fasole și porumbul semănat des în cultură dublă care va fi cosit și depozitat în șire. Resursele sint insuficiente, ceea ce a determinat contractarea a o sută de tone de fîn din zona de munte. în balanța furajelor s-au prevăzut 2 600 tone de nutrețuri suculente, din care abia jumătate pot fi asigurate din resurse proprii. O formație de mecanizatori și cooperatori însilozează cocenii în amestec cu masă verde din culturile duble, la care se adaugă resturi legumicole și tulpinile de porumb zaharat însămînțat în culise in grădina de legume. Deficitul de nutrețuri suculente generat de seceta excesivă, într-un an de excepție impune măsuri de excepție. Consemnăm cîteva : de pe cele 180 ha cultivate cu legume se adună două sute de tone de vreji, frunze și buruieni în al doilea rînd, completarea stocu lui de nutrețuri suculente se va face și prin acțiuni de întrajutorare, ir cadrul consiliului agroindustrial Măgurele. O cantitate de 500 tone d< nutrețuri de la C.A.P. Jilava va f însilozată pentru animalele coopera tivei din Chiajna. Sînt acțiuni bini gîndite, dar important este să fii aplicate pentru a nu rămîne nici ui gol în balanța furajelor. î.n alte uni tăți nu s-a asigurat nici jumătat, din cantitatea de furaje necesarăFaptul că și în alte unități canti tățile de fîn sînt deficitare a deter minat conducerea sectorului agrico Ilfov să sprijine cu prioritate acest unități în recoltarea și depozitare furajelor din resurse proprii, cît prin asigurarea unor cantități sporit de tăiței de sfeclă și bo rhoturi de 1 fabricile de bere și spir t.
C. BOR'UEIANU

asigurarea furajelor în acest an. L altfel, programul pentru pfuioac mai — septembrie a fost depășit J fînuri cu 650 tone. Acum se lucreazi grupat la asigurarea suculentelor unde deficitul este de 2 350 tone precum și la asigurarea grosierele din care mai trebuie adunate 2 33 tone. Cantitățile nu sînt mici, da nici rezervele epuizate, avînd în ve dere că de abia acum s-a trecut ma siv la recoltarea culturilor duble strîngerea cocenilor, coletelor d sfeclă, iar. pe unele porțiuni de fi nețe, la strînsul otavei.Așadar, în momentul de față tre buie folosite la maximum toate forțele umane și ’ mecanice la strînsu furajelor de volum. Aceasta, cu at’ mai mult cu cît, dacă la depozit^ finului, programul pe ansamW-'b dețului este îndeplinit în • de aproape sută la sută, ' lente și grosiere s-a atins ' & ca 50 la sută din prevede: condițiile climatice sînt de- propice, și tocmai de acea toarele săptămîni devin pentru umplerea cămărilo ale zootehniei.
Gheorqhi
coresponder

CUM SINT PREGĂTITE TERMOCENTRALELE PENTRU SEIONUL RECE?
Azi despre: EXPLOATAREA GRUPURILOR ENERGETICE LA PARAMETRII PROIECTA

problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

Termocentrala Ișalnița este una din cele mai mari unități energetice din țară care funcționează pe bază de cărbune. A intrat în exploatare în decembrie 1964, ajungînd, prin racordarea în decembrie 1976 la sistemul energetic național a celui de-al 8-lea turboagregat, la capaci
tatea actuală de 1 035 MW. In această perioadă aici s-au produs 105 mi
liarde kWh energie electrică. Prin rezultatele obținute această centrală termoelectrică s-a situat și se află printre unitățile energetice fruntașe. Cu toate acestea, în iarna trecută colectivul de aici s-a confruntat cu o serie de greutăți în exploatarea la parametrii programați datorită, indeo'sebi, gospodăriei de combustibil, unor deficiente în funcționarea cazanelor și alimentării neritmice și de calitate cu cărbune. Pornind de la această situație, au fost stabilite o serie de acțiuni menite să elimine
Luna

Puterea 
disponibilă 

(MW)

Capacități 
in reparații 

(MW)

Pierderi 
de putere 
datorate 
calității 

cărbunelui 
(MW)

Puterea 
medie 

realizată 
(MW)

Producția 
de energie 

electrică 
(mil. kWh)Iunie 938,4 96,1 116,2 726,1 524Iulie 936,4 77,7 106,7 752,0 560August 914,0 75,8 126,7 711,5 530Sentembrie 915,5 77,0 147,0 691,5 498Se poate lesne observa că există 

diferențe de circa 200—300 MW între puterea instalată și puterea medie realizată. O parte dintre acestea se regăsesc în capacitățile aflate în reparații.— Din cauza uzurii unor suban- samble — ne preciza ing. Dumitru Dima, director adjunct cu reparațiile la întreprinderea electrocentrale Craiova — înregistrăm dese opriri ale unor cazane, fapt ce determină reducerea temporară a puterii disponibile a unor grupuri energetice. De pildă, săptămînal se sparg o se
rie de țevi Ia cazane. Avem organizată activitatea de reparații 24 de ore din 24. Intervenim prompt, dar 

neajunsurile înregistrate. Cum se îndeplinesc aceste măsuri în vederea asigurării funcționării în bune condiții si la parametri stabiliți a echipamentelor energetice în perioada apropiatului sezon rece 1 Iată tema investigației noastre la Termocentrala Ișalnița — Craiova.
De ce nu se atinge puterea 

disponibilă. Menționam anterior că această centrală electrică de termoficare are o putere instalată de 
1035 MW. Din datele statistice rezultă că valoarea maximă atinsă a fost de 1 000 MW, dar aceasta este de domeniul trecutului. Care este explicația ? Așa cum ne spuneau specialiștii din unitate, există numeroase argumente care motivează această situație. în tabelul de mai jos prezentăm citeva date sintetice cu privire la parametri realizați în 
patru luni din acest an.

în unele cazuri ne confruntăm cu 
lipsa unor materiale absolut necesare. Avem contracte eu termene ferme, dar acestea nu au fost ono
rate. întreprinderea „Republica" nu ne-a livrat pînă in prezent următoarele sortotipodimensiuni de țevi : 0 32x8x8000 — 20 tone ; 0 45x4x8000 — 20 tone și 0 20x2x6000 —10 tone. Ele sînt necesare pentru efectuarea unor reparații urgente la supraîn- călzitoarele de la cazane.Pentru operativitate luăm legătura telefonică cu întreprinderea „Republica", respectiv cu ing. Constantin 
Giogu, director general, căruia îi relatăm solicitarea energeticienilor de 

la Craiova șl primim următorul răspuns :— Noi avem zeci șl sute de contracte. Am reținut datele. Putem găsi operativ o soluție. Vă propun să vină la mine un delegat de la termocentrală să stabilim un program concret de livrare a țevilor solicitate pînă la finele lunii septembrie.
(N. R. Sortimentele de țevi pro

mise de „Republica" nu au fost asi
gurate. Deși delegatul termocentra
lei Ișalnița a fost de două ori la 
București, totul a rămas in fază de 
promisiune, tn prezent, delegatul se 
află din nou in Capitală, la uzina 
furnizoare. Și iată că a trecut 
luna septembrie, iar solicitările au 
rămas neonorate). De asemenea, transmitem conducerii întreprinderii 
de mașini grele București solicitarea de a expedia cît mai urgent o pompă de alimentare pentru grupul nr. 8 de 315 MW — care este contractată, iar termenul de livrare este demult depășit. Ce efect are lipsa acestui echipament 7 în unele situații declanșează turbopompa și în locul ei intră în funcțiune două elec- tropompe de alimentare. Or, lipsa acestei pompe duce în anumite perioade ca puterea unui grup de 315 MW să fie redusă numai la jumătate, deci consumuri specifice mai mari, iar producția de energie electrică mai mică.Obligații contractuale neonorate au și întreprinderile „Aversa" și 
„Vulcan" din București. Toți acești furnizori trebuie să depună toate e- forturile ca în cel mai scurt timp să livreze echipamentele solicitate.în timpul documentării noastre se executau lucrările de reparație capitală la grupul nr. 2 de 100 MW. Se lucra intens, după un grafic foarte precis, dat fiind termenul apropiat de repunere în funcțiune a acestui grup. Din analiza programelor de reparații se constată însă numeroase amînări datorită unor cauze mai mult sau mai puțin obiective. Important este să se înțeleagă, iar conducerea Ministerului Energiei Electrice să ia măsurile ce se impun, că este absolut necesară o revizie a fiecărui grup, așa cum de altfel era și planificat, pentru ca în sezonul rece fiecare capacitate energetică să producă la parametri maximi. Se evită astfel intervențiile pompieristice care, dată fiind presiunea timpului și a sezonului, se fac in grabă și nu întotdeauna de cea mai bună calitate.

Morile de cărbune pot con
tribui la sporirea puterii dis
ponibile. Problemelor anterioa

re supuse atenției le-am dat prioritate întrucît ele sînt de maximă urgență. Așa cum subliniau cadre de conducere din întreprindere, există numeroase posibilități și măsuri pentru sporirea puterii disponibile. In primul rînd sînt cele legate de exploatarea agregatelor, de nivelul de pregătire a personalului.— Se mai fac destule erori așa- zise de exploatare — arăta ing. Ion 
Bărbulescu, directorul întreprinderii electrocentrale Craiova — dar ele hu sînt generate de starea de disciplină, ci dintr-un sistem mediocru de gîndire —- raport lent față de fenomen. Există o strînsă corelare între gîndire, conștiință și pregătire profesională care devin elemente hotăritoare în meseria de energeti- cian. Insist asupra acestor aspecte întrucît deși sîntem o unitate energetică cu tradiție, și de ce să nu o spunem și cu pretenție, ne confruntăm în unele cazuri cu carențe nedorite. însumate, acestea pot însemna mai puțini megawați în funcțiune, 
o diminuare a siguranței în exploatare. Tocmai de aceea, în primul 
rînd ne preocupăm stăruitor de ri
dicarea nivelului de pregătire profe
sională. Temele cursurilor sînt izvo- rite din problemele noastre curente de exploatare și reparații, din incidentele care au loc la unele echipamente. Susținerea temelor se face de către maiștri, personalul tehnic al centralei, șefii de secții etc. în cadrul acestor ore de pregătire profesională lectorul nu trebuie să-și etaleze cunoștințele, acesta de la caz la caz trebuie să abordeze tematica la nivelul firesc de înțelegere al cursanților. Am făcut aceste aprecieri întrucît nivelul de pregătiră profesională este hotărîtor pentru activitatea de exploatare, întreținere și reparații din termocentrală.Este intr-adevăr o problemă de maximă însemnătate, căreia trebuie să i se acorde toată atenția cuvenită, așa cum de altfel o cere conducerea partidului pentru acest sector vital al economiei naționale. Pe parcursul anilor, îmbogățindu-se experiența și nivelul de pregătire al oamenilor, au fost aplicate o serie de inițiative menite să conducă la diminuarea consumului specific de combustibil și creșterea producției de energie electrică. Există insă destule posibilități nefructificate. De pildă, unul din utilajele cheie ale centralelor sînt morile de cărbune. Specialiști din termocentrală ne oferă detalii și calcule cu privire la creșterea randamentelor acestora. Le supunem atenției conducerii centralei industriale de resort și a Ministerului Energiei Electrice.'La fiecare turbină există cite

MAI MULTĂ ATENȚIE CALITĂȚII CĂRBUNELUI!
Ce se poate găsi, uneori, in navetele de cărbune livrate termocentralei Ișalnița. Furnizor: Combinatul minier Mol

Mineri, dați dovadă de mai multă exigență și spirit de răspundere față de călit 
tea cărbunelui, contribuind pe această cale la asigurarea condițiilor pentru funcționari 
normală a grupurilor energetice I

două cazane, fiecare alimentate de șase mori de cărbune, (din care una în rezervă). Acestea după un anumit timp de funcționare trebuie reparate, înlocuindu-se o serie de sub- ansamble — brațe, ciocane, blindaje. Activitatea de întreținere și reparații la mori se desfășoară într-un singur schimb prelungit. Din cauza lipsei de personal — dat fiind planul forțelor de muncă, nu există în a- 
cest domeniu, așa cum este firesc, 
o activitate continuă. Ce implicații 
are această situație 7— O moară de cărbune, de exemplu, realizează pînă la 1 000 ore de funcționare un debit de 38 tone pe oră, ne spune ing. Ștefan Guști, șef serviciu programarea si urmărirea producției. La 1 500—1 800 de ore de funcționare a morilor, cînd se efectuează în prezent reparațiile, debitul scade simțitor la numai 28—32 tone pe oră. Dacă luăm în medie numai 6 tone de cărbune pe oră pentru fiecare moară in funcțiune, aceasta înseamnă că se poate realiza pe centrală un spor de putere mediu de circa 90—110 MW. iar cheltuielile cu personalul suplimentar și piesele de schimb reprezintă numai 3—5 la sută din valoarea sporului care se realizează pe această cale.Deci căile de creștere a puterii disponibile se cunosc, dar în aplicarea unora se întîmpină prea multe greutăți datorită unor reglementări, 

care la drept vorbind pot fi reanali- zate. Fără îndoială soluția propusă de energeticienii craioveni pentru creșterea randamentelor morilor de cărbune este interesantă, dar ea trebuie să fie aplicată cît mai urgent.
Un semnal : cărbunele li

vrat de mineri să fie de 
calitate ! Potrivit proiectului rezultă că termocentrala Ișalnița este prevăzută să funcționeze cu cărbune avînd o putere calorică de 1750 
kcal/kg de combustibil. Cea mal mare parte a cărbunelui este livrat de Combinatul minier Motru. Din evidențele cu privire la cantitățile și calitatea cărbunelui provenit din bazinul Motru rezultă de exemplu că în lunile august și septembrie a- cesta a avut puterea calorică de numai 1614 kcal/kg, deci o diferență în minus față de prevederile contractuale de 135 kcal/kg. Aceasta înseamnă — așa- cum se poate observa din tabelul prezentat anterior — o diminuare zilnică a puterii medii disponibile cu 147 MW. Consecințele sînt evidente. Tocmai de aceea se impune a se livra de către mineri cărbune de cît mai bună calitate, la o putere calorică cît mai apropiată de cea a zăcămîntului din care se extrage, cu un redus procent de steril și umiditate, cu o granulație corespunzătoare.

Totodată, se constată — in alăturate atestă această star respunzătoare de lucruri - masa de cărbune expediat, î din bazinul Motru, se găses' nate cantități de fier vechi, bolțuri de ciment. în periot trecut di'n acest an au fost s masa de cărbune tone de fi cuple hidraulice, dinți exc lanțuri de la transpor' terial lemnos și bolțur ment. O serie dintre ace •diente" nedorite au fost s mineri întrucît unele era' lizabile.' Implicațiile acf jențe, în unele cazuri sil grave, determinînd deter', mori de cărbune și concâ tru a căror reparare si zeci și sute de mii de lei.Iată numai cîteva asj ®.'relevă cu claritate că exi, v'Iitatea reală a creșterii p /lizabile a termocentralei! 'nEste limpede că acest lut poate realiza de la sine, cil ■ efort susținut de zi cu zi. E' grame detaliate pentru fie tor al centralei, ele trebuia nite exemplar și la termep ca această puternică terml să funcționeze în sezonul rei pacitatea maximă. I ..."
Ion LAZAR
Nîcolae BABA
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AFIRMAREA SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

ÎN MUNCĂ Șl ÎN VIAȚĂV

obiectiv esențial al propagandei vizuale
între formele și mijloacele muncii de educație socialistă aflate la îndemîna organelor și organizațiilor de partid, propaganda vizuală se impune prin virtuțile sale deosebite: posibilitatea de a asigura informarea operativă a oamenilor muncii asupra unor date privind dezvoltarea economiei naționale și a fiecărei localități sau unități economice, capacitatea de a concentra atenția asupra unor preocupări fundamentale ale colectivelor de muncă, de a îndemna la reflecție asupra căilor de perfecționare a muncii acestora, de a populariza cu promptitudine experiența înaintată, fruntașii în muncă, rezultatele întrecerii socialiste, de a lua atitudine, totodată, .mpotriva unor manifestări disto- lante cu climatul general de muncă darnică și de viață al fiecărui co- ectiv. Cum sînt valorificate aceste zirtuți ? Iată tema unei investigații iesfășurate în mai multe întreprinderi din Capitală și județele Alba, Irad, Ialomița, Timiș, Vrancea.
SPRIJIN NEMIJLOCIT PENTRU 

CUNOAȘTEREA SARCINILOR DE 
CLAN. Sîntem la întreprinderea de 
:oni’ccții și tricotaje București. Nu- neroase grafice prezintă intr-o ma- îieră atractivă indicatorii de plan in ictualul cincinal și pe acest an la îivelul eccț'nomiei naționale, al in- lustriei cbnfecțiilor și al acestei nari întreprinderi din Capitală. .Am dorit să facem cunoscute și pe iceastă cale — ne spunea tovarășa Cornelia Rotaru, secretar adjunct al omitetul.ui de partid — principalii ndicatori1 ai planului național, ca și arcinile pe care colectivul nostru Ie re de îndeplinit. Au fost alese pen- ru aceasta cifrele care, in graiul dr sintetici înfățișează principalele biective c4 trebuie să mobilizeze, cum și in'viitor, energiile noastre: reșterea pt ițea produselor, reducerea cheltuie- lor materiale, producția pentru ex- ort etc. Ai'n căutat, totodată, prin ceste grafice să subliniem legătura emijlocită ,;ntre asemenea preocu- ări și creșterea in ritmuri vii a vuției naționale și, pe această bază, calității viffiții".încă de la intrarea în întreprin- 
erea de feștile din Urziceni, pe 'eea principală un larg panou atra- î atenția usupra principalelor sar- ni care s.tau în fața colectivului . acest am. Printr-o grafică suges- vă, aerisit ă sînt înfățișate creșterile principa’lii indicatori ai planului : ■odvgția-ijijarfă, producția netă, ’Q'auctivitatea muncii, reducerea Operația

•oductivității muncii, cali-

stăriiției, calitatea muncii, pulsul de disciplină etc.
INSTRUMENT EFICIENT 

DESFĂȘURAREA ÎNTRECERII SO
CIALISTE. în toate unitățile în care ne-am aflat s-a distins preocuparea pentru implicarea propagandei vizuale în desfășurarea ,cu eficiență sporită a întrecerii socialiste. Deosebit de sugestivă în acest sens am găsit experiența comitetului de partid al Fabricii de confecții din 
Focșani. în fiecare secție, la loc vizibil, de regulă la una dintre ieșiri, 
a fost expus tabloul desfășurării întrecerii în care era înfățișat „la zi“ stadiul realizării sarcinilor, comparativ cu obiectivele propuse. Erau oglindite rezultatele concrete pe

•țiî&uctiyitatea muncii, osturilor de producție, ste reluată și adîncită în secțiile itreprinderii, unde sînt concretizate arcinile ce se desprind din planul itreprinderii pe fiecare dintre aces- 5 celule productive. Astfel, fiecare olectiv este în măsură să cunoască oncret care este partea sa de efort i marele efort al întreprinderii.Meritorie este inițiativa întreprin- erii de aparate electrice de măsurat 
I.A.E.M.) din Timișoara'— una din ’.itioriile „Epocii.’.Ceaușescu" — de a rezenta detaliat) indicațiile date.de . . cofetarul general-■•■abi partidului la j ltima vizită de lucru efectuată în ceasta unitate, cîț și stadiul in care , > află finalizarea obiectivelor sta- , ilite cu acest prilej. Dialogul dintre , ropaganda vizuală și realizarea sar- j inilo- producție se desfășoară la , iu numai sub semnul efi- i și al expresivității este- j

revoluționa = a innoi“. ;deviză înscrisă cu litere na din secțiile de bază ale 'rii convinge că egalita- ;s evocată șe afirmă nu jJpmeniul cercetării și ogramelor de fabrica- j£ privește munca poli-așadar, relevată, aici Ite alte unități econo- freprinderile timișorene i“ și „Electrobanat", Uzi- din Arad, Fabrica de mată din Focșani, între- a „Ardeleana" din Alba - strădania de a realiza o ^andă vizuală adecvată speci- i spațiului de expunere. Dacă ațiile de amplă circulație co- 1 panourile, gazetele de perete, •ele abordează probleme de s mai larg, cu adresă spre în- ( colectiv (cum ar fi extrase ocumentele programatice ale a'tiduluL criteriile întrecerii socia- ste, inițiative muncitorești aplicate, lanul tematic de creație tehnico- tiințifică), \-în interiorul secțiilor ropaganda vizuală se înscrie intr-un egistru mult mai concret, reflec- nd cu operativitate mersul produc-

ÎN

Aceeași modalitate de propagandă vizuală este promovată larg și la fabrica de confecții focșeneană : în locurile centrale din secții, de obicei în mijlocul acestora, la înălțime potrivită pentru a reține atenția, am aflat cît se poate pierde într-o zi, într-o lună sau într-un an dacă fiecare lucrător din întreprindere irosește în fiecare oră de lucru chiar și numai un singur minut. După cum, în altă secție, o pancartă face cunoscut ce se poate obține, pe sortimente — acesta este un aspect deosebit de pozitiv — dacă se reduce norma de consum cu numai 2 cm la fiecare bucată de confecție.
SPIRIT COMBATIV, INTRAN

SIGENT FAȚĂ DE LIPSURI. Re-
Experiențe și preocupări în între

prinderi, care piedează pentru an
corarea strînsă a activității educative 
în actualitatea politică, în viața coiec- 
tivelor muncitorești.

care fiecare om al muncii le-a obținut. Așadar, o modalitate vie de stimulare a emulației în muncă, de recompensă morală a celor mai buni.Această metodă, în cazul I.A.E.M. Timișoara, unde activează mai multe formații-model de muncă, are unele particularități. La atelierul. safir-ru- bine, de exemplu, este prezentat la vederea tuturor tabloul, sub forma unui clasament, cu numele tuturor membrilor formației-moțlel în ordinea rezultatelor realizate în producție. Cel care se află pe primul loc are instalat la locul său de muncă un semn distinctiv. Secretara comitetului de partid, tovarășa Tamara 
Anghel Mesaroș, această competiție profesională deschisă s-a realizat în acest atelier- „cheie" al întreprinderii creșterea de trei ori a nivelului productivității muncii. în condițiile atingerii unui înalt nivel calitativ, a performanțelor la nivelul celor mai bune rezultate cunoscute în lume. Cei ce nu au putut să țină pasul au fost orientați spre alte ateliere, în funcție de aptitudini; Propaganda vizuală a contribuit, după cum se vede în acest caz, și la intensificarea procesului de reciclare profesională.La întreprinderea de confecții și tricotaje din București, în fiecare secție, în fiecare atelier sînt expuse panouri care informează cu cit se angajează să depășească fiecare sector de fabricație planul pe 1985. în fiecare secție există un colț al întrecerii socialiste în care pe 3 panouri sînt prezentate criteriile trecerii socialiste, rezultatele ’ fruntașii în producție.Merită consemnat faptul că în aceeași întreprindere propaganda vizuală întreține viu interesul și pentru desfășurarea diferitelor inițiative muncitorești. Spre exemplu, un panou expus în sala de croit din secția 3 anunță că aici se aplică inițiativa ,„Procesul milimetrilor", urmînd ca prin aceasta să se realizeze în 1985 o economie de 1 milion lei. Că angajamentul va fi respectat o dovedește faptul că, așa cum se poate citi pe un alt panou, pe primele 7 luni ale anului fuseseră realizate economii de aproape 800 000 lei. Similar este sprijinită inițiativa „Să lucrăm o zi pe lună cu materiale economisite" Ia întreprinderea „Ardeleana" din Alba Iulia.

FORȚA DE CONVINGERE A 
CALCULELOR ECONOMICE — DA
TELE CONCRETE ALE PRODUC
ȚIEI. La Filatura de lină pieptănată 
din Focșani, propagandă vizuală se bazează cu preponderentă pe calcule. Pe pereții de un alb intens, degajați de ori.ee alte accesorii, ai secțiilor de mecanică, finisaj și pre- parație, o mînă de bun profesionist în ale designului a redat, intr-o formă deosebit de convingătoare, cît pierde,, de exemplu, un muncitor încadrat la categoria a II-a dacă absentează nemotivat o zi de lucru, cît folos poate avea întreprinderea într-un an prin economisirea unpi kWh pe zi la .fiecare mașină de filat cu inele, cîtă producție se irosește în 24 de ore prin funcționarea -în gol a unui fus la flaier. sau ce cîștig are colectivul f ”------- *semitort de. cea

sublinia că prin

marcabil este faptul că în majori- . tatea covîrșitoare a unităților în care ne-am aflat se afirmă o susținută preocupare pentru realizarea unei propagande vizuale incisive, cu adresă critică. Astfel, la întreprinderea de confecții și tricotaje București, fotografii prezentate la gazeta „Tribuna juridică" înfățișează aspecte din viața unității, vestejind mentalități înapoiate privind gospodărirea materiilor prime, ordinea la locul de muncă, disciplina în producție, grija față de avutul obștesc. La U.T.A.-Arad, printr-o cuprinzătoare vitrină împărțită în două compartimente sub rubricile „Așa da — Așa, nu", organizația de partid militează pentru modul în care trebuie să se lucreze pentru a păstra bunul renume al unității în domeniul calității, prezentînd atît fruntașii acestei bătălii, cît și pe cei care mai ignoră normele de calitate. La intrarea în întreprinderea de ferite din Urziceni atrage atenția gazeta de perete care popularizează „la zi" cazurile flagrante de nesocotire a normelor de disciplină și ordine sau practica tergiversării de către unele cadre de răspundere a soluționării unor probleme de muncă și de. viață ale colectivului. Deosebit de activă pe planul ’combativității se dovedește și gazeta de perete din secția de montaj a întreprinderii „Strun-

gul" din Arad, unde șînt abordate cu precădere problemele disciplinei în muncă. Din păcate, aici, pe aleea principală a întreprinderii, o chemare inspirat formulată vădește supărătoare stîngăcii în despărțirea cuvintelor. Militînd pentru afirmarea spiritului critic, combativ, propaganda vizuală trebuie să fie în egală măsură tribună de cultivare a limbii noastre, de afirmare a bogăției și frumuseții ei.O modalitate de creștere a combativității, a caracterului activ al propagandei vizuale, promovată îndeosebi de comitetul de partid de la 
„Electrobanat", o pierea" acesteia oamenilor prin folosirea unor cugetări ale umanității cu adînc ecou în gîndirea lor, pe care le-au presărat prin toată întreprinderea, în locurile cele mai umblate cu privirea de oameni. Alteori, asemenea cugetări au fost create potrivit’ nevoilor, așa cum dovedește cea plasată la loc foarte vizibil doar la cîțiva metri după intrarea în întreprinderea . de ferite din Urziceni : „Cine nu vrea să facă ceva găsește întotdeauna scuze. Cine vrea să facă ceva găsește întotdeauna mijloace".Se cere subliniat, de asemenea, în încheierea acestor însemnări, că se mai resimte totuși în activitatea colectivelor din unitățile vizitate tendința de a cantona uneori propaganda vizuală în enunțuri generale, valabile în orice timp și oriunde, de a cultiva o propagandă vizuală depersonalizată, fără adresă precisă, de genul : „Principala noastră sarcină o constituie îndeplinirea planului !“ Am întîlnit, deopotrivă, largi extrase din documentele de partid privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, creșterea productivității muncii etc. Lucru util, necesar, desigur, dar care trebuia adîncit prin sublinierea sarcinilor proprii în aceste domenii, a căilor și mijloacelor prin care trebuie să acționeze organizațiile de partid, fiecare colectiv, fiecare om al muncii, pentru atingerea acestor obiective. Se impune, de asemenea, și aceasta în- toate unitățile prin care am trecut, necesitatea ca propaganda vizuală să constituie mai sistematic punctul de plecare al unor acțiuni politico-educative : întrebări și răspunsuri, calcule economice, munca de la om la om, activitatea agitatorilor.

constituie „apro- de afectivitatea

Anchetă realizată de
Ioan ERHAN
Silviu ACHIM
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

PR OMISIUNI
producție a Casei de filme 5

ROMÂNIA-FILM prezintă

prin realizarea unui i mai bună calitate.

Scenariul : Vasilica Istrate ; costumele : Neli Merola Grigoriu ; decoru
rile : Dumitru Georgescu ; machiajul : Violeta Marinescu ; sunetul : ing. 
Silviu Camil ; montajul : Cristina lonescu ; muzica : Temistocle Popa ; 

imaginea : Ion Marinescu ; regia : Elisabeta Bostan
Cu : Maria Ploae, Mircea Diaconu, Ion Caramitru, Ioana Crâciunescu, 
Medeea Marinescu, George Mihăiță, Aurel Giurumia, Sanda Toma, 
Valeria Gagialov, Rodica Mureșan și copiii : Dan Bordeianu, Vlăduț Pop, 

Adriana Stamatescu
Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București"

Urmare din pag. I)

FORȚELE ÎNNOITOARE

ALE VETRELOR FOLCLORICEArta populară contemporană poartă în imaginile ei concrete aspectele multiple ale unei experiențe umane determinate de tradițiile și sensibilitatea unui întreg popor, de puterea lui de a-și afirma, de-a lungul secolelor, forța creatoare, de a întreține spiritul viu al culturii românești. Indisolubila legătură a culturii românești cu acest adevărat tezaur spiritual, purtat prin secole și milenii ca cel mai curat izvor al cutezanței și năzuinței orrtenești este, atestată de. valori cu care se mîndrește astăzi patrimoniul artistic românesc. Creația populară contemporană cunoaște continuu ample procese de selecție, de decantare a modelelor tradiționale, prin afirmarea unor noi direcții creatoare care, grefate pe acest inestimabil fond de spiritualitate, a cunoscut sensibile mutații prin trecerea de la cultura tradițională spre aceea contemporană, socialistă, generatoare la rîndu-i de noi tradiții. „Zilele creației populare contemporane", aflate anul acesta la cea de-a cincea ediție, și-au propus, în cadrul amplu al Festivalului național „Cîntarea României", să. prezinte creația folclorică contemporană, în neîntrerupta ei desfășurate; O desfășurare capabilă să-i asigure îmbogățirea, dar și să releve noi probleme, nu doar teoretice, ci mai'ales practice în domeniul 'etnografiei 'și artei populare. - Meșteri populari din sectorul agricol Ilfov și din județele Argeș, Bacău, Bis- trița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin. Dîmbovița, Harghita, Hunedoara, Mureș, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vîlcea și Vrancea care au făcut, în cadrul manifestării organizate la Muzeul satului și de artă populară, demonstrații concrete, ca și expoziția „Noi valori ale creației . populare românești" (deschisă în același context), au relevat faptul că există pe tot cuprinsul țării creatori care, conti- nuînd o fertilă tradiție, caută noi posibilități de expresie artistică. Ceramica. reprezentată prin binecunos- cuți creatori ca Grigore Ciungu- lescu, Florin Colibaba, Ioniță Constantin, Ioniță Florea, Iorga Gheor- ghe, < loan Magopăț, Dumitru Mischiu, Ionică Stepan, Eufrosina Vi-c- șoreanu, Leonid Străin, ciopliturile în lemn, , măiestrit realizate de Ion Arsene, Costache Ion, Gavril Neculai, Gherasimescu Dan, Lăcătuș Mihai, Udrca' Victor, textilele strălucit reprezentate de Maria Spiridon, Chiru Marioara, Mioc Alexandrina, Nan Floare, Nițu Constantin, Pătruț Doina, Racotă Doina, Vesian Maria, cojocăritul, obiecte din metal, împletituri, podoabe, pictura pe lemn și pe sticlă realizată de Vasile Frun- zete sau măștile lui Dumitru Vrîn- ceanu s-au dovedit a fi genuri artis

tice tradiționale, dar deschise înnoirilor pe toate planurile. Beneficiari sint desigur în primul rînd membrii colectivității pe care îi reprezintă fiecare din acești creatori, dar și cei foarte mulți iubitori ai artei specificului nostru național.Civilizația contemporană a asigurat condiții superioare de existență tuturor localităților țării, inclusiv a- celora din mediul rural, astfel îneît nu se mai poate vorbi astăzi, referitor la creația folclorică, despre o stringentă necesitate funcțională de confecționare a unor bunuri de uz curent. Iar creația stimulată prin numeroase mijloace — și n-ar fi decît să ne gîndim la amplele ecouri ale Festivalului național „Cîntarea României — a primit alte valențe, alte funcții și valori. Creația contemporană. așa cum a demonștrat-o de altfel sesiunea științifică cu tema „Tradiție și inovație în creația populară contemporană", organizată în colaborare cu Centrul special pentru perfecționarea cadrelor din C.C.E.S., devine o creație capabilă din ce în ce mai mult să exprime noi structuri de viață. Noi materiale - și procedee tehnice, mutații profunde în economia și cultura rurală au determinat în creația folclorică contemporană (și lucrul acesta a fost demonstrat cu strălucire în cadrul expozițiilor Noi valori ale artei 
populare românești în patrimoniul 
Muzeului satului și de artă populară și Apa — viață și tradiție) o discontinuitate a raporturilor dintre func

ție și creație. Modificările. înnoirile se datorează talentului indiscutabil al fiecărui creator, dar și receptării de care se bucură. Fără îndoială, criteriile aprecierii, deci ale selecției, au avut întotdeauna la bază „matricea" stilistică tradițională — condiție fundamentală a unității de stil a culturii românești și artei populare. Este una din coordonatele fundamentale care, alături de structura morfologică, de cromatică, decor sau materii prime folosite a fost de natură să pledeze strălucit pentru tradițiile de secole ale unității dăinuirii noastre pe acest pămînt, în cadrul minunatelor parade ale portului tradițional românesc care au avut loc la muzeu. Au făcut-o cu strălucire iile din Suceava. Munții Apuseni, zona Muscel sau Țara Bîrsei. costumele din Oaș sau valea Someșului, vîlnicele din Mehedinți, zadiile din Țara Lăpușului... toate cele aproximativ o sută de costume aflate în patrimoniul Muzeului satului și de artă populară. Spectacolele folclorice susținute, concursurile de creație sau concursurile „Cine știe cîștigă", „Ziua tînărului creator popular" — pentru a aminti alte cîteva manifestări care au avut Ioc la sediul muzeului — au completat .armonios sen-, . șurile multor manifestări culturale, subliniind cu înțelegere și sensibilitate contemporană, ceea ce constituie frumusețea, farmecul mereu actual al artei populare românești.
Marina PREUTU

Mesajul tradiției

uită cerințe noi pentru conducereai organizarea cercetării, proiec- irii și producției, pentru pre- ătirea și perfecționarea sau re- iclarea cadrelor, la proporții e masă, pe perioade relativ lici de timp. Simultan, se impune romovarea unor sisteme de sțimula- e și integrare a cercetării și ingine- iei tehnologice cu producția, cbnsi- erînd toate aceste activități ca faze Ie aceluiași proces ce definește iața unui produs și deci trebuind ă fie tratate' sistemic. In perioada are va urma, cercetătorilor cu ade- ărat talentați ce reușesc în cadrul nei echipe să realizeze un model de iborator sau un prototip de pro- us, echipament etc. trebuie să li șe sigure condiții de integrare in iclul amintit, in cadrul unei echipe uilt extinse și completate cu teh.- ologi capabili să transpună la scară îdustrială, in condițiile unei între- rinderi date, realizarea obținută în iza de cercetare. Responsabilitatea chipei inițiale de cercetare trebuie ă fie una de asistență tehnică și de rmărirș în fabricație a modelului au prototipului. în paralel cu asi- îilarea în fabricație, o parte a echi- ei de cercetare și concepție trebuieii gindească dezvoltarea produsului eoanece numai această echipă poate ealiza cel mai eficient și in cel mai curt timp această dezvoltare. în r/.ele următoare cercetării, efectele hor dezvoltări și îmbunătățiri care ,nt necesare, naturale, au efecte îult mai mici.Prevederea din Directivele Con- resului al XIII-lea referitoare la reșterea nivelului tehnic și calitativ 1 produselor, astfel incit în 1990 circa i la sută dintre ele să atingă nivelul tondial de vîrf. iar 2—5 la sută lie superioare acestui nivel, pre- pune acțiuni concrete, conjugate, n partea unităților productive și stitutelor sau centrelor de cerce- re și inginerie tehnologică. în fața estor cerințe, făcînd o numără

toare inversă și considerînd lungimea medie a ciclului cercetare- proiectare-fabricație pentru un „produs mediu", rezultă că în perioada imediat următoare, de pregătire a planului pe 1986, fiecare unitate . productivă trebuie să-și realizeze un plan fundamentat corect, privind modernizarea nomenclatorului de produse. Cum și cu cine trebuie făcut și ce ar trebui să conțină acest plan ?în primul rînd, fiecare unitate productivă trebuie să-și- realizeze, dacă nu are, un studiu de dezvoltare

O dacă modernizarea unei linii de fabricație presupune controlul în flux al calității produselor cu dispozitive speciale de măsură, trebuie știut exact de unde, cum, la ce preț și în cît timp se pot procura aceste dispozitive ;O dacă se prevede sporirea de la simplu la dublu sau la triplu a producției agricole pe ’ anumite suprafețe, atunci trebuie simultan pusă și problema transportului, depozitării și desfacerii operative a produselor agricole, mai ales dacă acestea sînt perisabile.

tizarea, inclusiv robotizarea, bazate pe dispozitive microelectronice și echipamente de calcul, pot fi un sprijin efectiv pentru unitățile productive și pentru unitățile de cercetare și inginerie tehnologică, puse în prezent și în perspectivă sub presiunea timpului, în realizarea obiectivelor și planurilor la care ne-am referit. Ingineria asistată de calculator poate crește productivitatea muncii în fazele de concepție, proiectare tehnică, tehnologică și constructivă. inclusiv pregătirea tehnică a fabricației, de la simplu
Dezvoltarea intensivă a economiei

care să urmărească modernizarea producției, inclusiv restructurarea ei, dacă este cazul, în raport cu tendințele și nivelul pe plan mondial, pentru a satisface în condiții de maximă eficiență atît cerințele interne, cît și cele de export. Această etapă nu poate fi parcursă decît printr-o strinsâ conlucrare cu colective de cercetare și inginerie tehnologică, singurele capabile să analizeze, în intimitatea lor, procesele și tehnologiile, instalațiile și utilajele, avînd permanent în atenție referințele de nivel mondial, la care acestea trebuie să aibă acces prin documentare și prin nivel profesional.în al doilea rînd. cerințele etapei de studiu de dezvoltare, atît ca intrări, cît și ca ieșiri în și din cadrul unității, trebuie supuse unei analize sistemice, pentru a defini exact tot ceea ce poate asigura succesul realizării și vînzării unui produs, sau nomenclator de produse, atît la intern cît și la export. Să ne referim, în acest sens, la două exemple, din domenii complet diferite :

în al treilea rînd, pentru a valorifica avantajul economiei planificate, intrările și ieșirile fiecărei unități, pe centrale industriale sau la nivel național, trehuie corelate, analizate calitativ și cantitativ, pentru a găsi soluții care se pot obține cu eforturi proprii, în cadrul unor cooperări internaționale sau prin importuri parțiale sau totale. Fiecare din soluții trebuie să aibă o fundamentare tehnico-economică bazată pe date realiste, cu variante posibile care să fie apreciate pe baza unor criterii și funcții obiectiv complexe.Parcurgerea celor trei etape care permit concretizarea planului de modernizare la care ne-am referit trebuie să se încheie cu propuneri concrete de obiective, cu resursele și timpul necesare realizării lor, cu estimarea științifică a drumului critic, pe baza căruia se poate vedea cu realism modul în care fiecare unitate poate răspunde cerințelor ce-i revin, din documentele Congresului al XIII-lea al P.C.R.Tehnologiile informatice, automa-

la triplu, aspect extrem de important cînd se pune problema realizării de produse noi și «proiectării celor existente în fabricație, după o metodologie diferită de cea practicată în perioada dezvoltării extensive. în prezent, se poate afirma că decizia de introducere a unui produs sau proiect în producție sau execuție, pe bază de soluție unică, este extrem de păgubitoare deoarece acea soluție unică poate fi mult mai costisitoare decît altele, care nu au fost cercetate și propuse. Tehnologiile informatice sînt singurele capabile să furnizeze în timp Util răspunsuri la aceste probleme.Sistemele de fabricație moderne, cu grad înalt de automatizare și robotizare, cuprind celule și sisteme flexibile, care au în componență roboți și manipulatoare, sisteme automate de transport și depozitare, instalații și dispozitive pentru control automat în flux, tehnica de calcul pentru comanda, controlul și dispecerizarea producției și proceselor etc. Un asemenea sistem modern de fabricație nu este pus în valoare

decît atunci cînd este conceput împreună cu prelungirile lui firești : partea de cercetare-inginerie și partea de desfacere și urmărire la beneficiari a produselor. Un asemenea sistem care, cuprinde ingineria, fabricația si utilizarea bazate pe tehnologii informatice se dovedește a fi extrem de flexibil și operativ în satisfacerea unor comenzi relativ diverse, fără modificări mari, costisitoare în dotarea tehnică. în sistemele de producție de tip continuu sau semicontinuu (chimie, siderurgie și metalurgie, industria cimentului, alimentară etc) se valorifică la maximum electronizarea, automatizarea ,și informatizarea, în cadrul unor sisteme integrate, prin însăși caracteristica proceselor tehnologice.Astfel, atît ingineria asistată de calculator, cît și sistemele de fabricație moderne la care ne-am referit pot oferi soluții în conceperea dezvoltării unităților economice, soluții ' care oferă cicluri reduse ca timp în cercetare-proiectare-fabri- cație, precum și flexibilitate în adaptarea la cerințele beneficiarilor, satisfăcînd și comanda socială relativă la productivitate sporită, calitate înaltă și consumuri reduse, deci la un ridicat nivel de eficiență economică.Cu toată perfecționarea lor, sistemele de inginerie și fabricație moderne ce caracterizează dezvoltarea intensivă sînt dominate de om. de omul-specialist, cu o înaltă calificare, pentru care trebuie să se găsească mijloacele cele mai naturale și . firești, condițiile cele mai nimerite de a declanșa energia lui internă. într-un efort continuu, cerut de performanță, de competitivitate. Acest viitor muncitor specialist sau inginer, cercetător, care va realiza și lucra cu noile sisteme, se înțelege ușor că trebuie pregătit de ne acum, chiar din școlile generale, în acest domeniu, modernizările se impun la fel și cu aceeași prioritate ca și în producție.

Definind sensul dintotdeauna al luptei popoarelor pentru triumful binelui social și uman, triada „libertate — demnitate — pace" constituie în același timp condiție și scop pentru orice efort de creație artistică. Revelatoare, în acest sens, este pilda oferită de poporul român care, încă din epoca îndepărtată a constituirii lui, are meritul de a fi introdus in circuitul de valori, în primul rînd morale, ale umanității, evenimente viguroase, cu o fizionomie distinctă, apârținînd unei' fertile și complexe atitudini umaniste. Intre aceste elemente se înscrie și muzica românească, ale cărei tradiții populare și culte deopotrivă ne apar, astăzi, asemenea unui uriaș fluviu de sensibilitate și gin- dire în apele căruia se oglindesc idealurile pentru care au luptat și deseori s-au jertfit strămoși cu chipuri de legendă pentru dreptul la identitate etică, morală și spirituală. Este tradiția prin care ni se relevă viabilitatea faptului de cultură muzicală ca dimensiune a existenței noastre, ca mărturie a unui trecut ce informează prezentul asupra sensului, inexorabil luminos, al evoluției noastre istorice, ca forță mereu vie ce însuflețește voința de luptă a prezentului pentru cucerirea viitorului pe măsura aspirațiilor dintotdeauna spre libertate, demnitate și pace ale poporului român.„Metodă de cunoaștere" — cum spunea Marx’, „Muzica — îl citez, acum, pe George Călinescu — posedă elanul și integralitatea globală, dialectica negație-afirmație și, în concluzie, orice operă muzicală este întotdeauna optimistă".. Din această perspectivă, imaginea de ansamblu pe care ne-o oferă muzica românească din perioada ce a urmat celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român este aceea de implicare activă și complexă în dinamica proceselor dezvoltării noastre contemporane. Nu există, practic, nici o idee și nici o temă fundamentală a acestui timp de adevărată „explozie" creatoare care să nu-și fi aflat o reflectare emoțională în muzică și nu există resort oricît de intim al trăirii umane incandescente care să nu înnobileze „respirația" adîncă a ființei ei. Pacea, munca, dragostea față de țară și popor, față de tradițiile luptei revoluționare pentru păstrarea și afirmarea ființei naționale, respectul pentru valorile spirituale create de-a lungul istoriei noastre bimilenare, sentimentul înălțător al iubirii de oameni, al prieteniei și înfrățirii popoarelor în numele idealurilor de progres și civilizație, iată amplul registru pioblematic și afectiv prin care muzica românească din „Epoca Ceaușescu" își legitimează rolul activ pe care îl are în reflectarea realității, în dinamizarea proceselor sociale. Un mare număr de 'cînte- ce revoluționare și patriotice, adevărate antologii ale spiritului revo

luționar, numeroase cantate și oratorii, opere și balete, simfonii, poeme simfonice, uverturi, concerte instrumentale etc., oferă, cum am mai spus, imaginea de ansamblu a unei muzici înfloritoare, între cele mai dinamice și expresive din lumea muzicală contemporană.Realizărilor pe planul cantității, al cuprinderii unui spectru tematic și ideatic de largă și adincă implicare în demersurile actualității le corespund mutații de substanță în modalitățile de realizare estetică. între conținutul și formele muzicii s-au conturat unități expresive indestructibile. de natură dialectică. Muzicale. adică cele ținînd de relația mediată sau imediată a realităților mu- zical-culturale, componistice și folclorice, sau nemuzicale, adică cele provenind prin asimilarea și transfigurarea unor modele literare, plastice, filozofice, istorice etc., sursele muzicii noastre contemporane se cuprind în conceptul general de viață trăită.Sursele muzicale acționează asupra formei, asupra limbajului muzicii, în vreme ce sursele nemuzicale acționează asupra conținutului ei. în felul acesta, muzica românească a ultimelor două decenii a parcurs un proces de decantare, perfecționare și îmbogățire continuă a limbajului în dependența necesității de integrare a sa într-un din ce în ce mai vast orizont ideatic și afectiv, ceea ce îi configurează, în fapt, conținutul ei expresiv, mesajul ei.Atribuim muzicii natura de limbaj — problemă ce a suscitat și suscită încă dezbateri de clarificare conceptuală, dar care reprezintă, în a- celași timp, cîmpul unor afirmări strălucite și în domeniul gîndirii muzicologice din perioada la care ne referim — atribuim, deci, muzicii natura de limbaj, tocmai pentru că ea este. în integralitatea ei, un instrument . de comunicare asemenea cuvîntului vorbit ; pentru că valoarea ei — așa cum o demonstrează experiența componistică a acestor ani de puternică afirmare a spiritului creator românesc — nu poate fi limitată nici la aparența sa, adică la fenomenul sonor ca atare, și nici la presupusa valabilitate a surselor nemuzicale din care se Inspiră.Valoarea muzicii românești contemporane constă în unitatea dintre conținutul și forma ei, cu alte cuvinte în semnificația pe care ea o transmite, în eficiența simbolică și semantică a ei ca factor de înrîu- rire a conștiințelor și comportamentelor umane.Aici identificăm marele salt calitativ înregistrat de gîndirea teoretică și componistică românească din „Epoca Ceaușescu", salt care, cum s-a mai spus, situează muzica noastră în rîndul celor mai dinamice școli muzicale contemporane.
Vasile DONOSE
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CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-FRANCEZE

cu prilejul prezentării scrisorilor 
AMBASADORUL REPUBLICII

de acreditare 
ITALIENE

(Urmare din pag. I)înmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul Sergio Cattani a arătat că președintele Republicii Italiene, Francesco Cossiga, i-a încredințat plăcuta misiune de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de prietenie, precum și expresia sentimentelor sale de cea mai înaltă .stimă'' și considerație, împreună cu cele mai bune urări de progres și bunăstare pentru poporul român,în cuvîntarea prezentată de ambasador sînt evocate relațiile tradiționale, de prietenie și colaborare, dintre Italia și România, care s-au extins și îmbogățit continuu, în ultimii ani, pe multiple planuri. în același timp, este manifestată dorința de a se amplifica și întări în viitor aceste bune raporturi, de a se intensifica cooperarea în producție și schimburile comerciale, de 
a se realiza o conlucrare tot mai largă între cele două țări, atît pe tărîm bilateral, cit și pe arena mondială.

Primind scrisorile de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj, pentru urările adresate poporului român și a transmis, la rîndul său, președintelui Francesco Cossiga cele .mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul italian prieten.în cuvîntarea de răspuns a șefului. statului român se., subliniază că între România și Italia au existat dintotdeauna legături strînse de prietenie, favorizate de conștiința originii comune a celor două popoare, de afinitățile de limbă și cultură. Totodată, este relevat faptul că aceste relații au cunoscut și cunosc o dezvoltare continuă. Se apreciază, de asemenea,, că există largi posibilități pentru a extinde și mai mult cadrul acestor raporturi, reliefîn- du-se importanța deosebită a creșterii și diversificării cooperării economice, a intensificării schimburilor Comerciale reciproc avantajoase, a promovării colaborării tehnico-știin- țifice și culturale.în continuare, reafirmîndu-se po

ziția țării noastre in legătură cu e- voluția situației internaționale, în cuvîntare se arată că România acționează cu consecvență-pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, și trecerea la dezarmare, pentru rezolvarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre state, pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice mondiale, pentru instaurarea in Europa și în lume a unui climat, de pace, destindere, securitate, încredere și rodnică colaborare. Este exprimată convingerea că România și Italia vor conlucra activ și în viitor pe arena internațională, adueîndu-și contribuția la soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cu ambasadorul Sergio Cattani, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

La Bucur,ești au început, joi, lucrările celei de-a XlV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale do cooperare economică, industrială și tehnico-științifică româno-franceză.Cele două delegații, conduse de Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, și Martin Malvy, membru al guvernului, secretar de stat în Ministerul Redesfă- șurării Industriale și al Comerțului Exterior al Franței, analizează evoluția relațiilor economice româno- franceze, modul în care au fost traduse în viață hotărîrile precedentei

Sesiuni privind dezvoltarea cooperării bilaterale, pe multiple planuri în domeniile industrial și tehnlco- științific, creșterea și diversificarea schimburilor comerciale dintre cele două țări. Sînt examinate, de asemenea, noi căi și acțiuni pentru impulsionarea în continuare a conlucrării româno-franceze, atît pe plan bilateral, cit și pe terțe piețe. « La lucrările sesiunii participă Gheorghe Tache, ambasadorul României la Paris, și Michel Rougagnou, ambasadorul Franței la București.(Agerpres)
în județul Suceava s-a încheiat 

recoltatul cartofilorAcționînd în spiritul indicațiilor și orientalilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al III- lea Congres al consiliilor populare, precum și al documentelor adoptate de Plenara Consiliului național al agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, oamenii muncii de pe ogoarele județului Suceava au încheiat recoltatul cartofilor de p'e întreaga suprafață cultivată în sectorul socialist.In telegrama adresată cu acest

prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul județean de partid, se arată căfîn prezent toate forțele sînt mobilizate la transportul producției de cartofi destinate fondului de stat, efectuarea arăturilor, pregătirea terenului, încheierea însămînțării culturilor de toamnă, recoltatul porumbului, legumelor și fructelor, strîngerea și depozitarea furajelor, asigurarea condițiilor optime pentru adăpostirea animalelor.

(Urmare din pag. I)
AMBASADORUL REPUBLICII IRAK

Ambasadorul Safa Saleh Mahdi 
nl l'alaky, inminînd scrisorile de acreditare, a subliniat că președintele Republicii Irak, Saddam Hussein, i-a încredințat deosebita cinste de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de caldă prietenie, însoțit de cordiale urări de sănătate, de progres material și spiritual pentru poporul român.în cuvîntarea prezentată de ambasador au fost reliefate bunele, relații existente între România și Irak, subliniindu-se însemnătatea deosebită a dialogului la nivel înalt ,româno-irakian pentru amplificarea și, întărirea cooperării economice și tehnice, pentru creșterea schimburilor comerciale, dintre cele două țări. Este relevată, în același timp, dorința guvernului irakian de a se

dezvolta în continuare legăturile de colaborare rodnică dintre țările noastre în diferite domenii de activitate.Președintele Nicolae Ceaușescu, primind scrisorile de acreditare, a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a rugat să se transmită președintelui Saddam Hussein cele mai bune urări prietenești de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace pentru poporul irakian.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se exprimă satisfacția pentru cursul pozitiv înregistrat in ultimii ani în raporturile româno-irakiene in toate domeniile de interes comun, precum și convingerea că există încă largi posibilități de intensificare și diversificare a acestora, îndeosebi pe plan economic, în interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a păcii, dez

voltării independente și colaborării in întreaga lume.Menționîndu-se profunda îngrijorare provocată de continuarea războiului dintre Irak și Iran, in cuvîntare se subliniază că România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru încetarea imediată a acțiunilor militare, pentru retragerea trupelor, și de o parte și de alta, în interiorul frontierelor recunoscute pe plan internațional, pentru trecerea la soluționarea politică a tuturor problemelor existente intre cele două state — ceea ce ar fi în folosul ambelor țări și popoare. în interesul păcii și stabilității în zonă și în lume.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, intre președintele Nicolae Ceaușescu și ambasadorul irakian Safa Saleh Mahdi al Falaky a avut loc o convorbire cordială.

BACĂU : Noi apartamente pentru oamenii munciiConstructorii de locuințe au înălțat Și predat la cheie in acest an oamenilor muncii din orașele și centrele muncitorești din județul Bacău noi blocuri cu 2 329 apartamente, cifră superioară prevederilor dc plan pe această perioadă. Noile blocuri de locuințe întregesc modemele cartiere ale municipiilor

și orașelor de pe văile Trotușului și .Bistriței. In ultimii 20 de ani, in județul Bacău au fost puse la dispoziția oamenilor muncii circa 80 000 de apartamente. Alte peste 900 de apartamente se află in diferite stadii de construcție și vor fi predate beneficiarilor pînă la finele acestui an. (Gheorghe Baltă).

Cronica zilei
«annwii» — ■ ■■ iiwiimwu

AMBASADORUL REPUBLICII TUNISIENE
(Urmare din pag. I)înmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul Lyes Gastli a subliniat că îi revine deosebita cin- .ste de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Republicii Tunisiene. Habib Bourguiba, un salut călduros, prietenesc. împreună cu cele mai sincere urări de succes în activitatea de înaltă răspundere ce o desfășoară. iar poporului român de noi realizări in dezvoltarea multilaterală a patriei.în cuvîntarea prezentată de ambasador se subliniază că intre Tunisia și România s-au statornicit si se dezvoltă relații Strînse. prietenești. Este exprimată, totodată.. dorința .de p se. extinde și întări aceste bune raporturi. de ă se corifctr noi- aiirfen- siufii și un conținut' mal bogat- co-- laborării și cooperării bilaterale, in interesul ambelor țări și popoare.Primind scrisorile de acreditare.

președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul de prietenie și urările transmise și a adresat președintelui Habib Bourguiba un cald salut și cele mai bune urări de sănătate si fericire, de bunăstare poporului tunisian.In cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se relevă că raporturile dintre România și Tunisia cunosc o evoluție pozitivă. în spiritul prieteniei și stimei reciproce existente între popoarele. noastre. Se apreciază, totodată, că sînt create premise favorabile pentru creșterea sc.himburilor comerciale, extinderea ' cooperării în producție, intensificarea si diversificarea'colaborării economice in general.ÎPaâcelasi tim»vi:?în ouvintare .'.se.:-,, argilă. mobiiizîpd,i,v,s,i, Jțirg e.fbrțu-,.-. rilp j.pgntru dezvoltarea •;șp.eialisță a- , patriei, poporul ,'hftstții desfășoară,,o,. ari'îplă 'activitate' p'e plârfinterrtătid-' nai. militează activ pentru promovarea unei politici de pace, destin

dere, dezarmare, securitate. înțelegere și cooperare, pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea noii ordini economice mondiale, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, independentă și progres ale tuturor națiunilor, pentru soluționarea. constructivă a problemelor complexe ce confruntă epoca noastră.în încheierea solemnității prezentării scrisorilor de acreditare. . președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut. intr-o atmosferă cordială, cu ambasadorul Lyes Gastli.
★La solemnitățile prezentării scrisorilor de acreditare si la convorbirile pe care președintele Nicolae Ceaușescu le-a avut cu ambasadorii. ;. Republicii Italiene, Republi--. . cii Irak, si Republicii;. Tunisiene . au participat. .. Aurel Duma., ,-ministru^, secretar de. stat la Ministerul' Afacer - rilor Externe., și Dumitru Audstbiu, secretar prezidențial si al Consiliu- . lui de Stat.

Joi, 3 octombrie, tovarășii Ștefan Birlea, președintele Comitetului de Stat ăl Planificării, și Punțaghiin Jasrai, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comisiei de Stat a Planificării din R.P. Mongolă, au semnat Protocolul privind coordonarea planurilor economiilor naționale ale celor dopa țări pe perioada 1986'—1990.în spiritul înțelegerilor convenite între conducătorii de partid și de stat ai României și Mongoliei, documentul prevede lărgirea livrărilor reciproce de mărfuri, precum și dezvoltarea în continuare a colaborării economice in perioada cincinalului viitor. *

La spectacolul de gală au participat tovarășa Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politie Execdtiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, ăi Asociației de prietenie româno-coreeană, un numeros public.Au1 luat parte Mun Ben Sam, însărcinatul cu afaceri e.i. al R.P.D. Coreene la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră și membri âi corpului diplomatic. (Agerpres)

TOATE CONTRACTELE LA EXPORT PE ACEST AN - ONORATE INTEGRAL IN AVANS!
(Urmare din pag. I)pentru ca produsele destinate exportului să fie realizate la termen și ireproșabil din punct de vedere calitativ.Măsurile organizatorice ce se iau în aceste zile in întreprinderi pentru onorarea în avans a tuturor contractelor încheiate pe 1985 cu partenerii externi trebuie să urmărească, concomitent cu. lansarea in fabricație în cit mai scurt, timp a producției pentru export ce mai este de realizat in acest an, folosirea deplină a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, gospodărirea judicioasă a resurselor materiale și energetice. Cu cea mai mare răspundere trebuie să se acționeze pentru desfășurarea. în cele mai bune condiții a' activității in secțiile, la liniile de fabricație și 

in formațiile de lucru specializate 
in producția de export, pentru aprovizionarea lor cu prioritate, în mod

ritmic, cu materii prime și materiale. Experiența a numeroase unități economice ilustrează că numai asigurînd uri cadru organizatoric bine pus la punct,. precis, în care fiecare om să știe exact ce are de făcut, numai asigurînd un control riguros, zi de zi, pe întregul flux de fabricație asupra întregii activități productive pot fi create condiții optime pentru realizarea „integrală a planului la export pe acest an.O atenție deosebită se cere acordată in această perioadă și respec
tării cu strictețe, neabătute, a pro
gramelor de cooperare interuzinală. Facem această precizare întrucît în momentul de față într-o serie de întreprinderi finalizarea unor comenzi la export depinde, in mare măsură, de promptitudinea și răspunderea cu care se va acționa în vederea realizării și livrării unor piese și sub- ansamble ce se asigură prin cooperare. Cu toată claritatea trebuie să

se înțeleagă că oamenii muncii din întreprinderile care colaborează la realizarea produselor pentru export poartă aceeași, răspundere pentru onorarea tuturor contractelor încheiate cu partenerii (externi ca și cei din unitățile care fabrică produsele finite. xRezultatele obținute de multe colective de întreprinderi demonstrează cu forța de convingere a faptelor că printr-o preocupare susținută și plină de răspundere — de la muncitor, inginer. pînă la director — pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru onorarea cu promptitudine maximă a tuturor contractelor, manifestîndu-se receptivitate față de comenzile urgente ale partenerilor externi, este pe deplin posibil ca sarcinile de plan la export pe acest an să fie îndeplinite exemplar. Aceasta este in interesul major al economiei naționale, al tuturor oamenilor muncii 1

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Republicii Democrate Germane, ambasadorul acestei țări la București, Herbert Plaschke, a organizat, joi, o conferință de presă.Relevînd importanța evenimentului aniversat, ambasadorul R.D. Germane a înfățișat importantele înnoiri din țara sa, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în toate domeniile vieții economice, politice și sociale. Au fost reliefate, totodată, pregătirile ce au loc în în- tîmpinarea celui de-al XI-lea Cori- Șgrîtes al P.S.U1G., care, prin' obiecti- jjvqjle sale, va deschide .nQi pprspec/- itive dezvoltării economice, șf '.sociale !â liR.D. Germane. •Referindu-se la bunele raporturi existențe intre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român, între Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România, vorbitorul _ a subliniat importanța deosebită a în- tîlnirilor și convorbirilor la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea șl adîncirea acestor raporturi pe. multiple planuri, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.
★La cinematograful „Studio" din Capitală se desfășoară „Zilele filmului din R.P.D. Coreeană", organizate cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului Muncii din Coreea. Manifestarea a fost deschisă cu filmul artistic „Drumul". Alături de această creație cinematografică, maijsint programate alte cîteva lung-metrăje in orașele Ploiești și Buzău.

In

(Urmare din pag. I)
Cutezători în lupta pentru nou

citori precum Gheorghe Porumbu, Constantin Ena- che, loan Angliei și mulți alții s-au bătut ca și cum proiectul ar fi fost al fiecăruia dintre ci. De fapt, dacă stau și mă gîndesc bine, in realitate devenise al fiecăruia. Chiar dacă aș fi vrut .eu să mă opresc, colectivul nr-ar fi dus înainte.—• Performanțele dobîn- dite corespund acestor eforturi, vă îndreptățesc speranțele ?— AFD 100—202 sporește considerabil gradul de automatizare al producției, are o fiabilitate mult mai mare, reduce substanțial costurile de producție și în plus — lucru deloc de neglijat — este mult mai „suplă", concret cintărește cu 1 500 kg mai puțin.— Ni s-a relevat un fapt cu totul remarcabil și anume că noua mașină înglobează un număr de șase invenții. Care e situația acestora ?

— Trei invenții au și fost brevetate. Pentru celelalte trei dosarele sînt in curs de aprobare...—• E vorba, deci, de soluții tehnice noi, superioare celor deja cunoscute la ora .asta în lume...— Da ! Problema se pune în felul următor : dacă ne-am mulțumi să-i copiem pe alții, ne-am condamna să rămînem în urma lor. Aceasta este rațiunea pentru care Directivele partidului prevăd ca în cincinalul viitor ponderea produselor industriale realizate la nivel mondial ridicat să ajungă la 95 la sută, iar 2—5 la sută să depășească cele mai bune performanțe din lume. De aceea ne îndeamnă secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ne călăuzim de luminile științei, să cucerim poziții noi în tehnică, să fim cutezători, inventivi. Adică să fim animați în permanență de spirit revoluționar.

Străbatem halele moderne ale marii întreprinderi băcăuane. Peste tot — dotare tehnică de înalt nivel, bună organizare, disciplină. De asemenea, pește tot — spirit inventiv, luptă pentru nou. Aflăm că in cincinalul acesta, care se încheie peste puțin timp, produsele noi reprezintă aici peste 80 la sută, înglo- bînd îndeosebi tehnică de vîrf : automate programabile, microprocesoare, comenzi numerice. Sint mașini și Utilaje pentru programul energetic, inclusiv cel nuclear, pentru metalurgie, chimie, construcția de mașini. E vorba de mașini complexe, unele dintre ele unicate pe economia națională. Ba chiar mai mult. Despre mașina de găurit adine GAFx-65 ni se spune că e produsă de foarte puține țări de pe glob și că exemplarele realizate cu concursul inginerilor Corneliu Țarălungă, Gheorghe Buzdugan, A- driân Ghenade au o pro

ductivitate de trei ori mai mare decit cele importate pină de curînd. Și mai sint multe .. asemenea utilaje realizate de constructorii de mașini băcăuani.— Aceste performanțe au fost posibile datorită devotamentului oamenilor, pasiunii lor în muncă, bunei lor pregătiri — ține să menționeze secretarul comitetului de partid, Gheorghe Ceaușu. De la ingineri și pînă la maiștri și muncitori, cu toții ne însușim cunoștințe temeinice din domeniul automatizărilor, electronicii industriale, informaticii. Performanțele înalte cer o pregătire înaltă.Construcția de mașini e o ramură industrială nouă în orașul de pe Bistrița. Colectivul e tînăr. Dar de pe acum, acești oameni ai tehnicii înaintate dobîn- desc un binemeritat prestigiu. Este înaltul prestigiu pe care-1 pot da numai faptele.
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gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 octombrie, ora 20 — 7 oc
tombrie, ora 20. în tară: Vremea va fi 
caldă si predominant frumoasă. îndeo
sebi în regiunile sudice. Cerul va 11 
variabil. Izolat. în nordul tării. va 
ploua slab. Vîntul. va sufla slab pînă 
la moderat, prezentînd unele intensi
ficări în sudul Banatului, spre sfîr- 
situl Intervalului, din sectorul sUd- 
vestic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 4 si 14 grade, mai co
borâte în depresiunile intramontane. 
iar maximele între 18 și 28 grade, izo
lat mai ridicate. Dimineața, local, se 
va produce ceață. în București: Vre
mea se menține frumoasă si caldă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul va sufla 
slab nînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 8 si 10 grade, 
iar maximele între 25 și 28 grade. Di
mineața. ceată slabă.

SĂRBĂTOAREA națională a regatului

LESOTHO

Maiestății Sale regele MOSHOESHOE AL II-LEAMASERUCea de-a XlX-a aniversare a proclamării independenței de stat a Regatului Lesotho îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate pentru poporul Iesothian.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre .• țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele celor două J popoare, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii în lume. .■
NICOLAE CEAUȘESCU ifPreședintele îRepublicii Socialiste România (

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a transmis o telegramă primului ministru al Regatului Lesotho, Leabua Jonathan, cu ocazia Zilei naționale, prin care îi adresează calde felicitări și cele mai
bune urări și își exprimă convingerea că, în spiritul convorbirilor avute la București, se va acționa în continuare pentru realizarea înțelegerilor convenite, in interesul celor două țări și popoare, al politicii de pace și colaborare.

INFORM
TENIS. Arena „Progresul" din Capitală va găzdui începind de azi meciul dintre echipele României și Danemarcei, contind ca finală a grupei „A" europene a „Cupei Davis". învingătoarea se va califica în grupa de elită.Conform tragerii la sorți. în prima zi se vor disputa, de la ora 10,50, partidele Adrian Marcu — Peter Bastiansen și Florin Segărceanu — Michael Tauson, simbătă este programată întilnirea de dublu, precedată de festivitatea de prezentare a echipelor, începind de la ora 12,30, iar duminică, tot de la ora 10.50, se vor disputa meciurile Florin Segărceanu — Peter Bastiansen și A- drian Marcu — Michael Tauson. In partida de dublu perechile- vor fl, foarte probabil, următoarele ; Ilie

ÂȚDDNăstase-Florin Segărceanu și. respectiv, Peter Bastiansen-Michael Mortensen.Arbitrul principal este Knut Greb- ner (R.F. Germania).
FOTBAL. Comentînd meciurile din primul tur al cupelor europene de fotbal, corespondenții agențiilor internaționale de presă subliniază performanța echipei Universitatea 

Craiova, care a reușit să remonteze un handicap de două goluri, obținînd calificarea în optimile de finală ale „Cupei cupelor" în dauna reputatei formații A.S. Monaco.Astfel, agenția Associated Press notează, printre altele : „Universitatea Craiova s-a arătat aceeași echipă valoroasă, care a excelat in edițiile anterioare ale cupelor europene. Deși de data aceasta părea foarte

greu, să se califice, datorită celor două goluri primite in prima manșă, formația română a cîștigat la Craiova cu 3—0, dovedind că se numără în continuare printre protagonistele competițiilor continentale in- tercluburi". iEchipa Steaua București a confirmat părerile specialiștilor ce o indicau ca favorită în întilnirea cu formația daneză B. K. Vejle. Referin- du-se la meciul de la București, comentatorul agenției Associated 
Press relatează despre jocul avîn- tat, tehnic, al echipei române, care a întrecut lă un scor confortabil, 4—1, formația cunoscutului Simonsen, ob- ținînd calificarea in tuful următor al competiției.

8 Ieri s-a jucat meciul-retur din „Cupa U.E.F.A." dintre Sportul studențesc și Xamax. Rezultatul a fost de 4—4 (4—2), echipa bucureșteană ratînd calificarea.

cinema
© Steaua dimineții („Zilele filmului 
din R.P.D. Coreeană44): STUDIO
(59 53 15) — 17.30: 19.30
• Aripi pe zăpadă: SCALA (11 03 72) 
— 9: 11,15; 13,30: 15,45'; 18; 20.15,
GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20. CULTURAL (83 50 13) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20,15
O Declarație de dragoste: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19
© Sosesc păsările călătoare: FE
RENTARI (80 49 85) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
& Secretul lui Bacchus: DACIA 
(50 35 94) — 9: 11.30: 14: 16,15: 18.30
© Masca dc argint: FLORE A SC A 
(33 29 71) — 9: 11 : 13: 15.30: 17.45: 20 
© Cantonul părăsit. Stelele de la

La 4 octombrie, poporul Regatului Lesotho sărbătorește împlinirea a 19 ani de la proclamarea independenței naționale.Fost protectorat britanic, sub numele de Basutoland. Lesotho este unul din statele mici ale Africii, avînd o suprafață dc 30 355 kmp și o populație do aproximativ 1 300 000 locuitori. Situat în partea de sud a continentului. ca o enclavă in teritoriul Republicii Sud-Africane, Regatul Lesotho are un relief dominat de podișuri înalte și munți stîncoși. ceea ce face ca numai o șesime din teritoriu să fie propice agriculturii.- Cu toate acestea, cultivarea pămintului și. mai cu seamă. creșterea animalelor — efectivele de . vite cornute mari, oi și capre depășesc trei milioane de capete -- reprezintă principalul sector al economiei, avînd o

pondere de 60 la sută în produsul național brut. Lesotho este al patrulea mare producător mondial de mohair. care împreună cu pieile de animale șl diamantele naturale constituie principalele sale produse de export.După cucerirea independenței, poporul din Lesotho a depus eforturi notabile pentru a lichida starea de înapoiere economică moștenită de la regimul colonial, inregis- trind progrese pe calea creării bazelor unei industrii proprii, sporirii producției a- gricole și valorificării bogățiilor subsolului.In spiritul politicii sale de solidaritate activă cu țările africane, cu tinerele state care âu pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. poporul român privește cu simpatie eforturile poporului din Lesotho îndrepta

te spre propășirea e- conomică și socială a patriei sale. între România și Lesotho s-au statornicit relații de prietenie si colaborare, care cunosc un curs ascendent. Un moment important în ridicarea pe o treaptă superioară a legăturilor româno-lesothieno l-a constituit vizita întreprinsă la București, în 1983. de către primul ministru al statului Lesotho, cu acel urilcj fiind investigată o arie largă de domenii in care cele două țări pot conlucra cu rezultate fructuoase, convenindu-sc, astfel. amplificarea schimburilor comerciale și cooperării în sectoarele geologic, minier, al agriculturii etc. Fără îndoială că dezvoltarea relațiilor româno-lesoțhiene corespunde intereselor celor două țări, ale cauzei păcii si înțelegerii internaționale.

Tangshanul renăscutO călătorie in China este o miri- . fică descoperire a unei civilizații milenare, care cunoaște o adevă- ! > rată înfloriri: în condițiile soda- !i ■ lismulti'k Tomuri întregi s-au scris II despre țara de care ne leagă . o il străveche prietenie; nenumărate pagini am putea și noi să dedicăm îndeosebi oamenilor pe care i-am cunoscut și care ne-au impresionat prin pasiunea, abnegația si frumusețea lor. Dar poate că exemplul cel mai edificator ni l-au oferit oamenii din Tangshan.Tangshanul este o străveche așezare de la poalele munților Yan- shan. ai cărei locuitori au avut dintotdeauna ca îndeletnicire agricultura, păstoritul și olăritul. Abia după 1877, cînd s-au descoperit aici enorme zăcăminte de cărbuni, Tangshanul a devenit centru minier, ce s-a dezvoltat vertiginos în anii puterii populare. Numele acestei localități puțin cunoscute avea să devină sinonim unei mari tragedii. La 28 iulie 1976, un puternic 'cutremur a distrus 90 la sută din clădirile orașului, care depășea în acel timp un milion de locuitori. Au fost înghițiți sub dărimături 148 000 de' oameni. Alte zeci de mii de persoane au fost, grav rănite de cumplitul dezastru. Dar Tangsha- nul nu a avut soarta Pompeiului, pentru că aici, oamenii, într-0 înfrățire și înțelegere proprie solidarității comuniste, au învins furia naturii.Am văzut Tangshanul renăscut, ca pasărea Phoenix, din propria-i cenușă. O probează cifrele; în 1978, , valoarea globală a producției industriale s-a apropiat de nivelul anterior seismului. Reconstruirea orașului a început în același an 1978. Pe o suprafață de 8 350 000 mp s-au ridicat blocuri de locuințe cu 4—5 etaje. 140 000 de familii s-au mutat in case noi.Tangshanul se divide acum in trei districte: cetatea veche, cetatea de est și cetatea noua. Toate beneficiază (le șosele și bulevarde largi, moderne artere de circulație, institute de invățămînt de toate gradele, biblioteci, teatre, cinematografe, multe magazine, piețe, spitale. Numai minerii de aici au la dispoziție trei spitale cu mii de paturi.Celebru prin minele de cărbune Kailuan, în care lucrează 130 000 de oameni, orașul beneficiază acum de un cartier special amplasat in a- propierea zonelor de intrare în subteran, cu blocuri moderne, din ale căror balcoane — transformate în grădini suspendate — nu lipsesc nici coliviile cu păsări în penaj policrom.Dacă încă in urmă cu 500 de ani Tangshanul era vestit pentru ceramica pe care o meșterea, el are astăzi o industrie care cumulează douăsprezece fabrici de porțelan, exportindu-șl produsele in 40 de

țări ale lumii. Doar Fabrica nr. 2, pe care am vizitat-o, are o capacitate de producție, dc 20 de mi- iiqanc piese . .anual,. Numărul m.uu- cițorilor .de aici: 1 800, din care'48 la. sula sint femei. Și în acest caz, ■pentru muncitorii de la fabricile de porțelan s-au construit cartiere noi în împrejurimile zonei industriale. După dezastrul din 1976 a fost construită o gigantică termocentrală. situată pe malul vestic al lacului de acumulare Douhe, care cuprinde „deocamdată" — după
însemnări de călătorie 

din R. P. Chineză

precizarea directorului tehnic — 4 turbogeneratoare și poate produce 5 miliarde 500 milioane kW oră anual. „Ce ne mai dorim? Ei bine, încă 4 turbogeneratoare, Ni ic vom fabrica noi. Peste doi ani vor fi instalate" — precizează directorul termocentralei.Tangshanul, reconstruit, dar in continuă construcție și dezvoltare, este așezat in nord-estul provinciei Hebei, împrejmuit de bătrînii munți Yanshan la nord, de golful Bohat în sud, legat de litoralul Beidaihe la est și învecinat în partea vestică de Beijing și Tianjin.Tangshanului, beneficiar al unor condiții geografice speciale, i se o- .fetă și posibilitatea de dezvoltare forestieră, de creștere a animalelor. de cultivare a pămintului, de extindere a pescuitului, Subsolul, bogat în minereuri și petrol, asigu

ră cu resursele sale buna desfășurare a procesului muncii în industrie și în special in ramura industriei grele. Se. ridică .noi. fabrici, noi hale’ și uzine. Macaralele s-au luat parcă la întrecere eu munții. Domeniile industriei metalurgice, electronice, chimice, textile, de ma- șini-unelte, auto, biciclete, s-au și remarcat prin rezultatele deosebite pe care le obțin.Dacă înainte de 1976 orașul număra 1 060 000 de oameni, astăzi populația sa a ajuns la 1 350 000. -„Cu sprijinul întregii provincii, beneficiind de solidaritatea caldă a tării, am reușit să reclădim orașul. Și dorim să-l înfrumusețăm continuu" — ne-a declarat viceprima- rul Chang Qiying.. Și iată, Tangshanul, cu Scuaru- rile sale verzi, cu pinii și chiparoșii abia răsădiți, cu ploaia de pe" tale multicoldre, ne dăruiește, sub un cer albastru și un soare generos, un moment de profundă emoție: vizităm o grădiniță de copii. „Stăpînii" grădiniței, copiii, ne în- tîmpină cîntînd cu voci cristaline, „Bine ați venit, prieteni!". Asis- tind la spectacolul lor. am înțeles mai bine care este izvorul energiei Tangshanului.„Rostul vieții rezidă în dăruire și nu în acceptare" — spunea cînd- va Ba Jin, eminentul scriitor octogenar al Chinei.Oamenii, printr-o dăruire totală, au schimbat fața Tangshanului, care a devenit o minune pe pă.|Tiîn- tul străvechi al Chinei.Oamenii au făcut toate acestea, printr-o dăruire totală.
Elvira IVAȘCU

O imagine simbol a Tangshanului de azi

Sopot: PROGRESUL (23 94 10) — 15; 
17: 19
© Cu mîinile curate: POPULAR
(35 15 17) — 15; 17: 15
© Atenție la pana de vultur — 9;
11: 1345, Logodnica mecanicului Ga
vrilov — 15,30; 17,45; 20: LUMINA 
C14 74 16)
• O dragoste ciudată: TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 
20
© Crăiasa zăpezii — 9: 10.30; 12;
13.30; 17,15. Masca de argint — 15;
18.45: DOINA (16 35 38)
• Hangar 18: UNION (13 49 04) — 9; 
1'1: 13: 15: 17, GRIVITA (17 08 53) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18; 20
© Persoana indezirabilă: UNION — 
19
® Darclâe: VIITORUL (10 67 40) — 9; 
12: 16: 19
© Paloș contra paloș — 15,30; 17,30, 
Moștenirea — 19.30: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)

© Așa bunic, așa nepot: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19. GRADINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20
© Burlacul căsătorit: ARTA (21 31 86) 
—9: 11: 13; 15: 17: 19
© Legenda dragostei: LIRA (31 71 71)
— 15.30: 18.30
© Toată lumea este a mea: COTRO- 
CENI (49 48 48) — 13: 16: 19
© Joc limonadă: STUDIO — 9,30;
11,30: 13.30; 15.30
© Superpolițistul: PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: 11 : 13.15: 
15,15; 17.30: 19.45. FAVORIT (45 31 70)
— 9; II: 13: 15: 17,15: 19.30. MELO
DIA (11 13 49) -=• 9; 1'1,15; 13.30: 15,45; 
18; 20
• Marea cursă: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 12; 15.30: 18,30
© Fluturii sînt liberi: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15
@ Bunul meu vecin Sam: FESTIVAL

06 63 84) — 9; 12; 16; 19. MIORIȚA 
(14 27 14) — 8,30: 11.30: 14.30; 17,30: 20. 
FLACĂRA (20 33 40) — 9,30; 12,30;
15,30: 18.30
© Căpitanul răzbunării: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 1'1,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
«> Călărețul electric: FEROVIAR 
(50 51 40) — 8.45: 11: 13; 15,15; 17,30; 
19,30. GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. AURORA (35 04 66)
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20
® Cei șapte fantastici: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11: 13: 15,15; 17,30;
19,45. FLAMURA (85 77 12) — 11; 13; 
17.15: 19,30
© Ali-Baba și cei 40 dc hoți: COS
MOS (27 54 95) 10.15: 13: 16: 19, GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 19,30 
© Confidențe: VOLGA (79 71 26) —
9: 11: 13: 15: 17: 19
© Cursa infernală: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19
© Cu tine viața e frumoasă: GRĂ
DINA ARTA (21 31 86) — 19,30



Schimb de mesage la nivel înalt LUCRĂRILE CELEI DE-A 40-A SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. HRB CONDAMNARE A ATACULUI ISRAELIAN
româno-malawian ASUPRA SEDIULUI 0. f. P. DIN TUNIS

LILONGWE 3 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialista România, și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis președintelui Partidului Congresului din Malawi, președintele Republicii, 
dr. H. Kamuzu Banda, și doamnei Tananda Kaddzamira Banda un cald mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres poporului malawian.Mulțumind pentru mesaj, președintele H. Kamuzu Banda a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu din partea sa și a soției un călduros salut de prietenie,

| în perspectiva unei noi runde de negocieri 
f comerciale multilaterale în cadrul G.A.T.T.GENEVA 3 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat lucrările sesiunii extraordinare a Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). Reprezentanții celor 102 țări participante la sesiune au examinat posibilitatea organizării unei noi runde de negocieri comerciale,. multilaterale care să conducă la reducerea și diminuarea actualelor obstacole din calea comerțului internațional. 

PARIS

începerea convorbirilor sovieto-franceze

i
Relansarea economiei mondiale necesită o largă colaborare între toateA ,

urări cordiale de sănătate șl fericire, precum și de succes poporului român în realizarea aspirațiilor sale de progres și prosperitate.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea, de către președintele H. KamUzu Banda, a tovarășului Maxim Berghianu, membru* 1 al C.C. al P.C.R., ministrul muncii, care reprezintă Partidul Comunist Român <îa convenția anuală a Partidului Congresului din Malawi. în’ timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, a fost reliefată dorința comună de a dezvolta relațiile dintre cele două țări și partide, în interesul reciproc al popoarelor român și malawian, al cauzei independenței, înțelegerii și cooperării internaționale.

PARIS 3 (Agerpres). — Mihail; Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., își continuă vizita oficială în Franța. în cadrul primelor convorbiri avute cu Francois Mitterrand, președintele j: Franței, au fost abordate probleme | majore ale situației internaționale >'■ actuale, precum și stadiul relațiilor £ dintre Franța și U.R.S.S.ft Luînd cuvîntul la dineul oferit în £ cinstea oaspetelui sovietic, președin.- 1 tele Francois Mitterrand, evocînd , bunele relații existente între cele două state, a arătat că apartenența » celor două țări la sisteme politice și economice, ca și la alianțe militare diferite impune respect reciproc, un limbaj sincer, dorința de a purta un dialog în care spiritul sincerității să triumfe asupra neînțelegerii. El a afirmat 'că Franța dorește menținerea la un nivel cit mai scăzut a echilibrului forțelor nucleare și conven-. ționale, instituirea unui control ! serios asupra măsurilor care se ins' treprind în aceste scopuri. De aceea, : a precizat șeful statului francez, ma- ‘f nifestăm interes pentru reuniunea de ț. la Stockholm, din partea căreia așteptăm o restabilire treptată a în- [ crederii și elaborarea unei înțelegeriI între cele 35 de țări participante.|. “ Franța acordă o' Ware însemnătate ' și tratativelor de la Geneva, al căror i țel, potrivit înțelegerii sovieto-ame- ricane din ianuarie anul acesta, este acela de a pune capăt cursei înai— ; mărilor pe Pămînt și de a o pre- întîmpina în Cosmos. Franța, manifestă interes față de cele ce se petrec ț în Cosmos și față de năzuința fireas- ■' că a. omului modern de a-1 cuceri. ? Știm, a subliniat președintele Mitter- ț rând, că există de pe acum o anumită militarizare a spațiului cosmic. Considerăm de actualitate prevederile înscrise în Actul final de la Hel- ■' șinki referitoare la securitatea în Eu- ț ropa și în regiunea Mării Mediterane. : La rîndul său, Mihail Gorbaciov,• secretar general al C.C., al P.C.U.S., a subliniat că printr-o serie de ini- ‘ țiative întreprinse în ultimele luni , Și,. în primul rînd, prin măsurile adoptate în mod unilateral. Uniunea Sovietică a demonstrat în fapt că este dispusă să accepte compromisuri raționale și așteaptă un răspuns - adecvat. Am dori, a declarat vorbitorul, să contăm pe intensificarea

Situația actuală, afectată de fenomenele crizei, și perspectivele economiei mondiale, strînsa interdependență între politicile comerciale și financiare internaționale și soluționarea problemelor dezvoltării, îndeosebi a țărilor lumii a treia, au constituit principalele teme abordate în cadrul sesiunii de toamnă a Consiliului pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D., care s-a desfășurat recent la Palatul Națiunilor din Geneva, cu participarea reprezentanților a 127 de țări membre ale consiliului, între care și România.Așa cum au arătat numeroși vorbitori, criza, care a zdruncinat economia mondială la începutul anilor ’80, n-a putut fi depășită. Relansarea activității productive după 1982 
a fost inegală și fragilă. Marea majoritate a țărilor în curs de dezvol
tare n-au beneficiat de pe urma înviorării economice din unele state dezvoltate. Mai mult, de la începutul acestui an, ritmurile de creștere sînt intr-un pronunțat declin chiar în țările in care se părea că relansarea ar fi susținută și de durată. în general, potrivit estimărilor secretariatului U.N.C.T.A.D., ritmu
rile de creștere a producției și co
merțului mondial vor scădea în 1985 
Ia aproape jumătate față de nivelu
rile atinse în anul precedent și nu 
vor depăși, în medie, 3 la sută pe 
an pînă la sfîrșitul actualei decade. Or, după aprecierile celor mai mulți participanți, o nouă recesiune riscă să detoneze două „bombe" cu explozie întîrziată — numite astfel nu ca termeni de senzație publicistică, ci tocmai pentru consecințele lor distructive : „bomba datoriilor externe" ale țărilor în curs de dezvoltare și „bomba protecționismului", care ar putea genera noi și grave perturbați! în economia și comerțul mondial.Pentru a se evita o asemenea perspectivă, s-a arătat la reuniunea de la Geneva, este necesar să se ac
ționeze îndeosebi în domeniul cre

Participanții au decis să fie creat' un grup de lucru, deschis tuturor membrilor G.A.T.T., care să examineze temele și modalitățile organizării noii runde de negocieri, în lumina programului de lucru adopte* de conferința ministerială G.A.T.T. din 1982. Grupul de lucru va prezenta un raport sesiunii anuale a părților contractante din noiembrie a.c., cind ar urma să se constituie. și comitetul pregătitor al noii runde.

acțiunilor în favoarea încetării pregătirilor militare atît din partea Franței și a Europei occidentale în ansamblu, a Statelor Unite ale Ame- ricii, cit și din partea tuturor celorlalte state, indiferent de orinduirea lor socială și poziția lor geografică. Totodată, a arătat Mihail Gorbaciov, astăzi, mai mult ca oricînd, este necesar un dialog politic între Vest și Est. Trebuie să învățăm să ne cunoaștem mai bine punctele de vedere, să instaurăm un minimum de încredere. Dacă dezarmarea generală și totală rămine deocamdată un țel nobil, dar îndepărtat, trebuie — a precizat M. Gorbaciov, să convenim cel puțin asupra unui nivel pe cit posibil mai scăzut al înarmărilor, în primul rind al celor nucleare, asupra menținerii stabilității strategice. Referitor la încercările de a se transfera cursa . înarmărilor în spațiul cosmic, M. Gorbaciov â afirmat că Uniunea Sovietică va face tot ce depinde de ea pentru a nu admite proliferarea cursei înarmărilor în spațiul extra-' terestru, fiind Încredințată că prin aceasta’ exprimă dorința majorității covîrșitoare a statelor și a tuturor acelora, care nu-și. pierd rațiunea și simțul răspunderii.
★în cea de-a doua Zi a vizitei sale, Mihail Gorbaciov s-a întîlnit cu parlamentari, membri ai comisiilor pentru afaceri externe și cu grupurile de prietenie franco-sovietică ale Adunării Naționale și Senatului din Franța. Cu acest prilej, secretarul general al C.C, al P.C.U.S. a rostit o cUvîntare.WASHINGTON 3 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a exprimat satisfacția in legătură cu declarațiile făcute, la -televiziunea franceză, de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., referitoare la relațiile . sovieto-americane. — relatează agenția Reuter. „Dorim să realizăm un progres cît mai mare în toate problemele înscrise pe agenda convorbirilor noastre — controlul armamentelor, chestiuni regionale, relațiile bilaterale — dacă sovieticii intenționează să ajungem la înțelegeri realiste. Statele Unite intenționează serios să ajungă la acorduri privind controlul armamentelor" — a spus șeful executivului american.

ditului internațional, întrucît dobin- 
zile inalte sporesc mereu povara da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare — de la 72 miliarde de 
dolari în 1970 la peste 900 miliarde 
în 1984 ! Toate strategiile elaborate pînă acum în vederea soluționării problemei datoriilor nu mai sînt valabile, aprecia secretarul general în exercițiu al U.N.C.T.A.D., Alister McIntyre. Țările debitoare, arăta el, au dat. dovadă de bunăvoință, luînd măsurile necesare restructurării balanței lor comerciale și de plăți. Dar 

PROPUNERILE ROMÂNIEI, LARG APRECIATE 
LA SESIUNEA CONSILIULUI U.N.C.T.A.D.

ele au ajuns la limitele posibilităților, deoarece prea multe resurse sint absorbite de serviciul datoriei. Intr-adevăr, dacă ne referim, luînd un singur exemplu, la Republica Peru, această țară ar urma să plătească in anul financiar 1985—1980, la o datorie de 14 miliarde de dolari, amortismente și dobînzi în valoare de 5,5 miliarde de . dolari, ceea ce înseamnă 170 la sută din veniturile sale din exporturi ! Este evident că în aceste condiții nu se pot onora obligațiile financiare externe cu ajutorul resurselor proprii, iar recurgerea la credite externe n-ar face decît să agraveze și mai mult problema datoriei.La sesiune s-a subliniat că nu numai scumpirea creditului, ci și pro
liferarea măsurilor protecționiste contribuie la agravarea situației economice a țărilor în curs de dezvoltare. Datorită limitării accesului la piețele țărilor dezvoltate a produselor . provenite din statele în curs de dezvoltare, prețul

Soluționarea pe cale pașnică a conflictelor 
— condiție esențială a păcii în lumeNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres)— N. Chilie transmite : Necesitatea soluționării într-o manieră nouă, democratică a marilor probleme economice, politice, militare și de altă natură care confruntă omenirea contemporană continuă să fie relevată cu. pregnanță in luările de cuvânt din cadrul dezbaterilor generale ale Adunării Generale a O.N.U.

Reprezentantul Arabiei Saudito, Sultan Bin Abdul 'Aziz al Saud, a subliniat că O.N.U. are obligația de a acționa in continuare, cu și mai multă vigoare, pentru a se asigura respectarea de către toate statele a principiilor înscrise în Cartă, de a apăra drepturile și interesele legitime ale țărilor mici și mijlocii și de a menține și consolida pacea internațională. In context, el a făcut o amplă prezentare a poziției țării sale față de situația din Orientul Mijlociu, arătind că tergiversarea in găsirea unei soluții pașnice, cuprinzătoare îh conflictul din această regiune are ca efect menținerea unui focar, periculos de criză care amenință grav pacea și stabilitatea in zonă și în întreaga lume. El a arătat că țara sa se pronunță pentru intensificarea eforturilor în scopul ajungerii la o reglementare de pace justă și durabilă în Orientul Mijloj- ciu pe baza prevederilor rezoluțiilor O.N.U. și cu participarea activă a organizației mondiale care să conducă la materializarea dreptului legitim al poporului palestinian de a avea un stat propriu.
Ministrul <le externe al Ungariei, Peter Varkonyi, a apreciat în discursul său că în lumea de azi. încărcată de grave pericole, scopul nostru comun trebuie să-l constituie evitarea unei catastrofe nucleare, și în acest sens angajarea și desfășurarea unui dialog între state pentru rezolvarea problemelor in dispută pe calea negocierilor, precum și dezvoltarea cooperării bazate pe luarea în considerare a intereselor comune. Vorbitorul a arătat că o sarcină comună și prioritară a statelor, în zilele noastre, o constituie oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea u- nor măsuri practice în sfera dezarmării. în vederea întăririi păcii și securității generale.în context, vorbitorul a arătat că țara sa se pronunță pentru, adoptarea unor măsuri cuprinzătoare de sporire a încrederii, de dezarmare și întărire a păcii și securității, între care a menționat lichidarea conco- -mitentă a celor două blocuri militare, reducerea nivelului forțelor armate și armamentelor în Europa, interzicerea folosirii armelor nucleare, reducerea arsenalelor nucleare. o- prirea cursei înarmărilor in spațiul cosmic și altele.
Ministrul de externe al Siriei, Farouk Al Sharaa, a declarat că actuala sesiune, care coincide cu cea de-a 40-a aniversare a fondării O.N.U., trebuie să marcheze o cotitură radicală în viața organizației mondiale, dînd un nou impuls creșterii, rolului Națiunilor Unite ca instrument eficient și, adecvat pear tril realizarea progresului economic și social al națiunilor, pentru salvgardarea păcii generale. Ținînd seama de actuala situație internațională deteriorată, a adăugat vorbi-, torul, aniversarea O.N.U. trebuie să fie privită ca o ocazie pentru a stimula și mobiliza eforturile statelor în scopul găsirii de soluții în diverse probleme internaționale, ai eliminării tuturor . formelor de rasism, colonialism și neocolonialism, al opririi agresiunilor și creării unor condiții mai. bune pentru a se face dreptate popoarelor oprimate.Ministrul sirian a prezentat apoi poziția țării sale în legătură cu conflictul arabo-israelian, arătind, între altele, că Siria se pronunță pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților implicate, a U.R.S.S. și S.U.A.
Ministrul de externe al Algeriei, Ahmed Taleb Ibrahimi, a subliniat, in discursul său, rolul important ce revine O.N.U. în viața internațio- 

mărfurilor exportate de acest din urmă grup de state a scăzut vertiginos. Consecințele au fost dintre cele mai serioase. în cazul Boliviei, arăta reprezentantul acestei țări la conferința de la Geneva, scăderea prețurilor la materiile prime a dus, între 1983 și prima jumătate a anului 1985, la reducerea cu 29 la sută 
a produsului intern brut. De altfel, așa cum rezultă din datele cuprinse în „Raportul asupra comerțului și dezvoltării, 1985“, elaborat de secretariatul U.N.C.T.A.D., țările lu

mii a treia riscă să se trezească la 
sfîrșitul actualului deceniu sensibil 
mai sărace decît erau Ia în
ceputul lui.Dar, așa cum a reliefat reuniunea consiliului U.N.C.T.A.D., dacă interesele pe termen scurt ale țărilor dezvoltate și ale celor în curs de dezvoltare sînt divergente, interesele lor pe termen lung coincid. Practic. actualul sistem de relații a dus la o mai mare prosperitate în „Nordul" bogat, dar si la o mai accentuată dependență a sa de „Sudul" sărac. în fiecare din țările dezvoltate, ponderea comerțului exterior în realizarea venitului național a sporit de paste două ori, rolul cel mai dinamic în schimburile internaționale ale acestui grup de state avîndu-1 țările în. curs de dezvoltare. De aceea, dezbaterile consiliului U.N.C.T.A.D. au scos în evidentă necesitatea relansării activității economice nu numai în țările dezvoltate, ci și în celelalte state, în primul rînd prin crearea condițiilor 
ca țările în curs de dezvoltare să-și 

nală. arătind că organizația mondială oferă cel mai bun cadru pentru înlocuirea politicii de forță și a conflictelor armate prin dialog, negocieri și soluții pașnice.El a apreciat că sesiunea aniversară a O.N.U. se cere folosită pentru reafirmarea atașamentului statelor membre față de principiile înscrise în Cartă pentru întărirea autorității și prestigiului O.N.U. și a mecanismelor și procedurilor Națiunilor Unite de rezolvare a conflictelor și de întărire a păcii si securității regionale .și internaționale, în continuare, el a abordat problemele grave cu care sint confruntate țările- în curs de dezvoltare din Africa si de pe alte continente, de- clarînd că în concepția Algeriei actualul sistem de relații economice între state este perimat. Națiunile Unite, a spus el, sînt confruntate cu necesitatea unei -abordări globale a problemelor economiei mondiale. Instaurarea unei noi ordini economice internaționale are o importanță istorică.
Ministrul afacerilor externe al 

Guyanei, Rasleigh Jackson, a declarat că una din cauzele principale ale încordării din viața internațională o constituie încălcarea normelor dreptului și legalității și recurgerea frecventă la forță și la amenințarea cu forța de către unele state. în special împotriva țărilor mici și mijlocii, nealiniate, in curs de dezvoltare.
Ministrul de externe al Australiei, Bill Hayden, a arătat că. prin .intrarea lor în rîndul membrilor Națiunilor Unite, statele s-au angajat să respecte codul de conduită .internațională. care este Carte O.N.U.. angajament a cărui îndeplinire are în zilele noastre o însemnătate fundamentală pentru dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase între națiuni și pentru menținerea păcii mondiale. Vorbitorul a relevat că în fata escaladei continue si periculoase a cursei înarmărilor. în special a înarmărilor nucleare, toate statele lumii. O.N.U. trebuie să întreprindă acțiuni urgente pentru progresul pe calea dezarmării. în primul rînd a dezarmării nucleare. în acest sens, el a evidențiat însemnătatea creării unor zone libere de arme nucleare în diferite părți ale globului, decla- rînd că Australia se pronunță pentru transformarea Pacificului de sud într-o zonă denuclearizată. a păcii. înțelegerii și colaborării. De asemenea, ministrul australian s-a pronunțat pentru reglementarea prin mijloace pașnice a conflictelor existente pe continentul asiatic și în alte regiuni ale globului.
Președintele Kampuchiei Democra

te. Norodom Sianuk. a relevat în discursul său importanta deosebită
Intîlnire între miniștrii de externe 

ai R.P. Chineze și S.U.A.NEW YORK 3 (Agerpres). — în cursul întîlnirii dintre George Shultz, secretarul de stat al S.U.A.. și Wu Xueqian, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, care a avut loc la New York, au fost examinate aspecte privind dezvoltarea relațiilor
„Coreea trebuie să intre în 0. N. U. ca un singur stat"

O declarație a M.A.E. al R.P.D. CoreenePHENIAN 3 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație, citată de agenția A.C.T.C., în care, respin- gîndu-se „intrarea simultană în O.N.U." a R.P.D. Coreene și Coreei de Sud, precum și „intrarea .separată în O.N.U." a Coreei -de Sud, se arată : Guvernul R.P.D. Coreene afirmă încă o dată cu putere : Coreea trebuie să intre în O.N.U. ca un singur stat, după reunificare, sau cel puțin cu o singură denumire- acțiunistatele comune,
recapete rolul dinamic în economia 
și comerțul mondial. In acest sens, numeroși vorbitori au apreciat că actuala criză nu este un fenomen ciclic, ci un rezultat al dezechilibrelor profunde din economia mondială. In linii mari, mecanismul ar fi : menținerea și chiar adîncirea decalajelor economice — care au dus la restrîngerea pieței mondiale — ceea ce a afectat, la rîndul său, toate statele, inclusiv pe cele dezvoltate.Actuala situație deosebit de com

plexă și preocupantă, au apreciat numeroși vorbitori, este rezultatul nu numai al crizei economice mondiale, ci și al tensiunilor politice în creștere din lume, care își găsesc o elocventă expresie în intensificarea 
cursei înarmărilor. Cheltuielile militare. care se situează între 800 și 1 000 de miliarde de dolari, dau lovituri grele economiei mondiale, reprezentînd o uriașă risipă de resurse financiare, materiale si umane, de potențial științific și . tehnologic și constituind, în același timp, 
o povară mai grea decît oricînd pe 
umerii tuturor popoarelor. Asemenea evoluții negative relevă cît de stringent se ridică problema declanșării 
unui proces real de dezarmare, care 
să determine o reducere substanțială 
a cheltuielilor militare și să permită 
folosirea în scopuri pașnice, de dez
voltare. a fondurilor astfel eliberate.România, care acordă o atenție deosebită activității U.N.C.T.A.D., a participat la sesiunea Consiliului pentru comerț și dezvoltare animată de dorința de a conlucra strîns cu 

pe care o are O.N.U. pentru țările mici și mijlocii, deelar-înd că. Națiunile Unite rămin ultima, speranță â popoarelor oprimate. El' și-a consacrat în continuare cea ■ mai . mare parte a discursului său prezentării situației din Kampuchia* Și din- Asia de sud-est. Vorbitorul s-a pronunțat pentru rezolvarea pe cale politică ă problemelor din sud-estul asiatic, inclusiv a problemei kampuchiene, pe baza rezoluțiilor adoptate , de O.N.U.De asemenea, vorbitorul s-a, declarat pentru rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor din Orientul Mijlociu și din alte regiuni ale lumii și pentru transpunerea neîntîrziată în viață a pianului Națiunilor Unite privind accesul la independentă al poporului namibian.
Ministrul de externe al Pakistanului, Sahabzada Yaqub Khan, a subliniat că oprirea cursei înarmărilor și respectarea strictă a principiilor dreptului internațional de către toate statele sînt condiții fundamentale ale menținerii și consolidării păcii și securității mondiale.Dacă lumea nu dorește să ajungă la o stare de haos, a spus el. este nevoie ca principiile și idealurile O.N.U. să fie respectate de către toate statele și în toate regiunile planetei.Vorbitorul a evocat pe larg stările conflictuale din lume, în . special celș. din Asia, subliniind că acestea își pot găsi soluții adevărate prin renunțarea la forță și la imixtiuni în viața altor popoare, prin tratative între părțile interesate, cu sprijinul activ al O.N.U. și al întregii comunități internaționale.
Ministrul de externe al Cehoslova

ciei, Bohuslav Chnoupek, a declarat, în discursul său. că ansamblul activităților O.N.U. trebuie să urmărească realizarea sarcinilor suprerpe ale prevenirii războiului, salvgardării păcii. întăririi securității internaționale. înfăptuirii dezarmării si dezvoltării cooperării intre state în toate domeniile.Vorbitorul a prezentat apoi poziția tării sale în problemele cooperării si securității în .Europa, arătind că cei zece ani care au trecut de la semnarea documentului de la Helsinki au confirmat vitalitatea principiilor înscrise în Actul final și a apreciat că pentru reușita eforturilor în direcția promovării unui cadru de cooperare și securitate trainică în Europa, de cea mai mare importanță este adoptarea unor măsuri de încredere, de reducere a forțelor armate și armamentelor, in primul rînd a celor nucleare, și, în context, a relevat însemnătatea deo- -sebită a încheierii cu succes și cît mai curînd a conferinței de la Stockholm și a negocierilor de la Viena.

dintre R.P. Chineză șl Statele Unite în ultimii anii și s-a; efectuat un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale de interes comun — relatează agenția China Nouă.

națională, după realizarea unei confederații.în declarație se exprimă speranța că țările membre ale O.N.U. se vor opune încercărilor privind „admiterea simultană" în O.N.U. a celor două părți ale Coreei ori „admiterea separată" a Coreei de Sud, care sînt' întreprinse în scopul de a se perpetua divizarea Coreei, și își vor manifesta solidaritatea cu poporul coreean în lupta sa pentru realizarea reunificării naționale independente și pașnice.

toate țările pentru ca, prin eforturi comune, să se obțină rezultate capabile să contribuie la depășirea dificultăților economice care confruntă omenirea, și îndeosebi țările în curs de dezvoltare, la instaurarea u- nei conlucrări rodnice, autentice . între statele avansate și cele rămase .în urmă, care să deschidă perspective reale pentru edificarea unei noi ordini economice mondiale.
Interesul de care s-au bucurat în 

riadul participanțiior poziția și pro
punerile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu se explică tocmai 
prin caracterul lor realist și con
structiv, prin faptul că ele definesc 
modalități concrete de înfăptuire a 
acestui obiectiv. Propunerile românești vizează promovarea largă a colaborării economice internaționale, prin înlăturarea oricăror obstacole 
ce limitează posibilitățile de dez
voltare a comerțului mondial ; so
luționarea problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de 
dezvoltare și sporirea substanțială a 
fondurilor alocate pentru sprijinirea 
acestor state ; convenirea de moda
lități practice pentru reducerea si 
stabilizarea dobînzilor la niveluri 
rezonabile și pentru asigurarea acce
sului țărilor rămase in urmă la cre
dite internaționale îh condiții de fa
voare; rezolvarea problemei mate
riilor prime și asigurarea accesului 
tuturor statelor la cuceririle științei 
și tehnicii moderne; reducerea chel
tuielilor militare și folosirea fondu
rilor eliberate în scopul dezvoltării 
economice și sociale.Firește, realizarea acestor măsuri ar aduce o însemnată contribuție la înfăptuirea noii ordini economice internaționale, menită să favorizeze dezvoltarea mai rapidă a. țărilor rămase în urmă, progresul tuturor popoarelor, intr-un climat de înțelegere, colaborare și pace.

Gh. CERCELESCU
Geneva.

BEIJING 3 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității de Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze se arată că guvernul acestei țări condamnă ferm atacul israelian asupra Cartierului general din Tunis al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Această acțiune, se spune în declarație, constituie o crimă serioasă șăvîrșită de autoritățile israeliene împotriva poporului palestinian și celorlalte popoare arabe. De asemenea-, constituie o încălcare flagrantă a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Tunisiene și o violare brutală a principiilor dreptului internațional și Cartei O.N.U.în declarație se reafirmă că. așa cum a făcut-o întotdeauna. China va sprijini cu hotărîre lupta justă a țărilor arabe și a poporului palestinian.DELHI — în calitate de președinte în exercițiu al mișcării de neăli- . niere. India a condamnat cu fermitate, în numele țărilor nealiniate, raidul aerian israelian asupra sediului O.E.P. India, |se arată . într-o declarație oficială dată publicității la .. Delhi, pune. în evidență faptul că acest „odios atac constituie o violare flagrantă a tuturor normelor comportării civilizate" și cere comunității internaționale să condamne fără echivoc actul barbar de agresiune împotriva Tunisiei și a poporului. palestinian.BAGDAD — Bombardarea de către Israel a sediului - din Tunis al O.E.P. constituie un act criminal împotriva poporului arab, se arată într-o declarație difuzată de Tariq Aziz, vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Irakului, la New York. El a chemat opinia publică internațională să condamne agresiunea israeliariă.LUXEMBURG — într-o declarație comună a miniștrilor de externe ai celor zece țări membre ale Comunității Economice Europene, ai Spaniei și Portugaliei, dată publicității la Luxemburg, este exprimată condamnarea energică de către cele 12 state a raidului israelian asupra Cartierului general al O.E.P. din Tunis, I Bombardamentul efectuat de forțele aeriene israeliene „reprezintă o violare a suveranității unei țări pașnice" — subliniază declarația. în document se exprimă, totodată, speran- . ta că „noua escaladare a violenței nu va compromite eforturile în curs vizînd găsirea unei soluții pașnice conflictului israeliano-arab".PARIS — „Franța nu va admite justificări ale raidului israelian împotriva birourilor O.E.P. din Tunis" și nici „acțiunea de forță împotriva Tunisiei" — a declarat, în Adunarea Națională franceză, primul ministru Laurent Fabius. El a estimat că, prin raidul israelian, procesul de pace, pentru relansarea căruia acționează Egiptul, Iordania și O.E.P., „a primit, fără îndoială, o lovitură gravă".„Franța, care Susține atit dreptul Israelului de- a trăi în cadrul - unor frontiere, sigure .și. recunoscute, cît și dreptul poporului palestinian de
Reuniunea Consiliului de Securitate al 0. N. U.NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — In intervenția sa in cadrul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate, care examinează situația creată, prin agresiunea șăvîrșită de avioane militare israeliene împotriva Cartierului general al O.E.P. din Tunis, ministrul de externe al Tunisiei, Beji Caid Essebsi, a cerut membrilor consiliului să condamne cu tărie atît acest act de agresiune deliberată, cît și pe autorii lui și a revendicat achitarea de despăgubiri

Răpirea cetățenilor sovietici la Beirut - 
o încălcare flagrantă aWASHINGTON 3 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a exprimat regretul in legătură cu răpirea unor cetățeni sovietici la Beirut, apreciind,. în context, că terorismul reprezintă fenomenul cel mai detestabil care confruntă omenirea de azi — relevă agenția Associated Press. Totodată, un purtător de . cuvînt al Departamentului de Stat, citat de France Presse, a declarat că actul criminal al uciderii unei persoane dintre cele răpite scoate în evidență cu și mai multă pregnantă necesitatea angajării unor acțiuni concertate împotriva terorismului internațional. Purtătorul de cuvînt a subliniat că guvernul a- merican cere eliberarea neîntîrziată a tuturor persoanelor răpite în Liban, exprimînd convingerea că în-

pe scurt
INTÎLNIRE CONSULTATIVĂ PE TEMA „PLANETA - CASA NOASTRĂ".

La Paris se desfâșoarâ o întilnire consultativa a Asociației participanțiior 
la zborurile cosmice, organizație internaționala neguvernamentală. Parti
cipanții - cosmonauți și astronauți din U.R.S.S., S.U.A., Franța, România și 

.din bite țări — dezbat probleme privind promovarea cooperării spațiale in 
scopuri pașnice, o atenție deosebită fiind acordată salvgardării păcii, 
tema de bază a reuniunii fiind „Planeta - casa noastră".I DECLARAȚIE. Adunarea R.S.F. 

I Iugoslavia a adoptat o declarație în legătură cu cea de-a 40-a aniversa- Ire a Organizației Națiunilor Unite, în care, după ce este evocată activitatea organizației, se apreciază că 
I O.N.U. rămine un instrument deneîhlocuiț al cooperării și înțelegerii în actuala lume interdependentă. în care pacea și progresul sînt 
I inseparabile. Pacea mondială — serelevă în declarație — poate fi obținută doar prin renunțarea la fo- Ilosirea forței si prin solutionarea pașnică a conflictelor, prin dezvoltarea amplă a relațiilor si încrede- Irii. prin promovarea unor relații politice, si economice echitabile in lume.. O REUNIUNE A PREZIDIULUI 

CONSILIULUI GENERAL AL 
I FRONTULUI DEMOCRATIC DIN

ALBANIA a avut loc la Tirana. Au 
I fost discutate sarcinile ce stau in 

a dispune de o patrie a sa și de a-și crea aici structurile pe baza opțiunilor sale,, va depune eforturi pentru a acționa, atit ea însăși, cît și împreună cu celelalte țări europene, pentru ca acest proces fragil să fie salvgardat" — a arătat primul ministru francez.CAIRO — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a calificat raidul israelian asupra sediului O.E.P. din Tunis drept o acțiune teroristă criminală. Un comunicat al Ministerului egiptean al Afacerilor Externe informează că Egiptul a hotărit să suspende negocierile cu Israelul in problema enclavei de frontieră Taba, in semn de protest față de raidul israelian.NAȚIUNILE UNITE — Condam- nînd încălcarea gravă a suveranității și integrității teritoriale ale Tunisiei, președintele actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.. Jaime de Pinies, a subliniat că aceste acțiuni ale Israelului nu pot fi in nici un fel justificate.BELGRAD — Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Radovan Vlaikovici, a transmis președintelui Comitetului Executiv jil O.E.P. Yasser Arafat, în numele Prezidiului R.S.F.I., un mesaj in care este condamnat în termenii cei mai e- nergici atacul israelian împotriva sediului O.E.P. Meșajul arată, că a- cest act constituie o violare a normelor de bază ale dreptului international, puiiînd în pericol securitatea altor țări și pacea în regiune și, in afara ei.BUENOS AIRES — Argentina a condamnat vehement atacul , israelian împotriva Cartierului general al O.E.P. de lingă Tunis, lansînd, totodată. un apel la dialog, ea mijlocul cdl mai adecvat pentru soluționarea conflictelor internaționale. într-un comunicat, M.A.E. argentinian relevă că acțiunea forțelor aeriene israeliene constituie „o violare a suveranității și integrității teritoriale a Tunisiei".OTTAWA — Ministrul de externe al Canadei, Joe Clark, a condamnat raidul israelian,. care constituie „un act de încălcare a Cartei Națiunilor Unite". Canada — a declarat el — se opune ferm oricăror îhfcălcări . ale prevederilor Cartei O.N.U. — informează A.F.P.ISLAMABAD. — Guvernul ?1 por porul pakistanez își exprimă profunda indignare în fața, atacului israelian asupra sediului O.E.P, din Tunis — a declarat un purtător de cuvînt oficial pakistanez citat de a- genția KUNA.RABAT. — Marocul condamnă cu fermitate atacul israelian asupra sediului O.E.P. din Tunis, care constituie. o manifestare a terorismului de stat, a declarat regele Hassan al 11-lea al Marocului. El a chemat țările arabe să întreprindă aețklhi- comune în cadrul O.N.U, pentru eopda.njna.rea., Wă, rezerve, a pdU agresiuni israeliene.
integrale pentru pagubele suferite. Atacul israelian — a spus ministru) de ■ externe tunisian — constituie o agresiune împotriva integrițătii' teritoriale, a suveranității și irideperi- denței Tunisiei, o violare a dreptului internațional și a principiilor Cartei O.N.U. Vorbitorul a adăugat că acțiunea israelian.ă este menită să împiedice eforturile depuse pentru ajungerea Ia o reglementare pașnică a problemei Orientului Mijlociu.

normelor internaționaletreaga comunitate internațională sa va alătura acestui apel.NAȚIUNILE UNITE — La Națiunile Unite a fost dată publicității, în numele secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o declarație care condamnă cu hotărîre luarea ca ostatici la Beirut a patru colaboratori ai unor instituții sovietice. Secretarul general . al O.N.U., se subliniază în declarație, „condamnă această încălcare flagrantă a normelor. internaționale care se referă la viața colaboratorilor reprezentanțelor diplomatice, aflate în exercițiu, și dorește să sublinieze din nou necesitatea unor eforturi internaționale concertate în vederea combaterii proliferării terorismului".

fața organizației în opera de con- I 
strucție socialistă. In cadrul lucrări- I 
lor a luat cuvintul Ramiz Alia, vi- 1 
cepresedinte al Consiliului ■ General . 
al Frontului. . I

CONGRESUL AL XVH-LEA AL
P.C. ITALIAN va avea Ioc la I Florența în perioada 9—13 aprilie I 1986 — a anunțat ziarul „L’Unita". 1

LANSAREA NAVETEI SPAȚIA- | LE „ATLANTIS". Statele Unite au | 
lansat joi de la centrul spatial 
Cape Canaveral (Florida) naveta | 
spațială „Atlantis", cu «« echipaj I 
format din cinci astronauti. a cărei ' 
misiune este exclusiv militară, in- , 
formează agențiile Associated Press ! I și Reuter. In cursul misiunii de la j 
bordul navetei vor fi lansați doi 
sateliți. Operațiunile de urmărire I 
a evoluției zborului, precum si alte I 
date legate de această misiune sint 1 
strict secrete. .
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