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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la Sesiunea de comunicări științifice 
dedicată celei de-a 40-a aniversări a O.N.U.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, vineri, 4 oc
tombrie, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat PROPUNERILE PRIVIND PLANUL 
PE TRIMESTRUL IV 1985 Șl PE ÎNTREGUL 
AN, precum și un RAPORT CU PRIVIRE 
LA ASIGURAREA FONDULUI DE MARFĂ 
PENTRU EXPORT PE ANUL 1986.

In cadrul ședinței s-a subliniat că nu
meroase unități industriale din toate sec
toarele economiei naționale, precum și 
o serie de județe au încheiat cu bune re
zultate planul pe primele nouă luni ale 
anului. S-au obținut depășiri de plan la 
o serie de produse industriale, fiind, tot
odată, recuperate unele rămîneri în urmă. 
Cu toate acestea, realizările nu se situea
ză la nivelul prevederilor de plan, în anu
mite ramuri importante ale economiei na
ționale înregistrîndu-se în continuare res
tanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind 
ca nesatisfăcător modul în care condu
cerea unor ministere s-a preocupat de în
deplinirea planului, a cerut guvernului, 
ministerelor, centralelor industriale, tutu
ror unităților economice să acționeze cu 
întreaga răspundere pentru înlăturarea 
lipsurilor și deficiențelor manifestate, pen
tru aplicarea cu fermitate a măsurilor sta
bilite prin recentul Decret privind retri
buirea în raport nemijlocit de felul cum se 
realizează sarcinile de producție, asigu- 
rîndu-se astfel toate condițiile pentru în
făptuirea, la toți indicatorii, a planului pe 
trimestrul IV și pe întregul an. în mod 
deosebit s-a indicat să se clarifice și să 
se rezolve imediat toate problemele legate 
de asigurarea întreprinderilor cu energie, 
cu materiile prime și materialele necesare 
bunei desfășurări a producției, să se in
tensifice, in acest scop, acțiunile de bună 
gospodărire, de recuperare și refolosire a 
materialelor și energiei. S-a cerut, tot
odată, să se ia măsuri hotărîte pentru res
pectarea strictă a disciplinei tehnologice 
și realizarea unor produse care să cores
pundă, din toate punctele de vedere, ce
rințelor de calitate stabilite, pentru întă
rirea și perfecționarea controlului de cali
tate pe toate treptele, începînd cu Inspec
toratul general al calității și pînă jos în 
întreprinderi, în secțiile și atelierele aces
tora, în așa fel încît nici un produs să nu 
mai iasă pe poarta fabricii dacă nu înde
plinește condițiile prevăzute în contractele 
cu beneficiarii interni și externi.

Apreciind că există condiții pentru în
făptuirea planului pe 1985 și pe întregul 
cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut tuturor factorilor de răspundere din 
economie, colectivelor de oameni ai mun
cii din toate domeniile să acționeze cu 
hotărîre pentru îmbunătățirea radicală a 
întregii activități, pentru a obține rezultate 
cît mai bune în vederea trecerii cu succes 
la realizarea obiectivelor dezvoltării eco
nomice și sociale a țării stabilite de Con
gresul al Xlll-lea al partidului pentru pe
rioada 1986-1990.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se treacă de îndată la defalcarea pla
nului pe 1986, pe centrale și întreprin
deri, Ia clarificarea, într-un timp scurt, a 
tuturor problemelor legate de îndeplini
rea lui în cele mai bune condiții, astfel 
încît, la 15 octombrie, cînd vor începe 
adunările generale ale oamenilor muncii 
din întreprinderi, fiecare colectiv să știe 
precis ce are de făcut și să poată discuta 
în mod concret felul cum va trebui să ac
ționeze pentru realizarea producției pre
văzute și, îndeosebi, a sarcinilor de ex
port.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA 
DE MATERII PRIME MINERALE Șl ENER
GETICE LA 1 IANUARIE 1985, precum și 
PROGRAMUL GEOLOGIC DE CREȘTERE 
A REZERVELOR IN CINCINALUL 1986- 
1990. S-a apreciat că programul, elabo
rat în spiritul și pe baza indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul analizelor efectuate în cursul anu
lui 1985 cu specialiștii din domeniile 
geologic și extractiv, și în lumina hotări- 
rilor Congresului al Xlll-lea al partidu
lui, asigură baza de materii prime nece
sare realizării în bune condiții a planu
lui unic de dezvoltare economico-socială 
a țării în perioada 1986—1990. în strînsă 
legătură cu acest program, Comitetul Po
litic Executiv a examinat apoi PROGRA
MUL DE CERCETARE TEHNOLOGICĂ IN 
VEDEREA STABILIRII POSIBILITĂȚILOR 
DE VALORIFICARE A REZERVELOR DE 
PERSPECTIVĂ. S-a apreciat că acest pro
gram trebuie perfecționat, in continuare, 
în sensul ca el să stabilească măsuri și 
tehnologii corespunzătoare pentru valori
ficarea completă a tuturor substanțelor 
utile existente în minereuri, asigurîn- 
du-se, pe această cale, lărgirea bazei de 
materii prime și energetice necesare eco
nomiei naționale. Dată fiind importan
ța acestui program, s-a stabilit ca, sub 
conducerea Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, să se acționeze, în 
continuare, pentru a fi îmbunătățit în 
mod corespunzător.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat PROGRAMUL SPECIAL PRIVIND 
DEZVOLTAREA INDUSTRIEI DE CON
STRUCȚII AERONAUTICE PE PERIOADA 
1986-1990. Programul are în vedere satis
facerea cerințelor economiei naționale și a 
prevederilor acordurilor de cooperare în
cheiate cu parteneri externi. Comitetul Po
litic Executiv a apreciat că înfăptuirea pro
gramului creează posibilități pentru mo
dernizarea permanentă a producției avia
tice, asimilarea de noi aeronave, motoare 
și echipamente bazate pe tehnologii avan
sate, care să ducă la creșterea calită
ții, a fiabilității și performanțelor acestora, 
la nivelul realizărilor înregistrate pe plan 
mondial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să 
fie intensificate preocupările pentru intro
ducerea unor noi tehnologii de realizare 
a aeronavelor, a elementelor componente 
ale motoarelor și echipamentelor specifice, 
precum și pentru creșterea gradului de 
integrare a producerii acestora în țară, 

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat PROGRAMUL SPE
CIAL PRIVIND DEZVOLTAREA CON
STRUCȚIILOR ■ NAVALE ÎN PERIOADA 
1986-1990. Pornind de la creșterea impor
tantă a volumului total al transporturilor 
noastre maritime de mărfuri, programul 
prevede sporirea de aproape două ori, în 
cincinalul viitor, a capacității flotei mari
time românești. De asemenea, se are în 
vedere creșterea capacității flotei fluviale, 
asigurîndu-se astfel mărirea volumului de 
transporturi de acest tip de aproape 1,9 
ori. Pentru îndeplinirea în bune condiții a 
sarcinilor în acest însemnat sector al eco
nomiei naționale, prin program se stabi
lește ca activitatea de producție să fie 
orientată cu precădere către asimilarea și 
fabricația de nave de mare complexitate, 
destinate transporturilor specializate, con
comitent cu ridicarea performanțelor și 
modernizarea tipurilor de nave pentru 
transportul mărfurilor generale și de masă. 
Totodată, este prevăzută creșterea eficien
ței în exploatare prin îmbunătățirea 
randamentului de propulsie al navei și 
prin scăderea consumului de combustibil 
al motoarelor, la nivelul mondial actual.

In același timp, au fost elaborate măsuri 
pentru asigurarea sectorului naval cu ma
teriale și componente realizate în țară. Ca 
urmare, gradul de integrare, pe tipuri de 
nave, se va ridica, în 1990, la 97—100 la 
sută. Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că înfăptuirea acestui program special va 
contribui la creșterea considerabilă a ca
pacității flotei românești, la sporirea im
portantă a participării ei la transporturile 
maritime și fluviale.

In cadrul ședinței au fost, de aseme
nea, dezbătute o serie de probleme pri
vind STRINGEREA SI EVALUAREA RECOL
TEI DIN ACEST AN, ÎNDEOSEBI A RE
COLTEI DE PORUMB. S-a subliniat că, în 
general, avem o recoltă bună și că este 
necesar să se ia — în toate județele și în 
toate unitățile agricole, de stat și coope
ratiste — măsurile necesare pentru a se 
asigura strîngerea la timp și fără pierderi, 
precum și depozitarea în cele mai bune 
condiții a întregii recolte, predarea in 
întregime Ia fondul de stat a cantităților 
stabifite. în același timp, s-a indicat ca în 
toate unitățile agricole să se urgenteze 
semănatul culturilor de toamnă, încheierea 
grabnică a tuturor lucrărilor, punîndu-se 
astfel o bază trainică recoltei anului 
viitor.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat O IN
FORMARE ASUPRA VIZITEI OFICIALE DE 
PRIETENIE PE CARE A FĂCUT-O ÎN ȚARA 
NOASTRĂ, ÎN PERIOADA 16-19 SEP
TEMBRIE, PREȘEDINTELE REPUBLICII IN
DONEZIA,, SUHARTO. Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că noul dialog 
româno-indonezian la nivel înalt se în
scrie ca un moment de seamă în evoluția 
bunelor relații dintre cele două țări. 
Comitetul Politic Executiv a relevat rezul
tatele deosebite ale convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Suharto, care își găsesc ex
presie în Declarația comună adoptată la 
încheierea vizitei, document ce pune în 
evidență voința României și Indoneziei 
de a întări conlucrarea dintre ele, pe 
baza deplinei egalități, a stimei și res
pectului reciproc. în acest cadru □ fost 
subliniată însemnătatea înțelegerilor con
venite de cei doi președinți privind dez
voltarea mai accentuată a schimburilor 
comerciale dintre România și Indonezia, 
a cooperării economice) într-o serie de 
domenii de interes reciproc. S-a apreciat 
că extinderea colaborării româno-indo- 
neziene, pe o bază trainică, de lungă 
durată, este în folosul ambelor țări și 
popoare, al progresului și prosperității 
lor, al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a reliefat, 
totodată, importanța schimbului de pă
reri pe care cei doi șefi de stat l-au 
avut în probleme actuale ale vieții inter
naționale, reafirmînd hotărîrea României 
și Indoneziei de a conlucra activ pe 
arena mondială, de a contribui Ia rea
lizarea dezarmării și asigurarea păcii, la 
instaurarea unui climat de destindere, 
securitate, încredere și colaborare în Eu
ropa, Asia și în întreaga lume, la edifi
carea unei noi ordini economice inter
naționale.

Aprobînd documentele și concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernu
lui, ministerelor, celorlalte organe cen
trale să ia toate măsurile pentru realiza
rea, în bune condiții, a înțelegerilor con
venite privind dezvoltarea colaborării și 
cooperării româno-indoneziene.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Participanții la sesiunea de comunicări științifice 
dedicată marcării celei de-a 40-a aniversări a Organi
zației Națiunilor Unite, dezbătînd rolul și importanța 
acestui for mondial in relațiile internaționale contem
porane, au relevat cu profundă satisfacție, cu senti
mente de aleasă prețuire și mindrie patriotică con
tribuția dumneavoastră de excepțională valoare poli
tică și practică, prin considerente și inițiative de larg 
răsunet, la creșterea rolului O.N.U. în viața interna
țională. Acestea și-au găsit o strălucită expresie în 
participarea activă a României socialiste la soluțio
narea marilor probleme ale contemporaneității, la 
înfăptuirea dezideratului suprem al popoarelor — 
oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a înarmă
rilor nucleare, trecerea la dezarmare, menținerea și 
consolidarea păcii, făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. <

Făcînd bilanțul participării țării noastre în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, gîndurile noastre 
se îndreaptă cu dragoste și recunoștință spre 
dumneavoastră, marele fiu al națiunii, ctitorul Româ
niei moderne. De numele dumneavoastră sînt legate, 
în cei douăzeci de ani de cînd ați fost ales în fruntea 
eroicului nostru partid, la conducerea destinelor , 
patriei noastre, toate izbînzile pe care le-am obținut, 
afirmarea demnității și libertății națiunii române, , 
creșterea prestigiului României pe arena internațio
nală,

Participanții la sesiunea de comunicări au adus un 
fierbinte omagiu, exprimînd întreaga lor gratitudine 
fată de dumneavoastră — neobosit' luptător pentru 
triumful idealurilor nobile de progres social, colabo
rare si pace în lume — pentru contribuția hotărîtoare 
adusă la promovarea în relațiile internaționale a 
scopurilor și principiilor fundamentale ale Organiza
ției Națiunilor Unite, la afirmarea rolului care revine 
organizației mondiale în menținerea păcii si secu
rității internaționale, dezvoltarea relațiilor prietenești 
între state și realizarea cooperării între toate națiu
nile lumii. t

Prin excepționala dumneavoastră capacitate de ana
liză > si interpretare a fenomenelor lumii contempo
rane. dumneavoastră ati evidențiat importanta pe care 
o are în zilele noastre participarea activă la viata in
ternațională. pe bază de egalitate, a tuturor statelor, 
ati identificat marele potential de care dispun organi
zațiile internaționale în politica mondială pentru solu
tionarea într-un mod nou. democratic, a problemelor 
lumii contemporane. . Dumneavoastră ati acționat cu 
nesKbifă efieWe benin: '(<G/N-U; -șă oglindească' fidel ’ 
realitățile lumii de astăzi, să asigure cadrul necesar 
ca toate statele să aibă posibilitatea de a-si spune 
cuvîntul. pentru sporirea contribuției țărilor mici si 
mijlocii. a țărilor nealiniate, a celor în curs de dez
voltare. reprezentînd majoritatea statejor lumij. la asi
gurarea păcii și securității în lume.

Pornind de la faptul că pacea reprezintă bunul cel 
mai de preț al omenirii. România — la inițiativa dum
neavoastră — a aduș în atenția Forumului mondial al 
popoarelor probleme de cea mai mare importantă, cum 
sînt cele privind înfăptuirea dezarmării. în primul 
rînd a dezarmării nucleare, reglementarea pe cale 
pașnică a diferendelor internaționale, dezvoltarea 
și întărirea bunei vecinătăți între state, atrăgînd 
atenția asupra faptului că oprirea . cursei înarmă
rilor, asigurarea dreptului la viață, la dezvoltare 
liberă a tuturor națiunilor, fără nici un ames
tec din afară, reprezintă simbolul luptei pentru 
pace, pentru destindere și colaborare internaționa- ' 
lă. Noul punct, înscris din inițiativa dumneavoas

tră pe agenda actualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., privind adoptarea unui apel solemn către 
statele aflate în conflict de a înceta fără întîrziere 
acțiunile armate și de a soluționa problemele dintre 
ele pe cale politică, de a se abține de la folosirea 
forței și amenințarea cu forța, de la orice interven
ție în treburile interne ale altor state, dă o nouă 
expresie preocupării dumneavoastră constante pentru 
soluționarea numai pe cale pașnică, prin tratative, a 
conflictelor existente, a tuturor problemelor litigioase, 
pentru diminuarea încordării internaționale, pentru 
statornicirea unor relații de pace și colaborare în 
toate zonele lumii.

în dezbaterile sesiunii de comunicări științifice s-a 
prezentat pe larg concepția dumneavoastră privind 
necesitatea lichidării subdezvoltării și edificarea noii 
ordini economice internaționale, relevîndu-se. în acest 
cadru, acțiunile României la Națiunile Unite pentru 
așezarea relațiilor economice dintre state pe baze noi, 
juste și echitabile, pentru soluționarea globală a pro
blemei deosebit de grave a datoriilor externe ale țări
lor în cțirs de dezvoltare, pentru înlăturarea măsurilor 
protecționiste și a altor obstacole din calea comerțului 
internațional. Concepția dumneavoastră înaintată cu 
privire la soluționarea problemelor economico-finan- 
ciare și realizarea noii ordini economice internaționale 
constituie fundamentul teoretic și practic al măsurilor 
pentru depășirea crizei economice actuale și asigura
rea stabilității și dezvoltării armonioase a economiei 
mondiale, corespunzător cerințelor generale de pro
gres în lumea de astăzi.

Participanții la sesiunea de comunicări au dat. de 
asemenea, o înaltă apreciere inițiativei țării noastre 
pentru ca Organizația Națiunilor Unite să proclame 
Anul Internațional al Tineretului ca o contribuție ex
cepțională la cauza păcii și înțelegerii, la asigurarea 
prezentului și viitorului tinerei generații. S-a reiterat, 
cu profundă satisfacție. însemnătatea acțiunilor orga
nizate sub egida Comitetului Consultativ pentru Anul 
Internațional al Tineretului și, îndeosebi, a Conferinței 
mondiale a comitetelor naționale pentru A.I.T., care 
a avut loc la București, exprimindu-se convingerea că, 
în cadrul Conferinței mondiale organizate in cursul 
actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., se va 
asigura o dezbatere de fond a problemelor majore ale 
tineretului din întreaga lume.

Inițiativele și participarea dinamică a României la 
O.N.U. și în alte organizații internaționale, contribuția 
sa distinctă și de prețios conținut la activitățile aces
tora pun în evidență politica activă, de pace, colabo
rare și înțelegere promovată de tara noastră pe plan 
mondial, politică al cărei făuritor sinteți dumneavoas
tră, personalitate marcantă a vieții internaționale, 

“căr e':vă’v btfcui-iâțr ‘fe stt mtr-șt ftrețu ttc '-p renm vin cftmi ■ in» 
lume.

Aniversînd, împreună cu toate popoarele lumii. îm
plinirea a 40 de ani de la crearea Organizației Națiu
nilor Unite, poporul român dă o inaltă prețuire.rolului 
și contribuției României socialiste la activitatea 
O.N.U.. la soluționarea problemelor grave și complexe 
ale contemporaneității.

Participanții la sesiunea de comunicări științifice 
consacrată jubileului O.N.U. vă asigură, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. în consens cu 
întregul nostru popor, nu vom precupeți nici un efort, 
fiecare în sectorul nostru de muncă, pentru traducerea 
în viață a politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, că vom acționa cu fermitate și răs
pundere revoluționară, patriotică, pentru a face cit mai 
larg cunoscute strălucitele dumneavoastră inițiative de 
pace și colaborare între toate națiunile, pentru a spori 
mereu prestigiul internațional al tării noastre. Repu
blica Socialistă România.

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 
DEDICATĂ CELEI DE-A 40-A ANIVERSĂRI A O.N.U.

f:AMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

RECOLTAREA - in
IHMĂRILE -

ritm susținut si fără pierderi! 
la timp si de tai calitate!

© Ritmul însămînțării 
griului trebuie intensificat 
la maximum pentru ca în 
cel mult o săptămînă să 
se încheie, practic, în toa
te județele.

@ Pretutindeni, meca
nizatorii și specialiștii să 
dovedească cea mai mare 
răspundere pentru calita
tea lucrărilor, pentru res
pectarea strictă a norme
lor agrotehnice.

© în continuare, toate 
forțele de Ia sate trebuie 
concentrate la culesul, 

- transportul și depozitarea 
recoltei, la eliberarea de 
resturile vegetale a tere
nurilor.

® în toate unitățile a- 
gricole și comune, în toa
te județele să se asigure 
o evaluare cît mai exactă 
a recoltei, punîndu-se mai 
presus de orice interesele 
majore ale economiei na
ționale.

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI - în procente, pe județe, la data 
de 3 octombrie. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare)

© în această perioadă 
de vîrf a muncilor agrico
le, organele și organizați
ile de partid, consiliile 
populare și consiliile a- 
groindustriale sînt che
mate să mobilizeze puter

nic toate forțele din agri
cultură, pe toți locuitorii 
satelor la activitatea din 
cîmp, grădini și livezi, 
pentru ca întreaga recol
tă să fie strînsă și pusă 
urgent la adăpost.

ÎN PAGINA A III-A : Relatări ale reporterilor și corespon
denților „Scînteii“ despre mersul lucrărilor agricole de toamnă ?
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PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
- realizat integral, la toate sortimentele I

De cîteva zile am-intrat în ultimul, trimestru al acestui an --- perioadă 
in care oamenii muncii din toate unitățile economice sint chemați să ac
ționeze energic, cu abnegație și înaltă răspundere, pentru îndeplinirea 
exemplară, la toți indicatorii, a planului pe 1985.

Mai mult ca oricînd, deosebit.de important este ca in fiecare între
prindere'.și ramură, în fiecare, județ, sub conducerea nemijlocită a orga
nelor și organizațiilor de partid .să se aplice cu perseverență măsuri fer
me, operative pentru realizarea în întregime,. in-cantitățile -și. in struc
tura sortimentală prevăzută, a planului la producția fizică.

Pornind de la însemnătatea majoră a îndeplinirii integrale a planului 
la acest indicator, de la cerința recuperării grabnice a restanțelor la. ahu.-

Programe concrete de măsuri, 
fermitate în aplicarea lor

IAcționind cu fermitate 
îndeplinirea planului 
ducția fizică, oamenii 
din unitățile economice 

dețului nostru au . realizat supli
mentar; in cele' nouă luni care au 
trecut din acest ah,, -importanțe can
tități de produse necesare economiei 
naționaleșisolicitate: la export. Bu
năoară, minerii din bazinul Corpă- 
neștî ați extras suplimentar pește 
22 000 tone cărbune, in timp ce ener
geticienii din Borzești și-au depășit 
sarcinile de plan cu 203 OoO MWh e- 
nergie electrică, din care 58,4 mii 
MWh pe bază de cărbune. De ase
menea, s-au mai produs ’ pește pre
vederi 341'000 tone păcură. 225 tone 
polistiren, 1 330 tone erbicide, 11.3 
mii armături industriale din fontă. 
287 tone utilaje pentru industria chi
mică, însemnate cantități de cheres
tea, furnire, produse ale industriei 
electrotehnice și alimentare, mobilier 
din lemn, confecții textile ș;a. O 
bună activitate au -desfășurat;.- sub

r.

pentru 
la pro- 
muncii 

ale ju-

acest aspect, co
lectivele între
prinderii miniere . 
Comănești. între
prinderii electro- 
centrale și In-. 
treprinderii - de u- 
tila.j chimic Bor
zești,-întreprinderilor de avioane, 
mecanice, de confecții' și altele.

Cu toate acestea, înregistrăm im
portante restante la o serie de pro
duse și, îndeosebi, la. țiței. Din ana
lizele efectuate împreună cu Minis
terul Petrolului a reieșit că una din 
cauzele principale ale. râminerilor 
în urmă, rezidă în • existența unor 
neajunsuri in aprovizionarea tehni- 
co-materială, îndeosebi cu prăjini, 
sape, burlane de foraj, piese de 
schimb, fapt care a determinat ne- 
reâlizarea planului de foraj pe 9 luni 
cu; 63 150 metri. Practic, peste 11 la 
sută din timpul de foraj se irosește 
din cauza opririlor, zilnic stâționind 
diri lipsa unor materiale 18—20, la 
sută din numărul total de sonde în 
fofaj. Pentru a înlătura 'această-si
tuație am stabilit, împreună cu mi
nisterul de. resort,, măsuri de îtiibu- , 
natățire a aprovizionării, tehnico-rha- 
teriale. dar se impune ca si intre-: 
prinderile furnizoare,, și, in mod deo
sebit, „1 Mai" Ploiești, „Republica" 
București, întreprinderea de țevi din 
Roman, să sporească ritmul livrărilor 
și să-Si onoreze integral obligațiile 
contractuale. De asemenea, există 
restanțe la cauciuc sintetic, sodă 
caustică, îngrășăminte, policlorură 
de. vinii, Încălțăminte, țesături, de
terminate în principal de „greutăți în 
aprovizionarea cu diferite materii 
prime. Și in sectoarele respective 
s-au luat măsuri pentru urmărirea 
la. furnizori a modului in care sifit 
onprate contractele încheiate.

NECULAI BUZDUGAN 
secretar al Comitetului județean 

Bacău al P.C.R.

membrii biroului și activiștii de 
partid răspund nemijlbcit de . cite o 
unitate economică. S-au întocmit 
programe de coordonare a activității 
unităților județului, care coope
rează, intre ele in producție, 
bineînțeles urmărindu-se să nu fie 
afectate obligațiile asumate- față 
de alte Întreprinderi, atit în ce 
privește: ritmicitatea! cit si calitatea 
livrărilor. Că. urmare. Intreprinclerea. 
de utilaj chimic Borzești asigură cu 
mai multă operativitate utilajele ne
cesare . punerii. iri funcțiune a noilor 
capacități, de pe, platfărma petrochi
mică. De asemenea. întreprinderea 
de mășini-unelte primește la timp si 
în condiții calitative superioare pa
nourile electronneurpatice necesare 
echipării, mașinilor destinate atit be
neficiarilor interni, cit ș.i partenerilor 
de peste hotare, iar Combinatul de 
celuloză Letca va intra in perioada 
de iarnă cu un stoc de material lem
nos care va asigura desfășurarea 
normală, a producției în--primul tri

mestru al anului 
viitor. Se poate 
aprecia că măsu
rile adoptate in 
întreprinderi și 
fermitatea cu ca
re se acționează 
pentru aplicarea 

lor ne dau certitudinea obținerii u- 
nor rezultate superioare in îndepli
nirea . planului. pe acest an.

2 Pentru recuperarea acestor râ- 
mîneri in urmă, comitetul jude
țean, organele și organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor mun

cii au analizat temeinic, în între
prinderi, cauzele care le-au generat, 
stabilind programe concrete de mă
suri pentru recuperarea lor și înde
plinirea integrală-a planului la pro
ducția fizică pe .acest .an. Secretaria
tul comitetului județean de partid 
urmărește zilnic stadiul realizării 
planului la producția fizică, iar

3 Este evident faptul că la rămî-
nerile în urmă înregistrate au 
contribuit o serie de neajunsuri 

din activitatea unităților noastre, re
flectate în abateri de ■ la disciplina 
muncii. deficiente organizatorice, 
lipsuri tn urmărirea producției și in 
acordarea asistentei tehnice necesa
re. neajunsuri a căror inlăturare. se 
află în âtentia comitetului iudetean 
și a organizațiilor de partid. Tot
odată. unele rezultate nesatisfâcă- 

' toare își au originea in greutăți pri
vind aprovizionarea tehnico-materia- 
lă si colaborarea cu p,șefie, ele între
prinderi din tară. Trebuie spus că in 

. afară de neasiaurarea ritmică si in- 
, tpgrală a materialelor necesare sche

lelor petroliere sintem confruntați 
cu insuficiența materiilor prime, ne
cesare la Combinatul petrochimic 
Borzești. unde se înregistrează res
tante serioase la fracțiile de chimi
zare pentru fabricarea cauciucului, ia 
țiței și altele. De asemenea, între
prinderea de mașini.-unelte Bacău nu 
a primit peste 1 500 tone piese tur
nate.; în principal de jâ întreprin
derea . mecanică Român si întreprin
derea mecanică Alba Iulia. între
prinderea metalurgică Bacău are. la 
rindul ei. probleme in activitatea pro
ductivă din cauza neprimirii nisipu
lui de turnătorie de la Aghires. în 
sfirșit. întreprinderilor. textile din 
Buhuși și Bacău nu.-li. se.-.asigură fire 
si fibre ia nivelul repartițiilor.

Toate aceste probleme au fost ana
lizate împreună cu ministerele si 
centralele de resort, găsindu-șe deo
camdată unele soluții in. limita posi
bilităților existente. Considerăm insă 
că trebuie să fim sprijiniți in conti
nuare cu și mai multă hoțârîre pen
tru rezolvarea lor, deoarece îndepli
nirea planului pe acest an si pre
gătirea producției pentru anul viitor 
sint nemijlocit condiționate de 
promptitudinea furnizorilor noștri.

mite produse absolut necesare economiei naționale, redacția a adresat 
unor secretari ai comitetelor județene de partid următoarele întrebări :

1. Care e stadiul realizării planului la producția 
fizică ?

2. Cum se acționează pentru recuperarea restan
țelor, pentru îndeplinirea integrală a planului ?

3. Ce probleme urgente mai sînt de rezolvat ?

Recuperarea restantelor depinde mult 
j de promptitudinea furnizorilor

ICu toate eforturile depuse pen
tru recuperarea restanțelor din 
prima parte a anului, totuși, pe 
nouă luni, nivelurile planificate- n-au 

fost atinse , la 32 produse principale. 
Dintre acestea se detașează, - câ im
portanță, zincul și pirita în concen
tratele miniere, cuprul de converti- 
zor și cel electrolitic, acidul sulfuric 
și utilajul minier, prefabricatele, din 
beton armat și plă'cile aglomerate 
din lemn.- : ■’■ v -

Principalele cauze ale. acestor .res
tanțe constau, -pe de o parte, 4h in
suficiența unor materii prime, iar, 
pe de altă parte, in pehjiinsurile de 
ordin organizatoric legate- de. asigu
rarea necesarului de forță de mun
că, de folosirea utilajelor și a .tinț- 
pului de lucru. Astfel, datorită ne- 
realizării integrale a planului la. mi
nereul extras și prelucrat, in unită
țile miniere, s-au produs , perturbări 
in aprovizionarea cu materie, primă 
a unor unități metalurgice. Concre-

- tizind, întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase 
din Baia Mare 
n-a primit de Ia 
unitățile Centra
lei miniere 
peste 6 000 
de metal in 
centrate, in 
ce unitățile 
din județul 
tă materia 
nevoie doar 
la sută față 
an. La aceste dificultăți se adaugă 
anumite greutăți existente în uhită- 
țile miniere din județ, . datorate 
structurii și poziției zăcămîntului, ca 
și nefuncționării capacităților de 
producție clin unele unități miniere 
la parametrii stabiliți. De asemenea, 
ducem lipsă de o serie de piese de 
schimb pentru utilajele din Subteran, 
ca și de reactivii de flotăre. Cit 
privește utilajul minier, o cauză a 
restanțelor existente o constituie și 
stabilirea unor sarcini de producție 
peste„ capacitatea întreprinderii me-r . . procesul de producție 
canice de mașini și utilaj minier 
din Baia Mare, tn timp ce neinde- 
plinirea Integrală a planului, la mo-

. bilierul din lemn este legată, și de 
numărul insuficient de comenzi și 
contracte.

tare și preparare a minereurilor se 
urmăresc obținerea unor productivi
tăți inalte în abataje, precum, și 
creșteri substanțiale ale randamen
telor de extracție Ia preparare. . , 

in vederea recuperării restanțelor 
la utilajul minier, la întreprinderea 
mecanică de mașini și utilaj minier 
din ..B.aia Mare-au . fost amenajate, 
platforme betonate In aer liber unde 
se execută lucrări de montaj Ia 
aceste produse. Totodată, s-a extins, 
colaborarea cu alte unități din județ' 
și s-au repartizat efective suplimen
tare din alte secții la aceste linii de 
fabricație. în același timp, a fost 
impulsionată aprovizionarea cu la
minate, rulmenți Și motoare nece
sare -fabricării acestor utilaje.

GHEORGHEIHA
secretar al Comitetului județean 

■Maramureș al P.C.R.Deva
tone
con-
timp
de 
nostru 

primă de care au 
in proporție de 80 
de necesarul pe acest

Industrie ușoară 
au asigura- 

de 
proporție

2 In fiecare unitate s-au analizat
de către comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii cau

zele acestor restanțe, . stabilindu-se 
programe de măsuri pentru recupe
rarea lor și îndeplinirea, sarcinilor 
de plan la toate sortimentele, tn 
acest sens, au fost întocmite. grafi
ce care prevăd nivelurile de produc
ție maximă ce pot fi realizate zil- 

. nic și s-au precizat măsuri tehnico- 
organizatorice corespunzătoare.' Bu
năoară. in minerit s-au luat măsuri 
pențru completarea efectivelor de 
muncitori, in special la întreprinde
rea. minieră Borșa este in curs de 
aplicare un program special de lu
crări suplimentare pentru redresarea 
activității de la mina Șuior și pentru 
impulsionarea lucrărilor de pregătire 
a abatajelor din zăcămintele . noi de 
la Ilba, Borșa, Băiuț și Baia Șprie. 
Totodată, prin perfecționarea și mo
dernizarea tehnologiilor de expioa-

Q Desigur, principalele eforturi .
A trebuie să le depunem noi, ma
ramureșenii, pentru a ne înde

plini:, integral sarcinile ce ne revin 
prin pianul stabilit. Dar eforturile 
noastre : vor putea fi .încununate, de 

succes dacă și alti 
factori — cu deo? 
sebire centrale și 
ministere de re
sort — ne vor 
sprijini in asigu
rarea unor ma
teriale, suban- 
de schimb, fărăsamble și piese

de care nu putem realiza produ
sele în cantitățile stabilite și la 
nivelul calitativ necesar. .

între problemele nesoluționate la 
nivelul cerințelor de plan se înscriu, 
sub' semnul priorității, eliminarea 
restantelor la acumulatorii pentru 
locomotivele de transport subteran, 
lămpi de mină, carbid, cizme de 
cauciuc pentru mineri, furtunuri, cu
rele trapezoidâle, cabluri electrice, și 
de tracțiune, precum și la piesele de 
schimb pentru utilajele 
și abataje. De asemenea, 
preparare a minereurilor 
încă de întregul necesar 
de flotare. ceea ce îngreunează’ mult 

și, implicit, 
realizarea unor sortimente la pro
ducția fizică. Sub semnul aceleiași 
urgențe menționăm necesitatea âsi- 

;gurării>-ritmice' și la nivelul contrac-- 
țelor a. necesarului de materii prime 
pentru producția de metale pe în
tregul an. După cum, utilajul minier 
poate fi livrat beneficiarului mai de
vreme numai dacă întreprinderea de 
profil din Baia Mare. va primi mo
toarele necesare transportoarelor de 
mare capacitate, precum și alte re
pere.

De altfel, noi am mai solicitat u- 
1 nor factori de răspundere, care coor

donează activitatea unităților furni
zoare, să accelereze livrarea acestor 
produse atit de necesare acum și 
avem convingerea că demersurile, 
noastre se vor bucura de solicitudi
nea cuvenită, tn interesul general al 
economiei noastre naționale. Colec
tivele., de. oameni ai muncii din in
dustria județului Maramureș sint 
hotărîte ca» sub conducerea și in- 
drumarea olanelor și organizațiilor 
de partid, să-și mobilizeze toate e- 
forturi-le, să acționeze cu abnegație 
și dăruire pentru a încheia in bune 
condiții' acest ultim an al actualului 
cincinal și a pregăti corespunzător 
producția anului 1986.

din galerii 
uzinele de 
nu dispun 

de reactivi

Arhitectură modernă Io Satu Mare Foto : Sandu Cristian

PE TEME DE SEZON

Pentru omul, gospodar, 
este- nu numai anotimpul ,__
rii conservelor pentru iarnă. In e- 
gală măsură, acum se face 
se încheie — și pregătirea locuinței 
pentru sezonul rece : etanșeizarea 
ușilor, a ferestrelor., refacerea sobe- 

. lor, a-acoperișului, îndepărtarea.con
densului (unde există), revizuirea 
instalației de încălzire etc. Sînt pro
bleme ce cad în sarcina locatari
lor, ele alăturindu-se ' lucrărilor de 
anvergură ce revin unităților de ad
ministrație locativă, unități care încă 
de la șfirșitul ■ iernii trecute au 
început, modernizarea cazaneior și 
a. instalațiilor din centralele termi
ce,. revizuirea și refacerea teraselor 
de la blocuri etc. .

Țrăgind învățăniinte din expe
riența-iernii trecute — o iarnă aspră, 
care a solicitat din plin instalațiile 
de- încălzire, probînd (dacă mai 
nevoie) cit de necesar este să 
bine gospodărită și conservată 
dura in locuințe —- oamenii au 
venit mai prevăzători, dovadă 
mărul mare al celor ce solicită tn a- 
ceastâ toamnă serviciile unităților 
specializate 
lor.

Cum sînt 
pective să 
populației ? 
sondaj efectuat in Capitală și- iii 
municipiile Tulcea și Satu Mare. 
Precizăm că ne vom opri doar a- 
supra unuia din aspectele problemei, 
și anume organizarea activității de 
servire- în acest domeniu; asupra 
Celorlalte, la fel de importante — 
cum ar fi aprovizionarea cu mate
riale-și accesorii a unităților presta
toare ; calificarea, disciplina și 
punctualitatea lucrătorilor — urmînd 
să revenim eu alt prilej.

Dar iată faptele -•

toamna 
pregăti-

sau

era 
fie ,

nu-
serviciile

in întreținerea locuințe-

pregătite’ unitățile res- 
răspundă solicitărilor 

— iată subiectul unui

La „teorie” - nota 10...
înainte de a începe sondajul am 

purtat discuții eu țactori de răs
pundere din cooperativele meșteșu
gărești: și1 Întreprinderile de gospo
dărie locală specializate în lucrări de 
întreținere a locuințelor. Toți, dar 
absolut toți interlocutorii, fie din 
Capitală, din Tulcea sau Satu Mare, 
s-au străduit să ' ne convingă nu 
numai că sînt pe deplin. conștienți 
de importanța și utilitatea servicii
lor pe care trebuie să le oferea uni
tățile din subordine, dar și că au 
luat măsurile necesare pe această 
linie. Ne-au fost prezentate planuri 
detaliate de măsuri, ni s-a vorbit 
în amănunt despre preocupările pen
tru buna rezolvare a problemelor în 
cauză. Incit la prima probă, la pro-

I

ba teoretică, organizatorilor de ser
vicii din acest sector, de activitate 
nu li s-ar putea acorda decit nota 
maximă — 10.

La „proba practică”...
deNe-am prezentat, în calitate 

clienți, la casa de comenzi din bd. 
L. Sălăjan nr. 27 a cooperativei 
„Constructorul" din Capitală, ! pre- 
zentînd o listă de lucrări necesare 
locuinței. Responsabilul unității, An
ton Niculescu, ne ascultă doleanțe
le, după care intervine :

— îmi pare rău, dar nu vă putem 
executa nici una din lucrările, soli
citate.

Credeți 
deosebite, 
tehnic și
de puțin. Era 
tre cele mai 
unor praguri 
montarea de 
uși, repararea unor balamale, mon
tarea unei ferestre duble. Este, cre
dem, interesant să cităm dialogul

cumva că cerusem lucruri 
care necesitau 
de

un nivel 
dotare aparte ? Cîtuși 
vorba de lucrări din- 
obișnuite :. montarea 

de etanșeizare Ia uși. 
purfix la ferestre și

■ i 
pregătirea locuințe
lor pentru iarnă & Un 
soridaj al solicitudinii

I

-'...... I ■'

vorba și de cerința asigurării unor 
condiții corespunzătoare de confort 
pențru locatari in timpul iernii, da 
economisirea și folosirea cu randa
ment maxim a combustibilului și 
energiei — preocupări sociale de 
prim ordin.

Din păcate, practica refuzării lu
crărilor mărunte în favoarea celor 
„de volum" — practică întîlnită cu 
prilejul sondajului nostru nu numai 
în Capitală, dar și la Tulcea și Satu 
Mare — nu este semnalată și criti
cată pentru prima oară ; și nu doar 
în domeniul serviciilor de întreți
nere a locuințelor. ...1 .1; L. 
pofida asigurărilor, proliferează a- 
ceastă meteahnă a impunerii unor 
interese înguste în pofida celor ge
nerale, ne face să punem sub 
semnul întrebării fermitatea cu care 
se urmărește de către conducerile 
de cooperative și forurile lor coor
donatoare respectarea propriilor de
cizii și a propriilor angajamente.

Este, desigur, mai comod să reali
zezi un mare volum de activitate 
concentrat într-un singur punct de 
lucru, Ia o singură locuință, decit să 
ajungi Ia același volum de plan 
răspîndind forțele la lucrări mai 
mici, in mai multe locuri. Numai 
că actualele reglementări financiare 
stabilesc condiții stimulative pentru 
lucrările mărunte de reparații, de 
natură să compenseze inconvenien
tele dispensării forțelor. Așadar, ă 
■răspunde tuturor solicitărilor popu
lației — fie că este vorba de lucrări 
mari sau mărunte — este nu numai 
necesar, dar și pe deplin posibil.

Faptul că, în

uneori, De-ale birocrației
la I.C.R.A.L.

Dar să ne 
Văzind că la 
refuzați, am 
Am trecut mai 
8 — I.C.R.A.L. 
2 — I.C.R.A.L.

BISTRIȚA-NÂSĂUD : O nouă 
capacitate de extracție 

la Exploatarea minieră Rodna
A fost pusă, in funcțiune o nouă 

capacitate de extracție la mina Fă
get din cadrul Exploatării miniere 
Rodna. Această realizare asigură 
sporirea potențialului productiv al 
fronturilor de exploatare puse in 
funcțiune in acest an, la cea de-a 
treia mină ă unității, cu 50 la sută.

Noua capacitate este concepută 
și realizată in așa feî incit trans
portul minereurilor pe verticală 
se face gravitațional, iar pe orizon
tală cu vagoneți de mare capaci
tate, autodescărcători, ceea ce asi
gură o eficientă înaltă întregii ac
tivități de extracție. Dotarea teh
nică de aici cuprinde utilaje de 
înalt randament, realizate în tota
litate de industria românească. 
(Gheorghe Crișan. corespondentul 
„Scinteii").

MUREȘ ; Suplimentar 
— 400 milioane kWh 

energie electrică
Energeticienii de pe cele trei 

platforme ale întreprinderii „Elec- 
trocentrale“-Mureș — unitate frun
tașă pe ramură .in întrecerea socia
listă. pe 8 luni din acest an — ra
portează un deosebit fapt de mun
că. Astfel, prin încheierea repara
țiilor și modernizărilor turboagre- 
gatelor de la centralele electrice 
din Iernut, Fintinele și Tirnăveni 
cu 30 de zile înainte de termenele 
planificate, ei au pulsat suplimen
tar, in perioada care a trecut din 
acest an. in sistemul energetic na
țional. 400 milioane kWh energie 
electrică. Un succes cu atit mai 
demn de subliniat cu cit el a fost 
obținut in condițiile economisirii a 
500 tone combustibil convențional 
și diminuării consumului propriu 
cu 1,5 milioane kWh energie elec
trică. Cu aceasta, cantitatea de 
energie electrică livrată in plus 
față de sarcinile de plan, in peri
oada actualului cincinal, se ridică 
lâ aproape 2,5 miliarde kWh, iar 
economiile realizate in exploatarea 
agregatelor însumează 16 000 tone 
combustibil convențional. (Gh. 
Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

/ : :
O CERINȚA A DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE« »

Soluționare 
incompletă

De buna întreținere 
a locuințelor trebuie 
să se preocupe atit 
cei care locuiesc in 
ele cit și întreprinde
rile ce le administrea
ză. în acest sens, exis
tă și prevederi legale 
care reglementează 

. clar obligațiile ce re
vin ambelor părți, 
precum și ce măsuri 
pot fi luate în căzui 
neindeplin'irii ■ îndato
ririlor respective.

Uneori, în scrisori 
primite ia redacție se 
semnalează că la une
le imobile de locuit 
există defecțiuni pen
tru a căror remedie
re este necesară in
tervenția urgentă a în
treprinderilor de gos
podărire și adminis
trare a 
Iată, de pildă. 
Zapodeanu din 
câni, strada Ștefan cel 
Mare, bl. T-l, ap. 48, 
ne-a sesizat că de mai 
bine de doi ani tot 
insistă pe lingă uni
tatea de gospodărire 
comunală și locativă 
din oraș să ia măsuri 
pentru repararea te
rasei imobilului in 
care locuiește, deoare
ce de fiecare dată cind 
plouă i se inundă a- 
partamentul. 
dîndu-se 
Cum solicitările 
repetate au

locuințelor.
Ion

Paș-

degra- 
zugrăvellle. 

sale 
rămas

fără ecou la repre
zentanții unității res
pective, cetățeanul s-a 
adresat și „Scinteii".

Redacția a îndrumat 
sesizarea la Consiliul 
popular județean Iași, 
în ideea că vor fi a- 
nalizate cauzele care 
au determinat o astfel 
de tergiversare păgu
bitoare în soluționarea 
unei cereri legitime, și 
vor fi luate măsuri 
corespunzătoare pen
tru înlăturarea și pre
venirea unor astfel de 
neajunsuri.

Nu ..............
însă 
l-am 
la unitatea din Paș
cani a întreprinderii 
de gospodărire comu
nală și locativă Iași,' 
adică de la cei cri
ticați. Numai astfel se 
explică conținutul for
mal ai adresei ce s-a 
trimis ziarului, în care 
se spune 
reparația 
respectiv 
tut face 
din lipsa 
riale.

Despre 
privind buna întreți
nere a imobilelor, 
despre cei vinovați de 
neiuarea unor măsuri 
operative pentru înlă
turarea defecțiunilor; și 
prevenirea degradării 
locuințelor nu se su
flă însă nici un cu- 
vint. Iată de ce con
siderăm răspunsul in
complet și așteptăm 
din partea consiliului

s-a intîmplat 
așa. Răspunsul 
primit chiar, de

simplu că 
la imobilul 
nu s-a pu- 

pină acum 
unor mate-

obligațiile

sugestiv — și semnificativ — ce a 
urmat :

— Dacă ne cereți să vă schimbăm 
tot parchetul din casă ori să vă 
îmbrăcăm toată casa în faianță, ne 
angajăm. Vă putem face chiar și o 
casă nouă, dar, așa, cîteva simple 
reparații, nu ne interesează._  ? ;

— De ce vă mirați ?
— Păi sînteți casă de comenzi 

pentru servicii, pentru reparații !
— Sintem, dar asta nu înseamnă 

să trimitem un tîmplar pînă la 
pentru cîteva reparații. Repet, 
facem și o casă nouă, dar de 
crări mărunte nu ne 
cercați la I.C.R.A.L.

Văzîndu-1 că 
Ia început 
glumă 
și am cerut explicații, 
astfel

ocupăm.

dv. 
vă 

lu~ 
In-

vorbea 
credeam 

la mijloc, ne-am

popular județean o 
analiză mai aprofun
dată a acestui caz și 
a altora de acest gen, 
pentru ca problemele 
cetățenilor să fie re
zolvate operativ pe 
plan local, prevenin- 
du-se in acest fel și ■ 
sesizările la forurile 
centrale.

Replică fermă 
unor practici 

ilegale
Intr-o scrisoare 

primită la redacție se 
semnala că în activi
tatea cooperativei 
meșteșugărești „Pro
gresul" din Rîmn.inu 
Vîlcea 
unele 
abateri 
plina 
comit 
îngăduința 
participarea președin
telui acesteia. Ion 
Predișor.

Din cercetările e- 
fectuate de organele 
de stat competente si 
de control financiar 
intern ale Uniunii ju
dețene a cooperative
lor meșteșugărești, sub 
coordonarea Comite
tului județean Vîlcea 
al P.C.R., rezultă că 
sesizarea se confirmă.

La această coopera
tivă devenise o prac
tică încasarea ilegală 
a unor avansuri spre 
decontare pentru di
verse materiale sau

din Rîmnicu 
«e manifestă 
neajunsuri și 

de la disci- 
financiără. se 
ilegalități, cu 

Si chiar

deplasări, fără să se 
mai justifice în în
tregime sumele res
pective. tntre cel care 
au săvîrșit asemenea 
ilegalități s-au găsit 
și președintele coope
rativei. I. Predișor. 
precum și contabilul- 
șef. Sergi.u Vitușinski. 
cafe, a ridicat 
decontare peste 
lei Pe care l-a 
in alte scopuri, 
tru această i 
dare el a fost trimis 
in judecată și . con
damnat. în prezent 
organele de stat con
tinuă cercetările pe
nale in ce privește e- 
liberarea și folosirea 
ilegală a avansurilor 
spre decontare, ur- 
mînd ca. in raport de 
concluziile rezultate, 
să se stabilească mă
surile corespunzătoare 
față de toți cei Impli
cați.

tn răspuns se men
ționează că. pornin- 
du-se de la constată
rile făcute cu prilejul 
rezolvării sesizării, s-a 
acordat sprijinul ne
cesar pentru întărirea 
muncii politice la a- 
ceastă cooperativă, 
pentru Îmbunătățirea 
climatului și înlătura
rea și prevenirea ne
ajunsurilor si ilegali
tăților. Pe lîngă alte 
măsuri adoptate. au 
fost scoși din funcție 
I. Predișor, președin
tele, și Matei Spiri
don, vicepreședintele 
cooperativei.

: spre
> 32 000 
folosit

Pen- 
delapi-

La propunerea cititorilor
• Colectarea fierului vechi la întreprinderea

de prospecțiuni și explorări geologice Suceava, 
ne-a răspuns Consiliul de control muncitoresc 
al activității economice și sociale din acest 
județ, se desfășoară după un program concret, 
ia îndeplinirea căruia participă întreg colectivul 
unității. Față de sarcinile de plan de 265,7 tone, 
in 8 luni 
383,3 tone 
pre care 
„Scinteii", 
care și-au 
baza propunerilor din scrisoare, _______
unității va proceda la o nouă inventariere a 
fierului vechi pe haldele galeriilor, toate brigă
zile intensifieîndu-și eforturile pentru colectarea 
acestuia.

• Pentru repararea $1 repunerea tn funcțiune 
a blocului de nefamiiiști- din comuna Ștefănești, 
Comitetul executiv al Consiliului popular al 
municipiului Pitești, care a analizat o scrisoare 
trimisă de redacție, a făcut demersurile nece
sare către conducerea Stațiunii de cercetări 
viticole din localitatea respectivă, căreia îi 
aparține imobilul.
• Propunerile privind mai buna gospodărire 

a noului cartier din zona Mărgeanului, făcute 
tn scrisoarea primită de redacție, ne-a precizat 
Consiliul popular al . sectorului 5 din Capitală, 
au fost analizate la fața locului, acționîndu-se 
pentru a fi puse in aplicare.

Astfel, Întreprinderile de construcții au ridicat 
molozul și au astupat gropile de pe alei ; cu 
participarea cetățenilor s-au amenajat spatiile 
verzi din jurul blocurilor, plantîndu-se flori, 
arbori și arbuști ; în continuare se vor ame
naja, tot cu contribuția cetățenilor, locuri de 
joacă pentru copii ; I.T.B. are in studiu ca, la 
terminarea lucrărilor în această zonă, să înfiin
țeze trasee optime pentru îmbunătățirea con
dițiilor de transport in acest nou cartier. De 
asemenea, menționează răspunsul, în ce pri
vește propunerea referitoare la construirea unei 
noi școli, aceasta este prevăzută să se realizeze 
in cincinalul viitor.

din acest an s-au colectat și predat 
de fier vechi, brigada Broșteni, des- 

era vorba tn scrisoarea adresată 
numărîndu-se printre subunitățile 
depășit planul In acest domeniu. Pe 

conducerea

serios, deși 
că e o 

legitimat 
Am aflat 

că deși cooperativa „Con
structorul" a lansat cu surle și 
trimbițe — în presă, ia radio, la 
TV — ideea înființării caselor de 
comenzi pentru servicii care „exe
cută orice fel de reparații", în rea
litate ele lucrează doar ca mari an
treprenori, angajînd numai lucrări 
de mare volum, cele mărunte fiind 
refuzate cetățenilor.

Din păcate, cele constatate la res
pectiva casă de comenzi, pentru ser
vicii nu constituie un caz izolat, o 
excepție. Si la alte unități similare 
ale cooperației — din str. Viitor 197, 
șos. Pantelimon 293, Calea Moșilor 
122 — unde ne-am adresat în calita
te de clienți — am fost tratați cu 
același refuz. în schimb, mese
riașii s-au arătat foarte dispuși să 
preia — dacă dorim — lucrări mai 
mari, nu reparații. Și atunci, pe 
cestea cine să le execute ?

O falsă dilemă

a-

Gheorghe PÎRVAN

Desigur, e bine că unitățile, coope
rației preiau lucrări complexe, 
clusiv construcții de case noi. 
oare la atit trebuie să 
menirea lor ? 
cooperativelor, 
funcționare ale 
obligația 
întreaga 
filul lor 
cetățeni, 
stituie o 
de cel mai larg interes social, incit 
rezolvarea ei să poată fi lăsată la 
bunăvoința unuia sau altuia dintre 
responsabilii de unități. Adevărul 
este că din partea forurilor de con
ducere—atit- pe plan administrativ- 
teritorial, cit și din sistemul coo
perației — s-au formulat indicații 
exprese In legătură cu necesitatea 
organizării corespunzătoare a servi
ciilor de întreținere a locuințelor — 
inclusiv la recentul Congres al con
siliilor populare — și nimănui nu i 
se poate permite să trateze cu dez
interes solicitările respective ale ce
tățenilor. Fondul locativ reprezintă 
o mare avuție națională, și pro
blema întreținerii sale nu poate fi 
tratată cu indiferență. In plus, în 
cazul lucrărilor de pregătire a lo
cuințelor. pentru sezonul rece, este

in-
Dar 

se reducă 
Prin însuși statutul 

prin autorizațiile de 
unităților, acestea au 
preia și să executesă

gamă de prestații, din pro- 
de activitate, solicitate de 
întreținerea locuințelor con- 
problemă prea importantă.

continuăm sondajul, 
cooperație am fost 
încercat la I.C.R.A.L. 
intii pe la centrul nr. 
Vitan și la secția nr. 

Colentina. Ne-a 
făcut plăcere să constatăm că aici 
cererile nbastre (in calitate de cli
ent!) au fost primite cu operativi
tate. acceptindu-ni-se toate lucră
rile solicitate. Dovadă că acolo 
unde există interes și preocupare, 
activitatea de servire a populației 
se poate desfășura în condiții co
respunzătoare. Este însă peste tot 
Ia fel ? Procedează similar toate 
unitățile I.C.R.A.L. ?

lată-ne la centrul nr. 5, de la 
I.C.R.A.L. Pajura. De cum intrăm în 
clădirea unității — o primă surpri
ză ; pe afișul de pe ușă, cu inscrip
ția „maiștri", citim anunțul „Ore de 
lucru cu publicul — 7,30—8,30 și 
14,30—15,30". Ce fac oamenii care 
vin la alte ore, cei care au dimi
neața serviciu și nu se pot încadra 
în programul afișat, pentru a fi la 
dispoziția „maiștrilor" — și nu 
invers (cum de fapt ar trebui) ?

fac o cerere. Cum am 
noi (cererea nr. 507, indi- 

nume și o adresă reală din 
activitate a centrului res-

Simplu : 
făcut și 
cind un 
raza de 
pectiv).

— Acum mergeți liniștiți acasă, că 
totul se va rezolva — ne asigură 
funcționara care ne-a înregistrat ce
rerea.

Am lăsat să treacă cîteva zile 
(timp in care la adresa indicată in 
cerere nu s-a prezentat nimeni), 
după care am revenit la centrul 
I.C.R.A.L.

— Am făcut acum cîteva zile o 
< cerere și...

Luîndu-ne bonul cu numărul de 
înregistrare al cererii, șeful de cen
tru Dumitru Bușu răsfoiește un 
vraf de hîrtii (cu cereri similare 
celei făcute de noi), după care ne 
precizează :

— Gata, s-a făcut !
— Ce anume ? L 

țiile?
— Ei, asta-i 

cererea.
Din lista de 

centrul I.C.R.A.L. în 
ne-a fost acceptată decit una singu
ră (de tîmplărie) ; pentru restul 
reparațiilor am fost Îndrumați către 
alte „firme" ; la întreprinderea 
„Prestarea" — pentru curățatul hor
nurilor, la cooperativa „Tehnica sti
clei" — pentru montatul geamurilor 
ș.a.m.d. Incit pentru cele cîteva lu
crări solicitate trebuia să apelăm la 
tot atîtea firme, să ne deplasăm la 
tot atîtea adrese, să cerem să vină 
la domiciliu un mare număr de me
seriași.Un - - -
zare 
greoi 
de cerințelor bunei serviri a so- 
licitanților. Dacă o întreprindere cum 
este I.C.R.A.L.-ul poartă 
ma ei denumirea 
dere care repară și administrea
ză locuințele", atunci ar fi normal, 
și firesc, ca unitățile sale să fie în 
măsură să asigure efectiv acele 
servicii care privesc repararea și 
administrarea locuințelor.

Dar despre alte aspecte ale temei 
în discuție — într-un material ul
terior.

S-au făcut repara-
bună 1 Am găsit
lucrări solicitate la 

discuție nu

asemenea mod de organi- 
a serviciilor este, desigur,

și ineficient, nu răspun-

pe fir- 
de „întreprin-

Anchetâ realizată da
Mihaî IONESCU

deosebit.de
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RtCOLTAHEA - in ritm susținut si fără pierderi! 
INSUMiNTflRILE - la ținui si te bună calitate!

în aceste zile, puternică mobilizare a tuturor forțelor de la sate pentru punerea 

la adăpost a recoltei și pregătirea in cele mai bune condiții a recoltei viitoare
Sub soarele generos din această toamnă. întreaga cîmpie ce se întinde 

de o parte și de alta a Oltului oferă o permanentă schimbare coloristică. 
Aurul porumbului, strins de pe ultimele suprafețe, cedează locul maro- 
niului tarlalelor arate și însâmințate intr-o succesiune rapidă ; și-au 
făcut totodată apariția primele covoare verzi țesute din firele încă plă- 
pinde ale culturilor de griu. orz și secară. „A ruginit frunza din vii" 
după ce au fost culeși ciorchinii de chihlimbar ce concurează de mai 
multi ani cu cei din podgoriile de renume ale tării.

Ceea ce impresionează insă în mod deosebit In cîmpia Oltului in 
aceste zile este.-in primul rînd, starea de efervescență. Din zori si pină-n 
noapte, este o continuă mișcare. Sint oamenii din lanuri și combinele 
ce culeg rodul pămîntului, sint tractoarele cu zumzetul lor specific, arind 
și semănind după un grafic bine stabilit ; sint camioanele și căruțele 
ce se indreaptă intr-un du-te-vino neîntrerupt din și înspre bazele de 
recepție și hambarele unităților.

Investiția de efort creator
Pînă în seara zilei de 4 octombrie, 

pe întreg județul Olt se recoltase 
porumbul in proporție de 93 la sută, 
în același timp, semănatul griului 
se realizase in proporție de 90 la 
sută. De menționat că la orz lucră
torii ogoarelor din județ au fost pri
mii care au terminat însămințările. 
Și există condiții ca și la celelalte 
culturi să se situeze printre primii. 
La ora apariției acestor rînduri, su
prafețele rămase de însămînțat se 
vor fi micșorat încă în mod simțitor.

în ce privește recoltele înregistra
te, evaluările oferă motive de satis
facție. în județul Olt, ca și în alte 
zone ale țării, a fost un an cu to
tul neobișnuit, agricultura fiind con
fruntată cu o secetă prelungită, cum 
nici cei mai în vîrstă nu își amin
tesc să fi fost în ultimele. decenii. 
Cu toate acestea, recoltele pot fi a- 
preciate ca bune. în șapte consilii 
agroindustriale s-au asigurat pro
ducții pește plan și — ceea ce este 
foarte important — în unele cazuri 
peste nivelul anului trecut, cînd a 
fost un an normal din punct de ve
dere al precipitațiilor.

Primim aceste date de la direcția 
agricolă județeană la orele dimine
ții. cînd zorile abia au mijit, reținîn- 
du-i pe specialiștii acestui comparti
ment operativ pentru cîteva clipe. 
Discuția o vom continua în cîmp, la 
fața locului.

Cum se explică aceste rezultate ? 
Directorul direcției agricole, irig. 
Damian Munteanu, și Alexandru 
Deaconu, directorul trustului S.M.A., 
prezintă în termeni succinți măsuri
le de ordin agrotehnic întreprinse pe 
ansamblul județului. S-a procedat, 
mai intîi, la o judicioasă organizare 
a teritoriului, la o delimitare știin
țifică a parcelelor pe specificul fie
cărei unități ; s-a întocmit un pro
gram de ameliorare, prin lucrări sis
tematice de scarificare, pentru co
rectarea reacției solului:; s-a .făcut 
o strictă cartare agrochimică, urmă- 
rindu-se ca fertilizările să se execu
te in. funcție de cerințele de elemen
te nutritive ale solului ; s-a asigu-

incomplet dacă ne-am rezuma doar 
la măsurile de ordin tehnic amintite 
mai sus. Realitatea de pe teren de
monstrează totodată eficienta unei

de vîrf, hotărîtoare, de strîngere a 
recoltei, dintr-o superioară înțelegere 
că aceasta este îndatorirea tuturor.

La Osica de 'Sus. satul părea pustiu. 
O întîlnim totuși pe Maria Dude, 
primarul comunei, venită pentru mo
ment de la baza de recepție, unde 
organiza preluarea mai operativă a 
produselor. întrebăm cum se desfă
șoară lucrările agricole. Răspunsul 
este prompt : „Toată suflarea satului 
se află in timp. Unii lucrează lă re
coltatul porumbului, al sfeclei de 
zahăr, al legumelor ; alții la trans
portul produselor, al furajelor ; alții 
la semănat. Au fost mobilizate pen
tru aceasta toate forțele si toate mij
loacele. Pentru că timpul nu așteap
tă. De un mare ajutor pentru trans
portul la timp si fără pierderi al pro

întregului complex de măsuri agro
tehnice.

în aceeași zonă sudică a județului 
se situează un alt binecunoscut con
siliu agroindustrial. Este vorba de 
Izbiceni. Președintele consiliului 
unic, Stelică Dănciulescu, ne spune 
că și anul acesta unitățile compo
nente se vor situa printre fruntașii 
pe județ. Avînd în vedere că cea 
mai mare parte a recoltelor a fost 
adunată și depozitată, se poate apre
cia că rezultatele sint bune. El de
clara in acest sens : „Mă aflu încă 
sub puternica impresie a vizitei din 
aceste zile a secretarului general al 
partidului in unitatea noastră, a 
aprecierilor bune făcute la adresa 
muncii noastre, a indicațiilor date 
pentru ca in continuare să putem

BRIGADA „SCÎNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL OLT

Decisive sint acum buna organizare, 
disciplina și răspunderea

organizări exemplare a activității pe 
întreg parcursul anului. Comanda
mentul județean s-a dovedit și in 
acest an ca un organism dinamic, 
prezent în toate etapele procesului 
de producție, manifestînd inițiativă, 
actionînd „din mers", luînd măsuri 
operative pentru o judicioasă repar
tizare a forțelor și mijloacelor teh
nice în funcție de cerințele momen
tului.

Fără Îndoială însă că In rezulta
tele obținute factorul hotărîtor au 
fost oamenii, hărnicia lor. dăruirea 
cu care au muncit și muncesc pen
tru a spori rodnicia pămîntului. Sint 
acei oameni pe care i-am intîlnit di
mineață devreme pe combine și pe 
tractoare, măsurînd din cind in pînd 
cu coada ochiului întinderea tarlalei 
lucrate din noapte, sint. cooperatorii 
din lanuri, reveniți acum să culeagă 
ceea ce a rezultat din efortul lor timp 
de un. an, sint locuitorii satelor, cu 
mic. cu mare, prezenti in momentele

duselor sint cele peste 140 de atelaie 
pe care le avem in comună". Inter
locutoarea precizează. că in citeva 
zile lucrările de recoltat și semănat 
vor fi încheiate.

Aceeași atmosferă de muncă întîl
nim și la Vișina. Inginerul-șef al 
consiliului unic agroindustrial, Con
stantin Mîndreanu, ne prezintă o ra
diogramă a desfășurării lucrărilor 
agricole. La toate culturile, ritmul de 
recoltare este in continuă ascensiune. 
Cum se estimează recoltele ? Ingi- 
nerul-șef precizează că. deși condi
țiile climaterice ale acestui an au 
fost vitrege. în cele zece cooperative 
agricole din cadrul consiliului se vor 
obține rezultate la nivelul prevede
rilor de plan. Aceasta a fost posibil 
in situația in care cea mai mare par
te a suprafețelor agricole sint in sis
tem irigat. Firește, la aceasta' se 
adaugă preocuparea pentru executa
rea la timp a lucrărilor si aplicarea

obține rezultate din ce in ce mai 
bune".

Ce concluzii se pot trage din acest 
an agricol - pentru cei din Izbiceni 7 
Interlocutorul a ținut să precizeze : 
„Acolo unde s-a irigat la timp, unde 
s-au respectat cu strictețe normele 
agrotehnice, unde s-a respectat exi
gent densitatea plantelor, in ciuda 
condițiilor grele ale acestui an, s-au 
obținut rezultate pe măsura efortu- 
rilor".

Vecini, și totuși cit sint 
de departe prin rezultate
Secvențe de muncă intensă intii- 

nim și la C.A.P. Coteana, una din 
unitățile agricole în care in ultimii 
doi ani este evidentă preocuparea 
conducerii cooperativei pentru a asi
gura o eficiență sporită intregii- ac
tivități. Președintele cooperativei.

Tudor Elencu. gospodar apreciat de 
consăteni, și-a dovedit capacitatea 
organizatorică o dată mai mult in 
această etapă de vîrf, mobilizind 
toate forțele și mijloacele atît la 
recoltarea ultimelor suprafețe, cit și 
la semănat. „Rezultatele din acest 
an, spune el, puteau fi mai bune, 
avind in vedere eforturile depuse. 
Seceta a afectat insă intr-o bună 
măsură culturile de cereale".

Trebuie spus că rezultatele obți
nute de cooperativa agricolă din Co
teana o situează între unitățile bune 
ale consiliului unic agroindustrial. 
Avem în față datele estimative pri
vind recoltele dintr-o unitate vecină, 
C.A.P. Brebeni, care are, practic, 
aceleași condiții. Pentru porumb, de 
pildă, rezultatele se anunță insă cu 
circa 3 000 kg la hectar mai puțin la 
Brebeni. Explicația trebuie căutată 
în modul de organizare a muncii, in 
felul cum au fost respectate grafi
cele și normele agrotehnice.

Desigur, un rol important revine, 
In această privință, specialiștilor din 
agricultură. Am intîlnit pe parcursul 
raidului nostru o situație — e drept, 
izolată — care trebuie să ofere 
motiv de reflecție responsabilă fac
torilor de conducere ai cooperativei 
respective. Pe o tarla a C.A.P. Cio- 
roiu, unde se efectuau însămințările, 
șeful de fermă Ștefan Bobeanu ni. 
s-a preocupat de asigurarea cores
punzătoare a seminței, ceea ce a de
terminat ca nici ritmul nici calita
tea însămînțărilor să nu fie cele sta
bilite. Mai mult, inginerul-șef de fer
mă nu se afla in cîmp. lingă se
mănători.

Experiența din acest an, in con
diții dificile, cu umiditate redusă, a 
pus in evidență cit de importantă 
este respectarea tuturor cerințelor 
agrotehnice, a termenelor de execu
tare a lucrărilor, adoptarea tuturor 
măsurilor necesare în condițiile res
pective. Diferențele de producții 
dintre unități și chiar dintre ferme 
arată, totodată, că sint încă mari 
rezerve de sporire a producțiilor, 
ceea ce impune generalizarea cu 
operativitate a tuturor acțiunilor și 
experiențelor de genul celor amin
tite. Și, desigur, pretutindeni, hotă
rîtoare este munca. Am intîlnit ade
sea, pe mari panouri la - intrarea în 
comune, o lozincă ce sintetizează 
acest mare adevăr : „De munca 
noastră depinde bunăstarea noastră, 
a tuturor".

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru ȚINU 
Emilian ROUĂ

OAMENI

DIN
LINIA INTÎI

SE FOLOSESC DIN PLIN ȘI ATELAJELE

in cele 6 zile ce au mai 
rămas pînă la 10 octom
brie, adică pînă la expira
rea perioadei optime de 
însămînțare a griului, să- 
mînța mai trebuie pusă 
sub brazdă pe aproape 1,2 
milioane hectare. Ținînd 
seama de faptul că timpul 
este foarte înaintat, pentru 
încheierea însămînțărilor 
pe toate suprafețele pla
nificate în limitele perioa
dei optime este esențial 
ca acum, zi de zi, să se 
realizeze și să se depă
șească substanțial viteze
le de lucru stabilite în fie
care unitate agricolă, in 
acest scop, problema car
dinală o reprezintă urgen
tarea executării arăturilor 
pe terenurile ce trebuie 
semănate — pînă în seara 
zilei de 3 octombrie arătu
rile au fost executate pe 88 
la sută din suprafețele pre
văzute — și, în același 
timp, pregătirea în avans 
a terenului — pînă la a- 
ceeași dată această lu
crare se realizase pe 72 la 
sută din suprafețele pla
nificate — pentru a se crea 
un larg front de lucru la 
semănat.

rat, de mai mulți ani, o rotație exi
gentă a tuturor culturilor. Lucru 
demn de remarcat, s-a reînființat 
„registrul culturilor" pină la nivel 
de fermă. în felul acesta există o 
evidență precisă a. tuturor lucrărilor 
efectuate pe sole și'culturi.

Desigur, toate aceste măsuri sint 
bine cunoscute de toți specialiștii și 
lucrătorii ogoarelor. Numai că aici 
ele sint aplicate sistematic, cu multă 
competentă și exigență. Să adăugăm 
la aceste acțiuni preocuparea orga
nelor județene de specialitate, a 
conducerii unităților pentru folosi
rea tuturor surselor de fertilizare a 
solului. De mai mulți ani se acordă 
o mare atenție folosirii gunoiului de 
grajd și a dejecțiilor pe suprafețe 
mari, a căror eficientă nu mai tre
buie demonstrată. .

Din discuțiile purtate cu specia
liști, ca și din cele văzute pe. teren, 
am notat, ca un fapt de mare im
portanță, permanenta căutare a noi 
căi și metode de sporire a produc
ției. A trecut deja stadiul de expe
rimentare a unei ingenioase metode 
de administrare a îngrășămintelor 
organice lichide, atit in perioada de 
pregătire a solului, cit și concomi
tent cu lucrările mecanice de între
ținere a culturilor. Pentru această 
din urmă metodă s-a făcut o adap
tare a echipamentului de erbicidare, 
astfel incit îngrășămintele lichide 
pătrund în sol o dată cu efectuarea 
altor lucrări. Ceea ce înseamnă 
economie de carburanți, dar, mai 
ales, economie de. îngrășăminte chi
mice și reducerea cheltuielilor de 
producție. în mai multe unități din 
județ, cum sint Verguleasa, Scorni- 
cești, Drăgănești, Vișina, Găneasa, 
se aplică de un an această metodă, 
cu rezultate din cele mai bune. Așa 
cum ni s-a spus, se va trece la ge
neralizarea acestei metode. Cu atît 
mai mult cu cît ea nu presupune de- 
cît investiții minime. Principala in
vestiție fiind „investiția" de inteli
gență și de efort creator.

în frunte — oamenii, 
cu dăruirea și pasiunea lor

Cum se explică rezultatele obținute 
în agricultura județului Olt ? în par
te. răspunsul a fost dat. Si totuși, 
răspunsul la această întrebare ar fi

La C.A.P. Drăgănești-Olt, porumbul este transportai din cîmp la bazele de 
sămințează cu griu

recepție cu atelajele (fotografia din stingă). Iar la C.A.P. Mihăești se In- 
ultimele suprafețe Foto : Nicu Ciorei

Despre Merișani și ionatanul 
din această minunată „țară a 
merelor", denumită așa după/ 
bogăția de rod a livezilor care-\ 
împodobesc dealurile, s-a dv 
vestea. De-a lungul anilor, fc 
ma acestei localități argeșt 
a fost mereu sporită șt datq 
muncii inginerului Ion S" 
CA, specialist care de mai 
de două decenii poartă de 
celor peste 200 000 de pc 
alcătuiesc livada fermei.

— Care este anul cu 
ția „de vîrf" ?

— Nu am avut 
Noi luptăm să-i 
la același nivel, 
aceasta depinde
sură de noi. Anul acest 
mult prelungit din iarni 
dat bătaie de cap. Riști 
intîrziem 
deam

asen. 
avem 
adică 
in ma

Ne
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PROMISIUNI NEONORATE. Volumul mare de lucrări 
agricole din această perioadă impune folosirea la Întreaga capacita
te a mijloacelor mecanice din dotarea S.M.A. Or, în curtea secției 
de mecanizare care servește C.A.P. Cernetu, județul Teleorman, stă 
de multă vreme o combină E-280 pentru furaje. Inginerul-șef al uni
tății, Ion Anghel, spune că acest utilaj ar putea fi folosit la 
stringerea cocenilor. Din luna aprilie însă, cînd 1 s-a rupt arbo
rele motor, se așteaptă ca centrul (de reparații al S.M.A. Roșiori de 
Vede, specializat în astfel de remedieri, să repună mașina tn 
funcțiune. Promisiuni s-au tot făcut, dar nici pînă în prezent nu 
s-au onorat. (Stan Ștefan).

PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÎNTULUI. In cadrul progra
mului de îmbunătățire a fondului funciar pe Terasa Făgărașului, 
zonă agricolă cu un pronunțat exces de umiditate și cu soluri acide 
și foarte acide, se desfășoară ample lucrări de desecări și regularizări 
de cursuri de ape și de corectare a acidității solurilor. Pînă la finele 
anului, aici vor fi administrate peste 40 000 tone amendamente calca- 
roase și se vor executa lucrări de regularizare a unor cursuri de 
apă ca Berivoi, Racoviță, Săvăstrenl ș.a. pe mal bine de 20 kilo
metri. Aceste lucrări vin 6ă se adauge altor 120 km cursuri de 
apă regularizate și 178 km diguri executate in ultimii ani la nivelul 
județului. (Nicolae Mocanu).

EXIGENȚĂ PENTRU CALITATEA SEMĂNATULUI. De 
la secția de mecanizare Ivești a S.M.A. Tutova, din județul Vaslui, 
s-a raportat că inginerul-șef al cooperativei agricole de. producție, 
Viorel Pușcă, nu permite să intre semănătorile într-o solă de 70

hectare. Intrigat că tocmai acum, cînd 
torile nu pot încorpora cît mai multă 
S.M.A., inginerul 
locului.

— Chiar dacă 
un pat germinativ 
Pușcă — nu voi da liber de lucru la semănat.

într-adevăr, exigența de care dădea dovadă specialistul era ab
solut necesară. In consecință, directorul S.M.A. a dispus să se mai 
efectueze o discuire și un tăvălugit, apoi, numai cînd solul a fost 
toarte bine pregătit, s-a dat drum Liber semănătorilor. (Petru Necula).

GRAFICELE DE LIVRARE NU SÎNT FACULTATIVE ! 
în județul Teleorman, pină tn seara zilei de 3 octombrie, sfecla de 
zahăr a fost strînsă de pe 31 la sută din totalul de 11 000 hec
tare. Sint numeroase unitățile agricole unde se lucrează cu toată 
răspunderea, iar graficele întocmite sint respectate cu rigurozitate 
și chiar depășite. De pildă, cooperatorii din Plosca, Putineiu, Ciu- 
perceni. și-au făcut un titlu de mîndrie din a se afla pe primul 
loc. Cu toate acestea, rezervele de materie primă de care dispune 
întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr din orașul Zimnicea 
sint destul de mici. Principala cauză o constituie încetineala cu 
care acționează la această importantă lucrare cooperatorii dintr-o 
serie de unități mari cultivatoare, cum ar fi cele din Buzescu, Ma- 
vrodin, Cernetu, Lunca, Traianu, Seaca. De aici au fost expediate 
spre fabrica de profil doar 25—30 la sută din cantitățile pre
văzute în graficele la zi. Este, desigur, un motiv temeinic pentru 
ca. exemplul unităților fruntașe să fie generalizat cu operativitate 
tn tot județul. (Stan Ștefan).

Vașile Dumitru, s-a
e mai mare zorul, semană- 
sămînță 
deplasat

in sol, directorul 
imediat Ia fața

de grele,sint condiții deosebit
corespunzător, de bună calitate — a spus

pînă nu realizăm 
inginerul
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lucrările.
cu teamă că o să 

mugurii și noi n-o să tern 
tăierile. Dar n-a fost 
Tăierile au fost făcute la t 
Apoi a venit seceta...

Situafii grele mai fuseseră 
in alți ani. Și, tot an de an, 
fost rezolvate cu promptitudii 
Asa se face că, in ultimele doi, 
cincinale, planul a fost depăși 
cu regularitate. Depășire care in 
aceste cincinale însumează a- 
proape 2 000 tone. Adică cinci 
trenuri a cite 40 de vagoa
ne de mere peste plan ! Și 
aceasta in condiții de . eficien
ță : beneficiile reprezintă in 
fiecare an intre tin milion și un 
milion și jumătate !

Am relatat numai o secvență 
din munca șefului de fermă și 
a pomicultorilor de la Meri
șani, pe care am socotit-o de
cisivă pentru recolta acestui an, 
cu nimic mai prejos de cea rea
lizată in anii anteriori. Dar 
pentru ca in cit mai multe 
case parfumul neegalat al io
natanului de Merișani sâ-i 
bucure pe tineri și virstnici, 
aici, ca și in alte livezi arge- 
șene, se muncește mult. In fie
care zi in cimp, pe vreme bună 
sau rea, la lucrările solului și 
plantări, la fertilizare șt com
batere, la cules sau in labora
toarele și pe timpurile de ex
periență ale Stațiunii de cerce
tări de la Mărăcineni-Argeș, de 
unde șeful de fermă „culege" și 
pune in practică cele mai va
loroase rezultate.

L. C1UBOTARU

stabiliteSuprafețele insămințate in perioada 1-3 octombrie, in județe din zona a ll-a, in procente, fața de

nul din județele analizate nu s-au realizat suprafețele prevăzute o se insârr.ințo cu griu. Este o situație ce impune accelerarea puternică a vitezei la semănat, astfel incit 
această lucrare să poată fi incheiată in limitele timpului optim

După cum rezultă din datele înscrise in tabelul de mai

V__________ ____________
sus, in perioada 1-3 octombrie,
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LECȚIA DE ISTORIE
— lecfie vibrantă de patriotism

Deschiderea noului an de învățămînt șco
lar și universitar, in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, q tovarășei Elena Ceaușescu, 
a prilejuit, prin ampla cuvîntare rostită de secre
tarul general al partidului la marea adunare 
populară de la lași, evidențierea marilor răspun
deri pe care le are astăzi școala in formarea 
multilaterală a tinerei generații și, cu deosebire, 
in pregătirea acesteia pentru muncă și viață, 
potrivit comandamentelor majore ale epocii pe 
care o străbatem, în dezvoltarea unor trainice 
simțăminte de atașament față de patria socia
listă, față de partid și popor. „Este necesar - 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu - să așe

zăm in centrul activității invățămintului nostru 
educarea patriotică, formarea tineretului in spiritul 
dragostei față de patrie, față de partid, față de 
cauza socialismului și comunismului in România! 
Este necesar să facem în așa fel incit tineretul 
patriei să cunoască trecutul glorios, îndelungat 
al poporului nostru, care, in cele mai grele 
timpuri, o ținut întotdeauna sus steagul luptei 
pentru a-și apăra propria ființă, independența, 
pentru o fi stăpin pe destinele sale I**

• 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
• Declarație de dragoste: BUZESTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
0 Sosesc păsările călătoare: FE
RENTARI (80 49 BS) — 9; Îl: 13: 15; 
17: 19
• Secretul iul Bacchus: DACIA
(50 35 94) — 9: 11,30: 14: 16,15: 18,30 
0 Masca de argint: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 17.45: 20
• Cantonul părăsit. Stelele de la
Sopot: PROGRESUL (23 94 10) — 15: 
17: 19
0 Cu mlinile curate: POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19
0 Atenție Ia Pană de vultur — 9: 
11: 13,15, Logodnica mecanicului Ga
vrilov — 15,30: 17,45: 20: LUMINA 
(14 74 16)
0 O dragoste ciudată: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13,15: 15.30: 17,45: 
20
0 Crăiasa zăpezii — 9: 10.30; 12:
13,30: 17,15. Masca de argint — 15:
18.45: DOINA (16 35 38)
0 Hangar 18: UNION (13 49 04) — 9: 
1'1: 13: 15: 17, GRIVITA (17 08 58) — 
9: 11.15: 13.30: 15,45: 18; 20
0 Persoana indezirabilă: UNION — 
19
0 Darclâe: VIITORUL (10 67 40) — 9: 
12: 16: 19
0 Paloș contra paloș — 15.30: 17,30, 
Moștenirea — 19.30: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
0 Așa bunic, așa nepot: PACEA 
(71 30 85) — 15: 17: 19. GRĂDINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20
0 Burlacul căsătorit: ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
0 Legenda dragostei: LIRA (31 71 71)
- 15.30: 18.30
0 Toată lumea este a mea: COTRO- 
CENI (49 48 48) — 13: 16: 19
0 Joe limonadă: STUDIO (59 53 15)
- 9.30: 11,30: 13.30: 15,30: 17.30: 19,30 
0 Superpolitistul: 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: 11: 13: 15: 17,15: 19.30, melo
dia (11 13 49) — 9: 14.15: 13,30: 15.45: 
18: 20
0 Marea cursă: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 12: 15,30: 18.30
0 Fluturii sînt liberi: CAPITOL

Fără îndoială, nu există practic in școală obiect 
de studiu prin predarea căruia să nu se poată 
contribui, într-o măsură sau alta, la cultivarea 
iubirii de patrie, a mîndriel pentru apartenența

Ic un popor harnic și demn ; în șiragul discipli
nelor școlare, istoria se impune însă prin virtu
țile sale formative deosebite, prin marile învă
țăminte pe care le propune generațiilor de astăzi, 
prin trăirile sufletești profunde pe care le nasc 
faptele eroice, visurile înalte și jertfele înainta
șilor. Cu alte cuvinte, fiecare lecție de istorie 
poate - și trebuie să fie - o vibrantă lecție de 
patriotism. Din perspectiva unei asemenea reali
tăți am desfășurat ancheta de față, în cadrul 
căreia iși expun opiniile cadre didactice, repre
zentanți al altor factori educaționali care co
laborează cu școala în munca de educație pa
triotică, revoluționară a tinerei generații.

Mesajul înalt 
al luptei 

înaintașilor
Prof. dr. Jean Ciută — liceul 

„George Bacovia". Bacău : „îndem
nurile și vibrantele chemări ale se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cuprinse 
in cuvintarea rostită la marea adu
nare populară de la Iași, reprezintă 
atît pentru c ascălii școlii din breasla 
istoriei, cit .
dios, un adej ărat program de muncă 
in vederea continuei îmbunătățiri a 
educației patriotice-revoluționare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu indica 
drept F° - W fnndumonftilu nontrn 
realizare 
iificarejT 
torilo 
front

■i pentru tineretul stu-

fundamentală pentru 
iei patriotice inten- 
ârilor tuturor sluji- 
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sociale, al istoriei 
rînd, pentru ca ti- 
cunoască trecutul 

lui nostru, lupta sa 
ira. ființa de neam, 
onală, pentru a fi 

ele sale. Pentru a 
ar îndemnuri, noi. pro

prie. trebuie să dovedim 
ricepere, dăruire și pa- 
,ate in vorbă și in faptă, 
așa cum se știe, că isto- 
i cu mintea și se simte, 
:u inima.

scop, trebuie asigurată, 
a toate, structurarea fiecărei 

jcKspiritul conținutului docu- 
le .-al^01de partid, al cuvîntărilor 
’ t * * Nicolae Ceaușescu. Ac-

ea a ■'r. acest spirit, chiar deschi- 
.ct,,sului de istorie de la în- 

ltu ..acestui an școlar — anul in 
: s-au împlinit două decenii de la 
greșul al IX-lea al P.C.R. — a 
marcată printr-o lecție introduc- 
prezentind concepția novatoare, 

luționară a secretarului general 
artidului asupra cercetării, cu- 
jterii, prezentării și învățării is- 
ai.
ntrți, Întărirea caracterului for- 

. a laturii educative a lecțiilor 
torie, am permanent în vedere 
rea mariloT adevăruri ale trer 

X? % ’■ nostru ’> național : lupta
iată pentru libertate și unitate 

c?J'.ială. setea de dreptate, ^iubirea 
° <Jnoșie“,. atașamentul nestrămutat 

de limba ^..obiceiurile străbune, 
același timp, am i în vedere evi- 
țierea contribuției românești la 
turul culturii universale, faptul că 
torul nostru poate și trebuie să se 
ndrească cu contribuția adusă la 
Dgresul civilizației universale. Ca 
. corolar al gîndirii, luptelor și îm- 
inirilor trecute se situează astăzi 
estimabila contribuție multilaterală 
operei teoretice și practice a to- 

ar.ășului Nicolae Ceaușescu și a to- 
arășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu la construirea noii 
arinduiri pe pămintul României, la 
edificarea unei lumi a păcii, colabo
rării si înțelegerii pe planeta noas
tră.

O dată cu lecțiile de istorie, orga
nizez acțiuni în școală și în afara 
școlii cu cercul de elevi „Nicolae 
iorgâ“ existent în Liceul „George 
Bacovia", completing multiple lațuri 
ale educației patriotice,, revoluțio
nare. Tematica.abordată în cadrul 
cercului de „Probleme fundamentale 
ale istoriei României", cuprinde pen
tru anul școlar. 1985—1986 o proble
matică diversificată și atrăgătoare, 
de natură să cultive și pe această 
cale sentimente și convingeri revo- 
luționar-patriotice. Astfel, teme ca : 
„Lupta pentru unire a tuturor româ
nilor — constantă a istoriei noastre 
naționale" ; „Unele aspecte băcăuane- 
ale mișcării muncitorești, socialiste 
și comuniste la sfirșitul secolului al 
XIX-lea și prima jumătate a secolu
lui al XX-lea“ ; „P.C.R. — forța po
litică conducătoare în revoluția și 
construcția socialistă din România" 
etc. completează. în chip firesc edu
cația patriotică a elevilor. Excursiile 
tematice — de documentare istorică 
— organizate cu elevii liceului pe 
itinerare cum au fost : șantierele ar
heologice de la Cucuteni — Băiceni 
și Cătălina — Cotnari — Iași, pala- 
tul-reședință al lui Al. I. Cuza de 
la Ruginoasa, Casa memorială 
„V. Alecsandri" — Mircești, toate din 
județul Iași, la alte obiective istorice 
din județul Bacău, au întregit in 
mod fericit' eforturile pentru reali
zarea educației patriotice".

Prof. Paul Grigoriu — liceul nr. 32 
din București : „Cercurile de istorie 
se dovedesc a fi o modalitate deose
bit de atrăgătoare de stimulare a in
teresului elevilor față de istorie, de 
mijlocire a apropierii lor de marile 
lecții și învățăminte ale trecutului. 
Astfel, prin activitățile cercului pe 
care-1 conduc de mai mulți ani — 
„Vasile Pârvan" — se asigură, spre 
exemplu, celor aflați in primele clase 
din cursul gimnazial trezirea intere
sului față de istorie prin vizite și 
excursii și, totodată, prin inițierea 
membrilor lui în tainele informării 
și documentării de specialitate. în 
cadrul ședințelor cercului, elevii au 
prezentat referate, pe care le-au în
soțit de proiecții și exemplificări pe 
hărți, temele fiind astfel alese incit 
să se asigure lărgirea orizontului de 
cultură istorică, posibilitatea unei 
mai bune încadrări a evenimentelor 
trecutului național în istoria lumii.

Au fost organizate vizite pe șan
tiere arheologice din municipiul 
București, evidențiindu-se pe viu 
dăinuirea noastră neîntreruptă și pe 
vatra Capitalei. Cu prilejul unei 
alte vizite, la laboratorul de restau
rare al Muzeului de istorie și artă al 
municipiului București, elevii au pu
tut cunoaște noi și noi valori ale is
toriei naționale, eforturile pe care le 
face statul nostru pentru păstrarea 
neprețuitelor comori ale trecutului. 
Colaborarea cercului nostru cu acest 
muzeu s-a materializat, de altfel, în 
organizarea unui matineu muzeal- 
ărtistic în incinta casei-muzeu 
„Theodor Aman" — moment de 
neuitat pentru elevi, atît prin contri
buțiile pe care le-au adus la reușita 
științifică a manifestării, cit și prin 

programul artistic evocator pe care 
l-au susținut".

Mîndria de a trăi 
astăzi în epoca 

de aur a României
Prof. Dumitru Botar, director ad

junct al liceului agroindustrial Ca
racal : „In etapa actuală se impune 
mai mult ca oricînd să facem din is
torie o știință a prezentului și viito
rului. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, cercetarea 
istorică „este în bună măsură, așa 
cum arată viața, și o știință a prezentului".

Socotesc că o asemenea concepție 
asupra cercetării și predării istoriei 
trebuie privită sub cel puțin două la
turi. Mai înainte de toate este vorba 
ca lecțiile de istorie să fie puternic 
ancorate în prezent, ca marile eveni
mente ale trecutului să fie înțelese 
de elevi ca temelie pentru ziua de 
azi, ca trepte pe care poporul a suit 
spre vremurile noastre. Spre a da un 
singur exemplu, predînd elevilor cla
sei a IX-a lecția despre Unirea Mol
dovei cu Muntenia, am stăruit asupra 
faptului că ceea ce a asigurat biruin
ța de la 24 Ianuarie 1859 a fost uni
tatea de gind și simțire a poporului, 
tăria cu care acesta și-a apărat și 
promovat dreapta cauză a unității 
sale. De asemenea, am reliefat ade
vărul că unirea înfăptuită atunci, 
desăvîrșită prin Unirea cea Mare din 
1918, se întărește necontenit în zilele 
noastre pe temelia unității moral-po- 
litice a națiunii noastre socialiste, a 
identității de aspirații și Idealuri ale 
tuturor fiilor patriei, a egalității de
pline și frăției oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. Am 
subliniat, totodată, adevărul — cu 
puternice rezonanțe în contempora
neitate — că lupta unui popor pen
tru realizarea năzuințelor sale legi
time triumfă, măi devreme ori mai

Monumentul ostașului român de la Cărei - loc de întîlnire a tinerei generații cu Istoria, cu faptele eroice ale înaintașilor 
Foto : Sandu Cristian

La actuala ediție a concursu
lui de la Mamaia, organizat 
de Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Radioteleviziunea româ
nă, Uniunea compozitorilor, Comite
tul județean de cultură socialistă 
Constanta s-a demonstrat incă o dată 
că fenomenul cuprinderii unui larg 
public, a unui public de toate vîrstele, 
dar în primul rind a publicului tî- 
năr, este un indiciu clar că muzica' 
ușoară românească se află în prim- 
planul atenției, că exigența, profe
sionismul. preocuparea pentru îm
plinirea unor fapte de artă adevă
rate nu mai pot îngădui improviza
ția. stilul de lucru în grabă. încro
pit. Pentru că publicul, mai ales pu
blicul tinăr. știe să fie generos, dar 
și exigent. In acest spirit, ne pro
punem în rîndurile .ce , urmează 
să notăm cîteva impresii despre 
primul compartiment al manifes
tării — concursul de interpretare. 
Este o competiție care, de fapt, 
se lansează cu luni de zile înainte 
de finala de la Mamaia (la start au 
fost peste 120 de candidați), care are 
numeroase etape de preselectie. care 
în momentul final al selecției (în 
această ediție cuprinzînd 24 de so
liști si 7 membri a două grupuri 
vocale) declanșează și relația com
pozitori — tineri interpret! ; in sen
sul lansării de către fiecare tînăr 
interpret a unei prime audiții. Și, 
dacă toate condeiele componisticii 
muzicii ușoare românești ar fi cu
noscut exact disponibilitățile inter
pretului pentru care urmau să scrie 

. o nouă partitură, atunci s-ar fi 
ajuns la mai multe momente de 
succes precum au fost : Dana 
Bartzer cu piesa „Unde este dra
gostea" de Dan Dimitriu, Gabriel 
Manea cîntînd „E șah și mat" de 
Marius Țeicu, Silvia Dumitrescu in- 
terpretînd „Nu-mi pare rău" tot de 
Marius Țeicu etc... în general, se
poate spune cu satisfacție că
multe talente se întrezăresc, că
paleta stilistică din domeniul in
terpretării este variată, că s-au dis
tins nu numai maniere știute (așa 

tlrziu, dacă acel popor este hotărît 
să nu precupețească în acest sens 
nici un efort și nici o jertfă.

In al doilea rînd. am pornit în pre
darea istoriei de la adevărul că În
șiși anii pe care-i trăim sînt istorie. 
Și încă o. istorie vie, de o mare efer
vescență și frumusețe. Astfel, la 
clasa a X-a, după ce au fost prezen
tate congresele IX—XIII ale parti
dului, intr-o sinteză au fost înfăți
șate marile ctitorii ale „Epocii 
Ceaușescu", marile împliniri ale a- 
cestor ultimi douăzeci de ani, ce au 
dat măsura autentică a hărniciei și 
puterilor creatoare ale poporului 
român. Prin fotografii, panouri, gra
fice au fost Înfățișate, In dinamica 
lor, evoluția economică a județului 
și orașului nostru, dezvoltarea edili- 
tar-gospodărească, noua și moderna 
lor înfățișare".

Legături 
mai strînse 
între școală 

și muzeu
Mihai Țîra, instructor al Comitetu

lui județean Alba de cultură și edu
cație socialista : „Pâră îndoială că 
valoarea formativă a; lecțiilor de is
torie predate în școală, a acțiunilor 
politico-educative inițiate de institu
țiile de invățămint este amplificată 
printr-o colaborare strînsă cu. cele 
8 muzee de istorie, de științele na
turii, de artă și etnografie, cu casele 
memoriale existente in județul nos
tru. Conlucrarea muzeelor Albei cu 
școlile îmbracă forme variate. Astfel, 
pe lingă Muzeul Unirii din Alba Iu- 
lia ființează un cerc de „Prieteni ai 
muzeului" care, alături de cunoaște
rea profundă, a exponatelor acestuia, 
asigură, cu deosebire in vacanțe, ghi
dajul pentru grupuri de copii, iau 
parte la săpăturile arheologice, in- 
treținînd in rînclul colegilor lor inte
resul pentru istorie, pentru monu

cum este firesc, la început, in stilul 
vedetelor îndrăgite), dar și prezențe 
originale și un va.l de prospețime, 
de ritm modern, care, fără îndoială, 
va solicita partituri potrivite vîrștei 
și preferințelor. S-au remarcat gla
suri sensibile, cu înclinație, la pri
ma ascultare, către melodie, către 
cintecul-meditație. cîntecul-poezie 
(Emilia Dițu, Denis Roman. Gabriel 
Alexandrescu), tineri înzestrați cu 
temperamentul necesar ritmului și 
sound-ului modern (Alexandru Oros, 
Alexandra Canareica. Florin Balcan,

Arta interpretării
ÎNSEMNĂRI PRIVIND MUZICA UȘOARĂ

Eugenia Dan. cele patru fete din 
grupul „Forte"), o distinsă apariție, 
o muziciană cu înclinații jaz-istice 
(Dana Bartzer). soliști care au cîști- 
gat o oarecare experiență și cu ta
lent pot să abordeze un repertoriu 
modern complex (Silvia Dumitres
cu. Silvia Matache). tonuri deconec
tante, potrivite cintecelor luminoase, 
simple (Gabriel Manea și, deocam
dată. Simona Florescu). etc. Voci, 
maniere diferite, niveluri diferite de 
pregătire muzicală, indiferent dacă 
au obținut sau nu vreun trofeu, 
aproape toți sînt la început de drum. 
Așadar, nici nu este cazul să Insis
tăm mai mult asupra felului în care 
s-au prezentat, important este ce 
urmează, cum vor evolua, ce vor 
face pentru ei organizatorii vieții 
muzicale, în ce măsură vor intra în 
circuitul vieții artistice.

Este mai mult decît evident că dacă 
școlile populare de artă, centrele ju
dețene de îndrumare a mișcării ar
tistice de amatori, teatrele de revistă 
din tară nu se vor strădui în conti- 

mentele și locurile istorice de pe 
aceste meleaguri. La Muzeul de isto
rie din Aiud a fost, de altfel, organi
zată o microexpoziție sub genericul 
„O descoperire arheologică datorată 
copiilor". Este vorba de copiii din 
Poiana Aiudului care au semnalat 
specialiștilor existența unor vestigii 
din epoca bronzului. Muzeele din 
Alba lulia. Blaj, Aiud, Sebeș au or
ganizat concursuri gen „Cine știe, 
ciștigă" cu tema „Dezvoltarea jude
țului și țării in Epoca Ceaușescu", 
ambianța entuziastă, participarea 
afectivă a sute și sute de elevi la 
aceste manifestări asigurîndu-le o 
profundă rezonantă in conștiințe. De 
o largă audiență se bucură evocările 
organizate în colaborare, de muzee și 
școli, la locurile șl monumentele isto
rice, atît de numeroase, din județul 
nostru. Mereu mai mult, ceremonia- 
lurile pionierești și uteciste iși aleg 
drept cadru de desfășurare sălile 
muzeelor, ceea ce le conferă, prin 
ambianța și forța emoțională, un ca
racter de neuitat. Colaborarea dintre 
muzee și școli se exprimă și prin 
sprijinul acordat realizării cabinete
lor de istorie și științe sociale din 
școli (peste 50, organizate numai in 
ultima vreme), prin ajutorul dat 
cercurilor de istorie școlare, prin 
desfășurarea unor lecții de istorie in 
muzeu. Este adevărat, conlucrarea in 
acest domeniu e incă sporadică, fiind 
încă puțini profesorii de istorie care 
țin sistematic lecții în sălile de muzeu: 
după cum muzeele noastre, deși răs
pund prompt . oricăror cereri de a 
sprijini activitatea cercurilor de is
torie din școli, ar trebui să manifeste 
mai multă inițiativă în această di
recție, participînd mai sistematic la 
manifestările acestora. Tocmai avînd 
în vedere urmările pozitive ale unei 
asemenea conlucrări strînse, înlătu
rarea neajunsurilor de care amin
team constituie o direcție de acțiune 
viitoare pentru toți muzeografii din 
județ".

Anchetă realizată de
Silviu A.CHIM

nuare să-i formeze cu adevărat pe 
acești tineri, să le creeze posibilitatea 
colaborării cu regizori, cu soliști cu- 
noscuți, cu muzicieni de primă mări
me. atunci există perspectiva pedori- 
tă ca ei să rămînă tot în pragul pro
misiunilor. Si la anul, și peste cîțiva 
ani. acești soliști vor apărea la fel 
de stingaci. de dominați de micro
fon, sau vor marca stingher ritmul 
fără să știe să creeze din cîntec un 
moment anume, distinct, de tinere
țe. de poezie, sau vor rămîne prizo
nierii unui singur stil componistic, 

ceea ce ar fi o gravă eroare pentru 
evoluția lor. Mișcarea scenică, mo
dul de a concepe interpretarea fie
cărei piese din repertoriu (presupu
nem un repertoriu variat, cu o anu
me substanță interpretativă) au 
rolul lor prea bine știut. Și. desigur, 
și mersul simplu, străbaterea scenei, 
urcarea sau coborîrea unor trepte, 
salutul publicului, transmiterea di
verselor stări și imagini de la cu
plet la refren, ridicarea unor 
flori — neintrînd într-un „capi
tol" de instruire — pot rata o apa
riție. In această direcție, ar putea ti, 
credem, util să se analizeze înființa
rea la Conservator, la Institutul de 
teatru, la Asociația oamenilor de 
artă, a unor studiouri ale tinerilor 
interpret în care tineri actori, regizori 
să colaboreze cu tinerii Interpret!, 
să-i sprijine In vederea perfecționă
rii profesionale. După cum o tribună 
trimestrială a tinerilor soliști (con
certe sub egida Teatrului „Tănase") 
ar putea marca trepte de verificare, 
prilej de instruire. Facem, aceste

Ultimele două decenii, perioadă 
pe care cele mai de seamă realizări 
din toate sferele de activitate o lea
gă de activitatea multilaterală, 
neobosită a președintelui tării, sînt 
ani care au adus o înțelegere adin- 
că a legăturii dintre cultură și edu
cație. Căci, de ce altceva decît de 
perfecționarea, de dezvoltarea armo
nioasă a omului, de bunăstarea lui 
morală și intelectuală, de dezvol
tarea lui armonioasă, depinde de 
fapt dezvoltarea de mîine a întregii 
țări ? Principiul director al relației 
cultură — societate și, în acest ca- „ 
dru, al rolului și eficienței educa
tive, modelatoare a acțiunilor des
fășurate în cadrul Festivalului na
tional „Cintarea României" nu poate 
fi altul' decît cel pe care îl enunța 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
înalta tribună a celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului. _ „Casele de 
cultură, cluburile și căminele cul
turale — spunea secretarul general 
al partidului — trebuie să devină 
adevărate centre ale creației cul- 
tural-artistice, ale manifestării largi 
a spiritului creator al poporului 
nostru care a fost întotdeauna fău
ritorul și păstrătorul celor mai înalte 
tradiții de artă și cultură, ale limbii 
române !“ Inițiativa organizării, a 
funcționării acestor centre de edu
cație complexă a 
prima dată în 
județul Timiș, 
intr-un timp re
lativ scurt, de la 
cel de-al XIII- 
lea Congres a) 
partidului. rînd 
pe rînd la Tere
mia Mare, Lo
vrin, Cenei. . Le- 
nauheim și Com- 
loșul Mare au 
prins contur, în 
spațiile, existente, 
asemenea focare 
de cultură cu ac-, 
tivitate bogată, susținută.

Pășim alături de primarul comu
nei Cenei, tovarășa Peptenaru Ru- 
tica, in spațioasele săli ale centru
lui cultural din localitate. încă de 
la intrare, expoziția „Case vechi și 
case noi din Cenei" prezintă eloc
venta evoluție a condițiilor de lo
cuit și de trai înregistrată in ulti
mii 20 de ani. Pasul de la căsuțele 
modeste de altădată la confortabi
lele locuințe de ‘astăzi marchează de 
fapt dezvoltarea întregii comune de 
la preocupările simple de altădată, 
preluate în virtutea tradiției, la

luat ființă (pentru

nărltul și multe altele. Pare firesc, 
în această succesiune, faptul că 
s-au realizat cinci filme documen
tare despre Teremia Mare, că odată 
cu creșterea bunăstării populației 
s-au diversificat preocupările, atit 
cele legate de muncă (nu e de ne
glijat faptul că au fost create aici 
14 dosare cu inovații), cit și cele 
culturale. Prinsă în devenirea ei fi
rească pe calea acestui indiscutabil 
progres, amplificarea preocupărilor 
culturale a stabilit noi raporturi cu 
tradiția spiritualității culturale exis- 

............ ....... ....... , — .. tente aici, a sugerat în același timp 
modernele' inștâlațn ale ' COMTIM. ' '' iriedite^posibilități de afirmări vii- 
Un pas realizat în epoca de- ' 
semnată cu mîndrie prin numele 
conducătorului partidului și al tării. 
De altfel, imagini ale vizitelor efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in anii trecuti la „Electromotor" și 
„Tehnometal" se află la loc de 
cinste în cadrul expoziției organiza
te la etajul I al complexului. Este 
locul în care se desfășoară de obicei 
orele de. istorie ale elevilor din 
Genei. Căci aici, de la cîteva vesti
gii arheologice descoperite de Învă
țătorul Petru Manea împreună cu 
copiii la obiecte care ilustrează is
toria localității, de la documente 
legate de activitatea celor șapte co
muniști din Cenei omorîți de fas
ciști la piese de artă populară, ai o 
■imagine succintă a transformărilor 
succesive pe care le-a cunoscut co
muna pină la imaginea înfloritoarei 
comune .care este astăzi Ceneiul. O 
evoluție care a făcut posibilă apa
riția căminelor culturale din Bobda 
și Checea,. a' unei cooperative cu 
servicii complexe către populație, 
a modernei grădinițe pentru copiii 
cooperatorilor. Atenți Ia difuzarea 
socială a proceselor culturale și ac
țiunea lor formativă, la utilizarea 
sistematică a ceior mai. eficace in
strumente pe care ni le pune la 
dispoziție tehnica epocii contempo
rane. organizatorii au acordat o 
ătentie specială punctului de infor
mare și documentare politico-ideo
logică, funcționării ritmice a biblio
tecii cu peste 5 000 de volume. In 
acest context, căruia i s-ar . putea 
adăuga constanta colaborare cu tea
trele și opera din Timișoara, cultu
rii. in sensul ei superior de expre
sie structurată a unei concepții des
pre lume, i se acordă rolul de a In
troduce și menține criterii de 
loare.

La Teremia Mare, același 
acces al oamenilor spre variate 
me de manifestare artistică se 
torează activității multiple desfășu
rate în cadrul complexului cultural.

va-

larg 
for- 
da-

sugestii pentru că muzica ușoară 
românească, după cum s-a văzut, 
cuprinde. Ia ora actuală, interesul 
unui larg public, pentru că exigen
tele sînt mult mai mari față de 
cițiva ani in urmă, pentru că 
avem toate datele de a fi în pas 
cu timpul și de a nu răspindi. mai 
ales la Interpretare, un aer bătrîni- 
cios, sentimentul stîngăciei. al dile
tantismului. Și pentru că. după pă
rerea noastră, nici recitalurile (din 
finalul fiecărei seri de concurs) nu 
au fost concludente. într-un fel. s-a 
pierdut noțiunea reală de „recital de 
ținută" care însemna evoluția In di
rect, mai amplă a unei vedete, alături 
de o formație cunoscută, cu un pro
gram bine gîndit, alcătuit din șlagăre 
dar și din noutăți... înșiruirea cîtorva 
apariții (soliști cu experiență sau 
nu, cu două-trei piese) nu a fost 
cel mai adesea convingătoare, cu 
excepția Corinei Chiriac. a Mirabelei 
Dauer. a lui Dan Spătaru. Al. Arși- 
nel... Se poate numi „microrecital" 
cuplarea a două piese t Mai ales că 
nici din punct de vedere scenic nu 
s-au adus inovații. Facem o aseme
nea afirmație pornind de la suges
tivele apariții ale Angelel Simi- 
lea — semnal fericit pentru o 
nouă atitudine fată de inter
pretare — în „Voi cinta pentru mile
niul III" de Marius Țeicu, și „Dor de 
viață" de Ion Cristinoiu, melodii 
profunde, moderne, deosebit de Inspi
rate (detașate net de majoritatea 
pieselor concurente) care s-au clasat 
în lumea cîntecului-idee, a cintecu- 
lui-mesaj, a cintecului descifrat, tăl
măcit inteligent, nu numai muzical, 
dar și scenic (sub Îndrumarea re
gizorului Alexandru Tocilescu). Cu 
alte cuvinte, a cînta muzică ușoară 
nu înseamnă doar a sta în fata mi
crofonului șl a-ți cupla vocea cu or
chestra imprimată pe bandă, ci a re
crea cîntecul, a-1 dărui publicului 
înnobilat de o anume tinută inter
pretativă.

Smaranda OTEANU 

„Ne aflăm 1Ă marginea de vest a 
țării, dar am dorit întotdeauna să 
nu ne aflăm la periferia civilizației 
— ne spunea tovarășul Heinz Wi
liam, primarul comunei și președin
te al consiliului județean Timiș al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană. Sîntem o comună de fron
tieră, distanța pînă la oraș este 
mare, astfel îneît ne-am propus 
de la bun Început, avînd în ve
dere perspectiva reală de dezvoltare 
a comunei noastre, să facem astfel 
incit tineretul să afle aici, acasă, nu 
numai locuri de muncă, ci și mij
loace concrete de a-și petrece tim
pul liber în mod cît mai plăcut și 
instructiv totodată". începută cu 20 
de ani în urmă, atunci cînd a fost 
ales în funcția pe care o deține și 
astăzi, lupta primarului pentru mo
dernizarea comunei nu a cunoscut 
nici o clipă de răgaz. Izbînzile aces
tei lupte au dus, rînd pe rînd, la 
punerea în funcțiune a două sonde 
cu apă geotermală, la construirea 
unui castel de apă de 300 mc, la 
Introducerea telefoniei automate, la 
începerea unei hale de producție cu 
o capacitate de 432 mp, la asigu
rarea a peste 200 locuri de muncă 
în cadrul micii industrii, la 'punerea 
în funcțiune a băilor termale, la 
plantarea a mii de salcîmi în jurul 
localității pentru a impulsiona albi-

La izvoarele vieții
și muncii

I

toare. Cele patru ediții ale taberei 
de creație organizate cu participarea 
unor artiști plastici și scriitori din 
întreaga țară, inaugurarea, anul 
acesta, a taberei de design, expozi
țiile de artă plastică, arheologie și 
istorie, vasta expoziție a viticultu
rii, menită să pună în valoare uti
lajele tradiționale folosite în vesti
tele podgorii ale locului, biblioteca, 
punctul de documentare politico- 
ideologică — toate acestea creează 
un amplu plan de referință, furni
zează permanent o informație cul
turală extinsă, a cărei valoare este 
în primul rînd formativă. Locuitorii 
comunei iși amintesc cu mîndrie po
pasul făcut aici de Nichita Stănescu 
murmurînd adeseori versurile pe 
care neuitatul poet le-a dedicat co
munei lor în toamna anului 1983.

....Așezare omenească l Intr-un tan
dru univers / și mirabilă fereastră / 
larg deschisă către vers...". Sînt 
mărturii de suflet pioe păstrate in 
biblioteca comunală.

Referindu-se la valoarea formati
vă pe care o au cele mai multe 
dintre activitățile desfășurate în ca
drul centrului cultural, tovarășul 
Gheorghe Damlan, secretar adjunct 
cu propaganda la comitetul comunal 
de partid, se referea, totodată, la 
formarea unei capacități de aprecie
re selectivă, de real discernămînt in 
evaluarea fenomenelor culturale. 
Calități dezvoltate printr-o multitu
dine de acțiuni care, desfășurate pe 
tot parcursul anului, reunesc sim
pozioane pe probleme ale produc
ției curente și simpozioane cu ca
racter cultural, întîlnirl și dezbateri 
ale unor specialiști pe probleme ale 
valorificării energiei : 
nale, ale istoriei zonei, 
creație, expoziții de flori 
ale portului popular. Sînt 
modalități ale unui amplu 
locuitorii comunei.

Același dialog complex, 
rezultate pe plan educativ, are loc 
și la Căminul cultural din Varlaș

neconventio- 
, tabere de 

și parăzi 
tot atîtea 
dialog cu

cu fertile

cinema

căminului cultural de aici 
de asemenea, o reușită a

— comuna pe firmamentul căreia 
strălucesc 11 steluțe de Erou al 
Muncii Socialiste. Sînt succese care 
atestă o deosebită dezvoltare nu 
doar in domeniul agriculturii, ci și 
în cel industrial, dezvoltare înre
gistrată în ultimele două decenii, 
impulsionată de vizitele de lucru 
ale secretarului general al partidu
lui. „Vorbind despre realizări, ne 
referim implicit la perspectivele de 
viitor ale satului — ne spunea to
varășul Rancov Velimir — secreta
rul comitetului comunal de partid, 
activist cu bogată experiență, bun 
gospodar și iubitor de cultură. în
treaga activitate culturală a comu
nei se desfășoară în lumina docu
mentelor de partid, a cuvîntărilor 
secretarului general al partidului, 
pentru ca oamenii să-și poată înde
plini mai bine sarcinile de plan".

Activitatea, desfășurată paralel in 
cadrul 
atestă, 
ceea ce înseamnă responsabilitate, 
maturitate in domeniul muncii cul
tural-educative. O dovedesc activi
tatea cenaclului literar, a celor trei 
formații de teatru în limbile româ
nă. sîrbă și germană, a celor două 
formații de teatru de păpuși, acti
vitatea echipei de dansuri populare, 
a orchestrei, a celor două brigăzi 
științifice. „Sub auspiciile generoase 

și in climatul 
deosebit de priel
nic creat muncii 
noastre. în con
sens cu politica 
înalt umanistă a 
partidului nostru 
— ne spunea prof. 
Alexandru Secu- 
lici. director al 
căminului cultu
ral din Variaș — 
ne punem perma
nent problema a- 
sigurării unei bu- 

, . ne informări și.implicit, a unei corespunzătoare for
mări a publicului pe care-1 avem. 
Esențial este contactul permanent 

și realizările 
munca lui 

și istoria 
acțiunile de 

căminului

cu viata 
nostru, cu 
tradițiile 
dintre 
tă ale _______ _
Variaș atestă intr-adevăr o aseme
nea preocupare. Este vorba despre 
șezățorile literare „Partid iubit, te 
cintăm", despre simpozioanele orga
nizate pe tema dezvoltării sentimen
tului patriotic-revolutionar, dez
baterile pe tema orientărilor sta
bilite de Congresul al XIII-lea și a 
succeselor dobîndita in ultimii 20 de 
ani de transformări revoluționare ale 
tării, acțiuni care s-au bucurat de 
o largă participare".

Acest contact permanent cu reali
tățile a făcut ca diferitele activități 
desfășurate aici, ca și în cadrul com
plexului cultural din Lovrin, să ducă 
la un schimb de idei viu, dinamic, 
fertil. Roadele bogate obținute la 
Lovrin cu ajutorul și prin contri
buția specialiștilor de la stațiunea 
de cercetări agricole au sporit pe 
bună dreptate renumele comunei.

poporului 
eroică, cu 

lui. Cîteva 
dată recen- 

cultural din

bună dreptate renumele _____
Noul complex cultural — de ase
menea. Ca și în celelalte centre și 
cămine culturale la care ne-am re
ferit pe parcursul acestor rinduri, și 
aici „sălile de spectacol multifunc
ționale, biblioteca, centrul de infor
mare politico-ideologică, expozițiile 
organizate în colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici și Asociația scrii
torilor din Timișoara au o acti
vitate reunită — după cum ne spu
nea tovarășul Pîrva Octavian, secre
tar adjunct cu probleme de propa
gandă la Comitetul comunal de 
partid — sub semnul glorios al celor 
20 _ de ani de istorie nouă, me
nită să pună în valoare ceea ce e 
mai expresiv, mai valoros pentru 
epoca de mărețe transformări pe 
care, asemenea întregii țări, o străba
te și comuna Lovrin".

Consemnînd aceste cîteva reușite 
ale activității 
județul Timiș, 
o experiență 
sfîrșitul anului, va fi extinsă în alte 
24 de comune ale aceluiași județ, o 
inițiativă menită o dată mai mult 
să afirme valori ale unei activități 
ce se desfășoară în contextul multi
plelor acțiuni initiate în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", ca expresie a identității 
culturale, a contribuției, cu mijloace 
specifice la promovarea ideii de va
loare a omului și a vieții.

Marina PREUTU 
Cezar IOANA

cpltural-educative din 
am dorit să subliniem 
pozitivă care, pînă la

(16 29 17) — t; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15
0 Bunul meu vecin Sam: FESTIVAL 
(15 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
0 Căpitanul răzbunării: VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 1'1,15; 13,30: 15,45: 18: 20 
0 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
0 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
0 Toată lumea ride, clntă șl dan
sează: GRADINA LIRA (31 71 71) —
19.30

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică): Intre patru ochi (B) — 19,30: 
(sala Atelier): Domnul Cehov e în
drăgostit — 19
0 Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): „Muzica 
pentru toti". Concert pentru oame
nii muncii de la întreprinderea de 
mase plastice. Bicentenar BACH — 
19
0 Opera Română (13 18 57): Bărbie
rul din Sevilla — 18
0 Teatrul de operetă C14 80 11): Prin
țesa circului — 18.30
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46): 
Labyrintul — 19: (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44): Eunucul — 19
0 Teatrul Mic (14 70 81): Niște țărani
— 19
0 Teatru! de comedie (16 64 60): Pe- 
titoarea — 19
0 Teatrul ,.C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru): Brățara falsă — 18.30: 
(sala Studio): Martorii sint de fată
— 19
0 Teatrul Gluleștl (sala Majestic.
14 72 34): Nu, eu nu regret nimic — 
17: Bărbierul din Sevilla — 19
0 Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy): Belmondo al 
II-Iea — 19
0 Ansamblul „Ransodla Română" 
(13 13 00): Pe sub cetini Ia izvoare — 
18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri și purim-spileri — 18.30 
0 Circul București (10 41 95): Tom și 
Jerry la circ — 15.30: 19
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Excelenței Sale
Tovarășului MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democrate Sao Tome și Principe

SAO TOME
Cu prilejul realegerii dumneavoastră In înaltele funcții de președinte al 

Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe și de președinte al Repu
blicii Democrate Sao Tomâ și Principe, vă adresez calde felicitări și cele 
mai bune urări.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare .statornicite 
între partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare, 
spre binele popoarelor lor, al păcii.și înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului dumnea
voastră progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ERIC ARTURO DEL VALLE

Președintele Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA
Cu ocazia preluării funcției de președinte ăl Republicii Panama, vă 

adresez sincere felicitări, cele mai bune urări de sănătate și succes în înde
plinirea misiunii de înaltă răspundere încredințată, iar poporului panamez 
prieten pace și prosperitatea

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a. primit, 
vineri, pe Martin Malvy, membru 
al guvernului, secretar de stat in 
Ministerul Redesfășurării Industriale 
și al. Comerțului Exterior al Fran
ței,, președintele părții franceze, in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică, industrială și 
tehnico-științifică, care a participat 
la 'lucrările celei de-a XlV-a se
siuni a comisiei.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind stadiul și 
perspectivele relațiilor economice și 
ale schimburilor comerciale, româno- 
franceze, exprimîndu-se dorința de 
a amplifica aceste relații, de a se

Cronica zilei
La Asociația de Drept Internațio

nal și Relații Internaționale 
(A.DT.R.I.) din Capitală a avut loc, 
vineri, o masă rotundă în cadrul că
reia dr. Hans Thalberg, director al 
Institutului de relații internațio
nale din Luxemburg — Austria, a 
prezentat expunerea „Statele mici 
în relațiile internaționale'1. Au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, cadre didactice 
universitare, cercetători șl ziariști.

★
„Cehoslovacia azi" este genericul 

sub care s-a deschis, vineri, in Ca
pitală, o expoziție documentară de 
fotografii. Organizată" în cadrul .'.Zi
lelor culturii cehoslovace" în țara 
noastră, expoziția, găzduită de Ga
leria de artă fotografică, ilustrează 
marile realizări ale oamenilor muncii 
din Cehoslovacia în opera de con
struire a socialismului.

. La vernisaj au luat parte repre
zentanți al Consiliului Culturii. și 
Educației Socialiste' și Asociației ar
tiștilor fotografi, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, membri ai corpului diplomatic.

în cadrul „Zilelor culturii ceho
slovace", în Capitală au mai avut loc 
spectacole ale Teatrului de păpuși 
din Bratislava, o manifestare dedi
cată literaturii cehoslovace, contem
porane, desfășurată la Uniunea scri
itorilor, precum și o dezbatere pri
vind . coordonatele creației muzicale 
cehoslovace actuale, organizată de 
Uniunea compozitorilor și muzicolo
gilor. Iubitorii celei de-a 7-a arte 
pot urmări, la cinematograful „Efo
rie", „Retrospectiva filmului ceho
slovac", manifestare deschisă cu 
lung-metrajul artistic „Vechi legen
de cehe". ■ . ■

vremea 

acționa pentru dezvoltarea. în conti
nuare a colaborării economice și,teh- 
nico-științifice.. A fost subliniată în
semnătatea mai bunei valorificări a 
posibilităților de colaborare pe care 
le oferă economiile celor două sta
te,' in interesul ambelor tari și po
poare, al cauzei păcji și înțelegerii 
in lume.

La întrevedere, au participat 
Gheorghe Oprea, prim vicepr.im-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în' comisia mixtă, 
Gheorghe Tache, ambasadorul țării 
noastre la Paris. .

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

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei armatei populare 
cehoslovace, ambasadorul acestei țări 
lă . București, Jan Papp, ă oferit, 
vineri, un cocteil.

Au participat gerieral-colonel Ma
rin Nicoleșcu, adjunct al. ministrului 
apărării naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
atașați. militari, membri ai corpului 
diplomatic,

*
La București s-ău încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a- XIII-a Conferințe 
naționale'. de priețtmologie și ftizip- 
logie, manifestare desfășurată sub 
egida Uniunii Societăților de Științe 
Medicale din România. Timp de două 
zile, clinicieni din centrele univer
sitare medicale București,: Cluj- 
Napoca, Iași, Timișoara, Țg. Mureș, 
Craiova, ' din Arad, Brașov, Con
stanța, Galați; Ploiești; precum și 
specialiști din străinătate au pre
zentat comunicări și referate, in plen 
și pe secțiuni. în cadrul acestora 
a fost ■ abordată- O' largă, gamă de 
probleme relevind nivelul atins in 
investigațiile științifice din domeni
ile pneumologiei și ftiziologiei, dis
cipline care aii devenit un prețios 
ajutor pentru practicieni în stabili
rea unei conduite terapeutice op
time pentru combaterea afecțiunilor 
pulmonare cronice.-

O contribuție de seamă în desfă
șurarea reuniunii au avut-o specia
liștii români, care au expus va
loroase lucrări proprii, cit și in cola
borare cu colegi de la institute ști
ințifice similare de peste hotare, fapt 
ce a contribuit la realizarea unui 
fructuos schimb de opinii și expe
riență. ,

(Agerpres) .

13.00 Telex
13.05 La sfirșit de săptămînă (partial 

color) 0 Vine Ciblnul din mun
te... melodii populare cu Cristina 
Avram C Micile povești ale ma
relui ecran: „Tom Degețelul" — 
prima pârte @ Melodia lunii la 
alegerea dumneavoastră • Tot ce 
are tara mai Inimos. Oameni, 
locuri, fapte „Fizionomii" — re
portaj a Atlas muzical O Aurul 
toamnei. Sultă lirică de Petre 
Ghelmez © Telesport — rubrică 
de actualitate sportivă O Auto
graf muzical

14.45 Săptămina politică
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleeneiclopedia
19.45 Antologia umorului românesc

(color). „Anotimpuri" de I. L.
Caraglale. Partea a IV-a

20.20 Film artistic (color): „Satul uitat" 
22:00 Telejurnal
22.10 Mondovision (color)
22130 închiderea programului

Sesiune de comunicări științifice cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la crearea O.N.U.
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de 

Ia crearea Organizației Națiunilor 
Unite, vineri, a avut loc în Capitală o 
sesiune de comunicări științifice.

La lucrările sesiunii, organizată 
sub auspiciile Comitetului Național 
pentru cea de-a 40-a aniversare a 
O.N.U. și A.D.I.R.I., au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai altor instituții cen
trale, ai Centrului de informare al 
O.N.U. la București, personalități ale 
vieții științifice și culturale, un nu
meros public.

în comunicarea „Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea noii ordini economice interna
ționale și acțiunile României Ia O.N.U. 
pentru așezarea relațiilor economice 
dintre state pe baze noi, .juste și 
echitabile", prezentată de tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele Co
mitetului Național pentru cea de-a 
40-a aniversare a O.N.U., se subli
niază :

România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, manifestind o 
permanentă preocupare pentru re
zolvarea problemelor cardinale ale 
lumii, contemporane, acordă o aten
ție prioritară problematicii subdez
voltării și. noii ordini. economice, in
ternaționale. Importanța acestor pro
bleme — care'ocupă un.loc central 
în politica externă a țării noastre, in 
gindirea și acțiunea politică',a ’ pre
ședintelui României.—- rezultă din 
ștrînsa lor interdependență. și inter- 
condiționare cu problemele păcii și 
securității mondiale.

Pornind de la analiza profund ști
ințifică a fenomenelor din economia 
mondială) a trăsăturilor și tendințe
lor eDocii contemporane, președin
tele României a elaborat o serie de 
teze, și idei care se înmănunchează 
într-o veritabilă doctrină românească 
privind lichidarea ' subdezvoltării și 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale,

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea noii ordini 
economice internaționale necesită în
făptuirea unor transformări radicale 
în economia mondială, în relațiile e- 
conomice internaționale, care trebuie 
așezate pe baza fermă a unor prin
cipii noi în relațiile dintre state, de 
natură să asigure dezvoltarea de sine 
stătătoare a fiecărei națiuni. Solu
ționarea crizei economice, a proble
melor, care preocupă, astăzi omenirea 
cer așezarea, relațiilor interstatale pe 
baze noi. de deplină egalitate, și echi
tate, pentru ,a asigura dezvoltarea 
economico-socială a fiecărui popor, 
liber, independent și suveran.

Pornind de la convingerea că cel 
mai potrivit cadru pentru adoptarea 
de măsuri in direcția lichidării sub
dezvoltării și edificării noii ordini e- 
conomice internaționale , îl reprezin
tă Organizația Națiunilor Unite, 
România s-a manifestat, incă de la 
intrarea sa în organizația mondială, 
ca. una dintre cele mai active țări 
care-a propus cu consecvență soluții 
concrete în vederea îmbunătățirii si
tuației complexe din economia mon
dială. Din inițiativa și sub direc
ta , îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. țara 
noastră a adus, prin, acțiunile în
treprinse Ia Organizația Națiunilor 
Unite, importante contribuții la. in
tensificarea preocupărilor pentru 
accelerarea dezvoltării economice și 
sociale a: țârilor, rămase in urmă, in 
vederea lichidării subdezvoltării și a 
marilor decalaje dintre țările bogate 
și .sărace,, pentru instaurarea noii or
dini: economice internaționale;

în opinia României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu sint- necesare 
acțiuni hotărit.e și îndrăznețe pentru 
convenirea de -măsuri eficiente, pen
tru relansarea activității economice 
la scară. mondială, stabilirea, unui 
program general de sprijinire a 
eforturilor de lichidare a subdezvol
tării, crearea condițiilor pentru ca ță
rile in curs de dezvoltare să-și reca
pete, rolul dinamic în economia mon
dială și întreprinderea de pași con
creta in direcția instaurării. noii or
dini economice internaționale — se 
arată in comunicare. în acest scop, 
țara noastră propune organizarea 
unei conferințe internaționale sub 
egida Organizației Națiunilor Unite 
în vederea realizării unui acord co
respunzător intre țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare pentru rea
lizarea unei noi ordini economice 
mondiale,

întreaga evoluție a vieții interna
ționale confirmă pe deplin realismul 
aprecierilor României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, potrivit că
rora starea negativă de lucruri din 
economia mondială și cu deosebire 
gravitatea situației economico-sociale 
a țărilor în curs de dezvoltare impun, 
ca o sarcină de maximă urgență, in
stituirea unei conlucrări și a unor 
negocieri reale, eficiente și reciproc 
avantajoase între țările în curs 'de. 
dezvoltare și țările dezvoltate pen
tru'soluționarea globală a probleme
lor subdezvoltării..

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Gindurile și sentimentele cele mai 
înălțătoare, de aleasă considerație și 
de profund respect ale poporului 
român se îndreaptă către conducă
torul iubit al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
către stimata tovarășă EJena 
Ceaușescu, în semn de cald omagiu 
pentru prestigioasa activitate pe care 
o desfășoară cu generoasă dăruire, 
pe toate meridianele globului, ca soli 
ai poporului român, pentru o lume 
a păcii și colaborării intre popoare.

în comunicarea „Activitatea Româ
niei la Organizația Națiunilor Unite, 
expresie a unei politici externe 
dinamice, pusă în slujba intereselor 
fundamentale ale poporului român, a 
cerințelor cooperării și înțelegerii 
intre popoare", prezentată de'tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, se subliniază că 
țara noastră, secretarul general al 
partidului , și președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au făcut 
din creșterea rolului și eficacității 
O.N.U. în viața internațională o 
componentă de bază a politicii ex
terne românești. Vasta și dinamica 
activitate desfășurată de țara noas
tră la Națiunile Unite este marcată, 
in special în ultimele două decenii, 
de concepte, propuneri și inițiative 
care, prin substanța, valoarea, efec
tul și numărul lor, depășesc pe cele 

..întreprinse de către oricare altă 
națiune. în ampla și perseverenta 
sa activitate pe tărîmul diplomației 
multilaterale, România s-a situat 
invariabil de partea celor mai pro
gresiste forțe ale timpului nostru, 
militind și acționînd cu hotărîre 
pentru așezarea fermă la temelia 
relațiilor dintre toate statele a. prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța, 
dreptului inalienabil al 'fiecărui' 
popor de a hotărî singur asupra 
destinelor sale,
. O trăsătură esențială a acțiunilor 
și inițiativelor întreprinse de Româ
nia, de președintele Nicolae Ceaușescu 
la O.N.U, constă în identificarea lor 
totală cu interesele majore ale 
poporului nostru și, în același timp, 
cu imperativele Cooperării și înțe
legerii între toate statele, indiferent 
de. mărime, putere sau orînduîre 
social-politică.

în continuare, comunicarea relie
fează principalele acțiuni și iniția
tive ale României în direcția înfăp
tuirii obiectivelor fundamentale pro
clamate în Carta O.N.U., caracterul 
științific, de anticipație și previ
ziune al acestora, înaltul lor spirit 
de principialitate, consecvență și 
realism în raporturile internațio
nale.

Evidențiind inițiativele și propu
nerile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în direcția creș
terii rolului O.N.U. in viață inter
națională, in comunicarea „Con
cepția președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind creșterea 
rolului O.N.U. în menținerea și con
solidarea păcii și securității interna
ționale, dezvoltarea cooperării intre 
toate statele și soluționarea demo
cratică a problemelor majore care 
confruntă omenirea", prezentată de 
prof;, univ. dr. Dumitru. Mazilu,, 
secretar al Asociației pentru Națiu
nile Unite din România, se subli
niază concepția secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, 
potrivit căreia pacea este condiția 
creației, premisa fundamentală a 
marilor descoperiri ale geniului 
uman, garanția folosirii lor în scopul 
propășirii tuturor popoarelor.

în comunicarea „Anul Internațio
nal al Tineretului, contribuție de 
seamă Ia cauza păcii și înțelegerii 
între națiuni", prezentată de tova
rășa Elena Ciocan, secretar al C.C. 
al U.T.C., este reliefată însemnăta
tea marcării anului 1985 proclamat 
de O.N.U., la inițiativa României, ca 
„Anul Internațional al Tineretului", 
sub deviza „Participare, Dezvoltare, 
Pace", care îmbină, în substanța sa, 
actualitatea cu perspectiva, aspira
țiile tinerilor cu încrederea pe care 
societatea contemporană o înves
tește pe drept cuvînt în aceștia. în 
comunicare se evidențiază că la 
baza poziției active, de inițiativă a 
țării noastre în promovarea pe plan 
internațional a problematicii tinerei 
generații se află concepția no
vatoare, profund științifică, origi
nală și creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ro
lul tineretului în epoca contempo
rană.

în încheierea sesiunii s-a dat ci
tire telegramei adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de către participanții la 
sesiunea de comunicări științifice de
dicată marcării în țara noastră a ce
lei de-a 40-a aniversări a Organiza
ției Națiunilor Unite.

R. P. CHINEZĂ

„SENTIMENTE DE CALDĂ PRIETENIE, 
DE ALEASĂ PREȚUIRE"

La Beijing, in. această toamnă fru
moasă. cu zile însorite, agenda vieții 
politice este deosebit de bogată. Deși 
lucrările Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Chinez s-au În
cheiat încă din penultima săptămînă 
a lunii septembrie, problemele discu
tate în cadrul acestui înalt forum, 
hotărîrile adoptate se află în conti
nuare în centrul atenției opiniei pu
blice. . Presa . chineză publică am
ple articole pe această temă, 
din care se desprind sensurile 

■și semnificațiile deciziilor Conferin
ței Naționale. Numeroși comuniști, 
milioane de oameni ai muncii din în
treaga Chină adresează scrisori ziare
lor centrale sau locale, prin care, își 
exprimă opiniile fată de hotărîrile 
adoptate. își manifestă voința de a 
acționa pe linia trasată de Conferința 
Națională. Cuvintările rostite de to
varășii Hu Yaobang, Deng. Xiaoping, 
Zhao Ziyang, Li Xiannian si Chen 
Yun, membri ai Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, referitoare la calea pe care 
partidul. întregul popor, să meargă 
înainte, in opera de construcție socia
listă. fac obiectul unor aprofundate 
dezbateri in întreprinderi. în institu
ții, la orașe și la sate.

Tovarășul Deng Liqun, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist, Chinez, sublinia. cu prilejul 
primirii delegației de ziariști români, 
că documentele Conferinței Naționale 
se referg la dezvoltarea forțelor de 
producție alb societății chineze, la 
îmbunătățirea vieții poporului, în 
acest: context.' el s-a referit pe larg 
la faptul că propunerile pentru cel 
de-al șaptelea plan cincinal, din 1986 
și pină în 1990, oglindesc preocupă
rile actuale cu privire Ia îndepli
nirea obiectivelor grandioase elabora
te de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului. Tovarășul Deng Liqun a 
precizat : „Partidul nostru, întregul 
popor au de dat răspuns la două în
trebări fundamentale : Ce avem de 
făcut în această direcție ? Cum anu
me este mai bine să acționăm? Au 
fost alese in conducerea partidului 
cadre noi, tinere, pregătite în anii 
construcției socialismului, care sint 
chemate să asigure continuitatea po
liticii partidului, promovarea spiritu
lui revoluționar. Multi ne întreabă 
pe ce drum o să pășească China spre 
viitor. Conferința Națională a dat un 
răspuns ferm, subliniind cu tărie 
credința partidului și a poporului 
nostru în idealul comunist. Noi ne 
propunem să construim o economie 
modernă, să. dezvoltăm puternic for
țele de producție, dar nu in orice fel 
de condiții, ci respectînd cu fermi
tate principiile socialiste. De aceea, 
la Conferința Națională au fost criti
cate cu asprime tendințele de a se 
acorda uneori atenție numai dezvol
tării civilizației materiale, fără a se 
manifesta aceeași preocupare față de 
problemele care privesc omul, con
știința lui, promovarea moralei îna
intate, a spiritului revoluționar. Fără 
a accentua educația revoluționară, 
fără a-i determina pe comuniști, pe 
toți oamenii muncii, pg tineriA-șărși 
lege soarta de prezentul și ..viitorul 
patriei nu vom putea îndeplini nici 
marile obiective economice pe care 
ni le-am propus. Viitorul Chinei se 
identifică pe deplin cu edificarea so
cialismului și a comunismului în pa
tria noastră".

Are profunde semnificații faptul 
că pe o agendă politică atit de com
plexă. dominată de probleme fun
damentale, care privesc prezentul si 
viitorul tării prietene, apropiatei vi
zite în Republica Populară Chineză a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
i se acordă o mare importantă. Sînt 
edificatoare, în acest sens, cuvintele 
tovarășului Deng Liqun : „Poporul 
chinez așteaptă cu caldă prietenie 
pe înalțli soli di poporului român. 
Sint sentimente firești, ce au ca trai
nic temei relațiile strînse dintre 
partidele noastre, dintre popoarele 
noastre. Doresc să accentuez, că nu 
este vorba de relații între prieteni 
obișnuiți, cl de o prietenie puternică, 
bazată pe țeluri și idealuri comune. 
Am convingerea că noul dialog la cel 
mai înalt nivel, convorbirile dintre 
conducătorii partidelor și țărilor 
noas.tre vor .întări și mai mult aceas
tă prietenie".

TENIS : A inceput meciul 
România - Danemarca

Echipele de tenis ale României și 
Danemarcei au început, ieri, pe tere
nul central din parcul sportiv „Pro
gresul". ..meciul decisiv al zonei eu
ropene „A" a „Cupei Davis".

Conform tragerii la sorti. în pri
ma partidă de simplu s-au întîlnit 
campionul tării noastre. Adrian 
Marcu. și jucătorul nr. 1 al tenisului 
danez, Peter Bastiansen. A fost o în
trecere interesantă, cu dese momente 
de joc aplaudat în care însă, după 
un început furtunos (a cîștigat setul 
întîi cu 6—1 I), Marcu a fost depășit 
de Bastiansen. Acesta a cîștigat ur
mătoarele 3 seturi la 4, 1 și 2. în 
partida a doua a zilei s-au întrecut 
Florin Segărceanu si Michael Tauson, 
Segărceanu a reușit să domine în
treaga partidă, impunîndu-se. mai 
ales, prin servicii puternice, prin- 
tr-un bun plasament și retururi ful
gerătoare. Victoria i-a revenit în trei 
seturi : 6—3, 6—1, 6—3. Așadar,

La Ministerul Afacerilor Externe 
se fac pregătiri intense pentru ca vi
zita înalților soli ai poporului român 
să se desfășoare sub cele mai bune 
auspicii. Tovarășul Qian Qichen, ad
junct al ministrului, ne-a declarat : 
„Ne aflăm în ajunul unui mare eve
niment politic. Noi acordăm o deose
bită importantă acestei noi vizite a 
președintelui României în țara noas
tră. Conducătorii partidului nos
tru se vor întîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se vor informa 
reciproc în legătură cu mersul con
strucției socialiste în țările noastre, 
vor discuta despre problemele im
portante ale vieții internaționale. Pe 
noi ne unesc țeluri comune în edifi
carea socialistă a țărilor noastre, pre
cum și identitatea de vederi în nu
meroase probleme ale vieții interna
ționale ; ne unește faptul că ambele 
țări, China și România, se respectă 
reciproc. China prețuiește în mod 
deosebit contribuțiile României la 
fundamentarea păcii mondiale, ini
țiativele președintelui tării dumnea
voastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru edificarea unei lumi fără 
arme și fără războaie. Putem spune, 
totodată, că relațiile economice, din
tre China și România se dezvoltă cu 
succes. Datorăm aceasta în mod deo
sebit faptului că, la cel mai înalt 
nivel, conducătorii de partid și de

Corespondență 
din Beijing

stat din cele două țări prietene 
acordă cea mai mare atenție întări
rii colaborării pe acest plan. Desigur, 
există resurse pentru o și mai pu
ternică intensificare a relațiilor noas
tre economice. Este drept că intre 
China și România există mari dis
tanțe geografice și transportul măr
furilor ridică numeroase probleme. 
Dar prietenia dintre partidele și po
poarele noastre învinge distantele și 
astfel putem găsi forme avantajoase 
de cooperare. Am încheiat deja un 
acord privind crearea unui consulat 
general al Chinei la Constanța, care, 
sperăm, va începe să funcționeze 
pină la sfirșitul acestui an. China, 
după crearea consulatului, va între
prinde măsuri pentru folosirea, în 
condiții de eficiență economică ridi
cată, atit a portului Constanța, cit și 
a Canalului Dunăre — Marea Nea
gră. Apropiata vizită în țara noastră 
a înalților oaspeți români, convorbi
rile ce vor avea loc, acordurile ce 
vor fi încheiate vor asigura — avem 
această convingere — condiții pentru 
noi căi de cooperare economică, pe 
fondul fertil al marii prietenii ce ne 
leagă".

...Propunerile pentru cel de-al șap
telea plan cincinal, aprobate de re
centa Conferință Națională a Partidu
lui Comunist Chinez, trasează princi
piile călăuzitoare privind dezvolta
rea economică a tării în perioada 
1986—1990. Documentele Conferinței 
Naționale subliniază cerința ca acest 
plan să asigure o solidă bază teh- 
nico-materială pentru cele două cin
cinale din deceniul 1991—2000. în 
acest scop, se prevăd raporturi opti
me șl echilibrate între acumulare și 
consum, între productivitatea muncii 
și calitatea produselor, între eficiență 
și ritmuri de dezvoltare. Avînd in 
vedere că, în viitorul cincinal, ritmu
rile de creștere prevăzute vor fi asi
gurate, în primul rînd, nu prin con
struirea de noi întreprinderi, ci prin 
valorificarea maximă a potențialului 
întreprinderilor existente, prin mo
dernizarea tehnologiilor, o mare im
portanță se acordă creșterii rolului 
științei și al conducerii științifice în 
viața economică. La Ministerul Con
strucțiilor de Mașini, unde ne-am 
întîlnit cu experți și cu cadre din 
conducerea direcției relațiilor exter
ne, a fost relevată ideea că aceste 
cerințe de viitor apropie și mai mult 
China de România. Faptul că,. în vo
lumul comerțului exterior dintre 
România și China, ponderea con
strucțiilor de mașini este de 50 la 
sută arată că ambele țări au obținut 
importante succese pe planul indus
trializării, al modernizării economiei.

HNF©^MÂȚIII1 wqoive
după prima zi, scorul în meciul 
România — Danemarca este egal 
(1-1).

Astăzi, finala România — Dane
marca va continua cu proba de du
blu (precedată, la ora 12,30. de cere
monia prezentării celor două echipe). 
La fileu se vor afla, după toate pro
babilitățile (conform regulamentu
lui, definitivarea cuplurilor se poate 
face pînă cu o oră înainte de înce
perea jocului), de o parte, bine
cunoscutul și apreciatul Ilie Năstase 
cu Florin Segărceanu, iar de alta, da
nezii Peter Bastiansen și Michael 
Mortensen. (I. Dumitriu).
FOTBAL : In turul doi al cupelor 
europene, Steaua București - Hon- 
ved Budapesta, Universitatea Craiova 

- Dinamo Kiev
Vineri s-a efectuat la Ziirich tra

gerea la sorți a meciurilor din tu
rul al doilea al cupelor europene de 
fotbal. în „Cupa campionilor euro
peni", echipa Steaua București, cam

Ele au deci — subliniază Interlocu
torii — multiple posibilități de a in
tensifica, în viitor, schimburile de 
mărfuri în acest domeniu ; totodată, 
au multiple posibilități de a intensi
fica schimbul de experiență în ceea 
ce privește introducerea progresului 
tehnic, valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane.

La întreprinderea de mașinl-unelte 
nr. 1 din Beijing, aceste idei, discu
tate pe un plan mai larg cu specia
liștii din ministerul de resort, au fost 
adîncite pe laturi concrete. Preocu
pările existente în România, în do
meniul construcțiilor de mașini, pen
tru introducerea de tehnologii mo
derne, cu consumuri scăzute de ener
gie și de materii prime, pentru creș
terea productivității muncii, a cali
tății produselor, tendințele de a rea
liza, în viitorul cincinal, produse care 
să fie la nivelul mondial sau peste 
acest nivel sînt urmărite cu viu in
teres de specialiștii întreprinderii 
chineze. „Noi ne interesăm de aceste 
preocupări — ne-a spus directorul 
general al întreprinderii, tovarășul 
Liu Qing Tao — in primul rînd pen
tru că România se numără între cele 
50 de țări in care unitatea noastră 
își exportă produsele. Am descoperit 
că avem preocupări asemănătoare pe 
planul modernizării producției și al 
perfecționării produselor și că putem 
învăța unii de la alții. In ajunul im
portantei vizite în China a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, nutrim 
convingerea că noul dialog, la cel 
mai înalt nivel, între conducătorii de 
partid și de stat din țările noastre 
va deschide noi căi de intensificare 
atit a schimburilor de mărfuri, cit și 
a schimburilor de experiență în or
ganizarea producției, în ridicarea efi
cienței economice".

La Ministerul Comerțului Exterior 
al Chinei ni se arată statistici sem
nificative : este limpede că dezvolta
rea relațiilor economice si a schim
burilor de experiență în domeniul 
introducerii progresului tehnico-știin- 
tific reflectă succesele pe care cele 
două țări prietene le-au obtinut in 
construcția socialismului. în dezvol
tarea lor economico-socială. Schim
bul de mărfuri între România și 
China a Început în 1950. Volumul 
atins în acel an nu depășea 27 000 de 
dolari. în 1952 s-a încheiat primul 
acord de colaborare economică între 
guvernele României si Chinei. Pe 
această bază, volumul schimburilor 
de mărfuri a crescut, in anul urmă
tor. la 4 milioane dolari. De atunci 
au fost înregistrate, de la un an la 
altul, importante sporuri. La sfirșitul 
anilor ’60 volumul acestor schimburi 
ajunsese la 80 de milioane dolari 
anual. Din 1970. odată cu dezvoltarea 
relațiilor politice între partidele si 
guvernele din cele două țări, odată 
cu prima vizită făcută în China de 
tovarășul. Nicolae Ceaușescu. în ca
litate de secretar general al partidu
lui și șef al statului, schimburile 
economice româno-chineze au cres
cut de șase ori. Ce va aduce viitorul? 
Tovarășul Huang Wenjun, director in 
Ministerul Comerțului Exterior, pur
tătorul de cuvînt al ministerului, 
ne-a declarat: „Avînd strînse relații 
prietenești, ambele părți manifestă 
dorința comună de a avea si relații 
economice bune. Am obținut rezul
tate pozitive de-a lungul anilor, dar 
viața a deschis noi căi de a întări 
colaborarea. Realizările din cele două 
țări privind industrializarea socia
listă, modernizarea întregii economii, 
perfecționarea produselor constituie 
o bună platformă pentru a spori și a 
diversifica schimburile economice și 
tehnico-științifice. Toate aceste as
pecte vor fi inscrise pe agenda apro
piatei vizite in China a înalților soli 
ai poporului român. Dialogul la cel 
mal inalt nivel între conducătorii de 
partid și de stat din țările noastre 
va asigura ridicarea pe o nouă treap
tă, superioară, a prieteniei ce leagă 
partidele noastre, popoarele noastre, 
cit și a colaborării pe planul comer
țului exterior".

...La Beijing e toamnă frumoasă, 
cu zile însorite. Conducătorii parti
dului și statului, comuniștii. întregul 
popor chinez așteaptă cu sentimente 
de caldă prietenie pe solii României 
socialiste.

Adrian VAS1LESCU

pioana României, va Întîlni (primul 
ioc in deplasare) formația Honved 
Budapesta. în „Cupa Cupelor". Uni
versitatea Craiova va juca (primul 
meci pe teren propriu) în compania 
echipei Dinamo Kiev.

Meciurile tur se vor disputa la 23 
octombrie, iar partidele retur la 
6 noiembrie.

★
Azi, in etapa a 9-a a campionatu

lui diviziei A la fotbal se vor 
disputa următoarele meciuri : Uni
versitatea'Cluj-Napoca — Politehni
ca Timișoara, F.C. Olt — Victoria 
București, Universitatea Craiova — 
F.C.M. Brașov, S.C. Bacău — F.C, 
Bihor Oradea, A.S.A. Tg. Mureș — 
Corvinul Hunedoara, Chimia Rm. 
Vîlcea — Gloria Buzău, Petrolul 
Ploiești — F.C. Argeș Pitești. Parti
dele vor Începe la ora 15.

Meciurile Steaua — Sportul stu
dențesc (stadion Steaua) și Dinamo 
— Rapid (stadion Dinamo) se vor 
desfășura mline.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• EFECT DE SERĂ? Pe

mondial continuă controversele în legătură 
cu un eventual „efect de seră" puternic, 
datorat sporirii concentrației de bioxid de 
carbon din atmosferă, ca urmare a utili
zării tot mai intense a combustibililor fo
sili. Astfel, pe de o parte, un recent raport 
întocmit de Consiliul național american al 
cercetării, din Washington, apreciază că, în 
jurul anului 2 100, în urma previzibilei du
blări a concentrației de CO>, „efectul de 
seră" va determina o creștere, cu 1,5—3 
grade Celsius, a temperaturii pe glob. Pe 
de altă parte însă, o serie de cercetători 
manifestă încă rezerve privind aceste evo
luții datorate „ecranului" de bioxid de car
bon ce împiedică risipirea energiei solare 
absorbite de Pămînt. Este cazul unei echipe 
britanice, compusă din cercetători ai uni
versităților din Cambridge și Norwich, Stu
diul lor încheiat recent a vizat evoluția 
temperaturilor la poli, zone in care varia
țiile termice sînt amplificate din motive 
neelucidate încă. Concluzia ? Creșterea co
relată a temperaturilor la ambii poli, feno

men absent înainte de 1975, nu este decit 
trecătoare, fiind datorată mai curînd dina
micii climei decit poluării. în. orice caz, 
reincălzirea observată este insuficientă 
pentru a se dovedi accentuarea „efectului 
de seră".

• DIRECT, PE FLACĂRĂ. Pe 
bâza unei noi metode elaborate de un grup 
de termofizicieni din Ottawa, în Canada, a 
fost inițiată o acțiune de modernizare a 
Instalațiilor de preparare a apei calde me
najere. Noua metodă ce permite reducerea 
cu cel puțin 10 la sută a consumurilor ener
getice constă în încălzirea apei prin contac
tul ei direct cu flacăra arzătoarelor de gaze 
sau păoură. Prin coșul cazanului se injec
tează apa, cu ajutorul unui injector ampla
sat pe capac. Pe peretele interior al coșului 
sint montate o serie de arzătoare. Picătu
rile de apă trec cu viteză mare prin flacăra 
arzătoarelor, iar pe fund se acumulează apă 
fierbinte.

• ROBOT DELICAT. La cunos
cutul combinat de mecanică optică din

R.D.G. „Karl Zeiss Jena" a fost realizat un 
robot menit „să lucreze" în industria de in
strumente optice. De fapt, el a și început, 
de curînd, să participe la realizarea lenti
lelor destinate diferitelor aparate de mă
sură, ochelarilor, binoclurilor, obiectivelor 
pentru aparatele fotografice. O premieră 
absolută deci, întrucit pentru prima oară în 
practica mondială se încredințează unui ro
bot, în industria sticlei tehnice, o muncă 
atit de delicată. Robotul din Jena deser
vește simultan șapte mașini-unelte. Odată 
amplasate lentilele în lăcașurile speciale de 
pe brațul său mecanic, robotul le transpor
tă în zona de lucru a mașinilor-unelte. El 
adună apoi produsele finite, transportîn- 
du-le la banda rulantă care le duce in sec
ția de montaj. Aportul robotului ? O creș
tere substanțială a productivității muncii.

• AUTOMOBIL CU... ABURI.
Construirea unui automobil nepoluant și e- 
conomicos l-a costat mai mulți ani de mun
că tenace pe inventatorul francez P. Pe- 
landin. Cea mai dificilă operațiune a fost

realizarea unui motor cu aburi care să co
respundă unor cerințe de fiabilitate, sigu
ranță și pornire rapidă. Aburul se obține 
intr-un cazan, încălzit cu ajutorul unui ar
zător de gaze. în continuare, funcționarea 
se asigură, potrivit principiului circuitului 
închis, adică aburul nu este evacuat în ex
terior. ci se condensează în radiator, pen
tru ca apoi să fie antrenat, din nou, in 
ciclul de lucru. Pentru „ungerea" acestui 
motor cu piston, se folosește... tot apă, în 
care se adaugă doar „solzi" de grafit. Auto
mobilul astfel realizat dezvoltă viteze pină 
la 130 km la oră.

• MUNȚI „PLIMBĂREȚI". Cu 
ajutorul laserului, specialiști din Tadjikis
tan au ajuns la concluzia că, pe parcursul 
ultimilor 30 de ani, două lanțuri muntoase 
ale Pamirului s-au apropiat cu jumătate de 
metru. Măsurînd, periodic, distanta dintre 
crestele Karateghin și Petru I, ei au obser
vat un fenomen necunoscut pînă acum, și 
anume că acești doi giganți de piatră ba 
se apropie, ba se îndepărtează unul de ce

lălalt. Explicația ? Deriva lanțurilor mun
toase s-ar datora unor process tectonice, 
fără caracter de catastrofă. Majoritatea cer
cetătorilor înclină să creadă chiar că în 
această parte a Pamirului este iminentă 
întîlnirea a două imense plăci tectonice 
„plutitoare". Observarea „derivei" munți
lor se desfășoară în cadrul unui program 
complex de studiere a Pămîntului elaborat 
de Academia de Științe din Tadjikistan. La 
diverse „etaje" ale Pamirului, munți cu 
unele creste de peste 7 000 metri, au fost 
amenajate laboratoare de cercetare, în care 
seismologi, fizicieni și biologi studiază com
plexe fenomene ale naturii.

® TELEVIZOR CU INSERȚIE 
DE IMAGINI. Iată „găselnița" electro
nică pentru ultimul model de televizor lan
sat pe piață de firma japoneză „Toshiba". 
Prin apăsarea unui buton, în partea de jos 
a ecranului apare încadrată, intr-un pă
trat, și emisiunea transmisă pe alt canal, 
în plus, noul televizor poate oferi, la o 
simplă comandă, apropierea imaginii dorite.

De fapt, prin apăsarea unul buton, orice 
parte dintr-o imagine poate fi mărită pînă 
la de șase ori.

• SOIA ÎMPOTRIVA COLES
TEROLULUI. Pe lingă prevenirea apa
riției unor boli hepatice, consumul de soia 
protejează și împotriva excesului de coles
terol din singe, afirmă cercetători din ca
drul Clinicii universitare din Milano. Prac
tic, meritul scăderii proporției de coleste
rol aparține albuminei conținute de soia, 
în urma unor observații clinice îndelungate, 
cercetătorii italieni au ajuns la concluzia că 
alimentația bogată in soia previne atit ate- 
roscleroza, cit și infarctul miocardic. La 
rîndul lor, cercetători din Israel susțin că o 
substanță activă izolată, recent, din soia 
poate fi folosită cu bune rezultate în cazul 
unor anumite viroze grave, deseori mortale, 
care determină fabricarea de către orga
nism a unor toxine primejdioase. Deocam
dată, acest efect benefic al noului „medi
cament" a fost demonstrat doar pe animale 
de laborator.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 5 octombrie, ora 20 — 8 
octombrie, ora 20. In tară: Vremea va 
fi caldă, mai ales în sudul tării, iar 
cerul va fi variabil în regiunile nordi
ce si mai mult senin în rest. Se vor 
semnala precipitații slabe pe alocuri 
în nordul târli. Vîntul va sufla slab 
Dină la moderat, cu unele intensifi
cări în vestul tării din sectorul sud- 
vestic. Temperaturile minime noctur
ne vor- fi cuprinse între 4 șl 14. grade, 
mal coborîte în depresiunile intramon- 
tane. iar cele maxime diurne. în scă
dere- ușoară în nordul teritoriului, vor 
fi cuprinse-în general între 18 si 28 
de grade, izolat mal ridicate în sud. 
In cursul dimineților, local, se va sem
nala. ceată. In București: Vremea se 
va menține caldă sl frumoasă, cu ce
rul mai mult senin. Nu se vor sem
nala precipitații. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me nocturne vor oscila între 7 șl 10 
grade, iar cele maxime diurne între 
27 șl 29 de. grade. In cursul dimineți
lor se va semnala ceată slabă.



Reducerea tensiunii și reluarea cursului 
spre destindere

— cerințe majore relevate în dezbaterile Adunării Generale a 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— Nicolae Chilie transmite : Dezba
terile de politică generală din plena
ra Adunării Generale prilejuiesc o 
examinare aprofundată a actualei si
tuații internaționale, a problemelor 
majore de ordin politic, economic și 
militar ce preocupă omenirea, a- 
vansarea unor sugestii, idei și pro
puneri din partea statelor membre 
pentru identificarea unor soluții 
apte să contribuie la depășirea în
cordării grave la care s-a ajuns în 
raporturile Interstatale, la reluarea 
cursului spre destindere, Întărirea 
respectului față de normele dreptu
lui și legalității, la salvgardarea 
păcii și desfășurarea normală a co
laborării reciproc avantajoase între 
toate națiunile lumii.

Ministrul de externe al R.P.
Congo, Ndinga Oba, și-a consacrat 
cea mai mare parte a discursului său 
prezentării multiplelor și gravelor 
probleme cu care sînt confruntate, 
în etapa actuală, țările în curs de 
dezvoltare. El a apreciat că singura 
cale reală care poate conduce la 
rezolvarea problemelor țărilor să
race, la depășirea dificultăților din 
economia mondiață o constituie res
tructurarea radicală a actualului sis
tem economic și financiar mondial 
inechitabil și instaurarea noii' ordini 
economice internaționale, „care va 
permite să se acționeze împotriva 
dereglărilor monetare, inflației galo
pante, creșterii ratei dobînzilor, de
zechilibrelor intolerabile ale balan
țelor de plăți, sporirii alarmante a 
datoriilor externe și deteriorării ter
menilor de schimb“.

El a exprimat opinia că „numai 
negocierile globale între țările boga
te și țările sărace pot conduce la 
rezolvarea acestei situații". Vorbito
rul a subliniat că O.N.U. și Institu
țiile sale specializate au un rol de 
primordială însemnătate în promo
varea obiectivelor noii ordini finan- 
ciar-monetare și noii ordini în do
meniul informației, care trebuie să 
devină instrumente internaționale e- 
ficiente de luptă împotriva subdez
voltării și decalajelor economice.

Ministrul de externe al Emiratelor 
Arabe Unite, Rashid Abdullah Al- 
Muami, a apreciat că cea de-a 40-a 
aniversare a fondării O.N.U. „oferă 
o ocazie potrivită pentru a se pro
ceda la evaluarea rezultatelor pozi
tive și a eșecurilor din activitatea 
organizației mondiale în cele patru 
decenii, în scopul elaborării unor 
metode noi de acțiune, adaptate la 
cerințele actualei situații interna
ționale". .

în continuare, vorbitorul a Înfăți
șat poziția țării sale față de con
flictul din Orientul Mijlociu și răz
boiul dintre Iran și Irak, subliniind 
că O.N.U. trebuie să acționeze cu 
mai multă vigoare pentru reglemen
tarea pe cale politică a acestor fo
care de tensiune, în interesul po
poarelor din regiunile respective, al 
păcii și securității internaționale.

De asemenea, el a relevat necesi
tatea urgentării eforturilor pentru a 
se ajunge la o soluție de reconcilie
re și pace in Liban, care ,,șă con
tribuie la depășirea crizei actuale, 
să asigure independența, unitatea și 
integritatea teritorială ale Libanului.

Yitzhak Shamir, vicepremier ■ și 
ministru de externe al Israelului, a 
prezentat poziția cunoscută a guver
nului său față de conflictul din 
Orientul Mijlociu. în esență, el a 
încercat să justifice acțiunile agre
sive ale Israelului în regiune, in
clusiv recentul raid israelian împo
triva cartierului general din Tunis 
al O.E.P. — acțiuni condamnate ferm 
de majoritatea covîrșitoare a vorbi
torilor în plenara Adunării Generale.

Totodată, el a menționat că Israe
lul se opune, în continuare, convo

cării unei conferințe Internaționale 
de pace privind Orientul Mijlociu, 
preferind calea negocierilor bilatera
le directe cu statele arabe implicate 
in conflict. în context, vorbitorul a 
propus Iordaniei „să intre în nego
cieri directe cu Israelul... Scopul 
nostru — a adăugat el — trebuie 
să-1 constituie un tratat de pace ne
gociat între cele două țări". Vorbito
rul a precizat că Israelul este gata, 
în acest sens, „să întîlnească o de
legație iordaniană care ar putea in
clude palestinieni arabi din Cisior
dania și Gaza sau alți palestinieni 
arabi, după cum se va conveni".

Se reamintește că propunerea 
privind convocarea unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, se referă, între altele, la 
participarea, cu drepturi egale, a 
tuturor părților Implicate în con
flict, inclusiv a O.E.P., reprezentan
tul legitim al poporului palestinian.

Ministrul israelian de externe s-a 
mai referit la problemele dezarmă
rii, în primul rînd la necesitatea 
dezarmării nucleare, declarînd, în
tre altele, că guvernul său se pro
nunță pentru crearea unei zone 
denuclearizate tn Orientul Mijlociu 
care ar urma să fie stabilită pe 
baza unei convenții negociate între 
țările din regiune.

Ministrul de externe al statului 
Djibuti, Moumin Bahdon Farah, a 
evocat pe larg situația dificilă a 
țărilor în curs de dezvoltare din 
Africa, datorată fenomenului sub
dezvoltării, foametei, sărăciei și se
cetei. Republica Djibouti, a decla
rat el, face parte dintre țările cele 
mal puțin avansate ale lumii și are 
o situație economică și financiară 
precară. Aceasta se caracterizează 
prin inexistența activităților agri
cole și Industriale prin lipsa de re
surse naturale, penuria de cadre cu 
calificare profesională. Situația de 
mai sus este agravată de prezența 
pe teritoriul său a unui mare nu
măr de refugiat! și de seceta de
vastatoare.

Ministrul de externe al R.D.P. 
Laos, Phoune Slpaseuth, a apreciat 
că înrăutățirea gravă a situației in
ternaționale din ultimii ani se da
torează cazurilor tot mai numeroa
se de recurgere la forță In relațiile 
dintre state, nesocotirii principiilor 
înscrise in Carta O.N.U., intensifi
cării periculoase a cursei înarmă
rilor și existenței unui număr re
cord de conflicte in diferite regiuni 
ale globului. El a arătat că aniver
sarea, în 1985, a 40 de ani de la 
crearea O.N.U. și Anul Internațio
nal al Păcii — care va fi marcat în 
1986 — sînt prilejuri ce se cer uti
lizate pentru o intensificare a 
eforturilor Națiunilor Unite, ale 
tuturor statelor membre în vederea 
depășirii tensiunii care și-a făcut loc 
în viața internațională și a adoptării 
unor măsuri menite să stimuleze 
cooperarea dintre națiuni, să consoli
deze pacea și securitatea regională și 
mondială.

Vorbitorul a arătat că țara sa se 
pronunță pentru adoptarea unor mă
suri, concrete care să conducă la o- 
prifea actualei curse a înarmărilor 
și la realizarea dezarmării, ceea ce 
ar avea efecte dintre cele mai bine
făcătoare asupra întăririi păcii și a 
promovării progresului și prosperi
tății tuturor națiunilor. Dacă numai 
o mică parte din sumele incredibile 
care se irosesc pe arme ar fi folosi
tă în scopul satisfacerii unor nevoi 
sociale, a declarat, el, sărăcia, de pe 
glob ar fi eliminată în mare măsură. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la povara apăsătoare pe care o re
prezintă datoriile externe pentru 
țările sărace. Pentru rezolvarea a- 
cestei probleme, a spus el, este ne
voie de instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Aii Treki, secretarul Comitetului 
Popular al Biroului de legături ex
terne a! Jamahiriei Libiene, a apre
ciat că, în ciuda unor rezultate po
zitive obținute în cei 40 de ani de 
activitate, în special în procesul de
colonizării și in sprijinirea tinerelor 
state independente. „Organizația Na
țiunilor Unite a eșuat in .găsirea de 
soluții la marile probleme politice și 
economice ale lumii".

Vorbitorul a prezentat poziția țării 
sale față de conflictul arabo-israe- 
lian, a condamnat actele agresive ale 
Israelului în Orientul Mijlociu și 
raidul aerian împotriva cartierului 
general din Tunisia al O.E.P. El a 
subliniat că. pentru reglementarea 
situației din regiune, de primordială 
însemnătate este rezolvarea proble
mei palestiniene, prin recunoașterea 
dreptului poporului palestinian la 
un stat propriu, independent.

El a arătat, de asemenea, că Ja- 
mahiria Libiana condamnă cu hotă- 
rîre ..politica de apartheid a regimu
lui minoritar rasist de la Pretoria 
și agresiunile repetate ale R.S.A. 
împotriva Angolei și a altor state 
africane suverane.

Ministrul de externe al Iranului, 
Aii Akbar Velayati, a apreciat că 
statele membre ale O.N.U. trebuie 
să depună eforturi pentru „întărirea 
fără întirzigre a rolului jucat de or
ganizația mondială în menținerea 
păcii internaționale. Ținînd seama 
de ineficienta Consiliului de Secu
ritate în curmarea conflictelor și în 
reducerea încordării internaționale, a 
spus el, este necesar să fie creat 
un nou mecanism pentru salvgarda
rea păcii și securității în lume". 
Vorbitorul a făcut o amplă prezen
tare a poziției Iranului față, de con
flictul irakiano-iranian.

Ministrul de externe al statului 
Barbados, Nigel Barrow, a arătat că 
o sarcină principală a O.N.U. în 
lumea contemporană o reprezintă a- 
părarea drepturilor și intereselor le
gitime ale țărilor mai mici, care 
adesea sînt victime ale recurgerii la 
forță și presiuni si ale nesocotirii, 
de către cei puternici, a celorlalte 
principii ale dreptului și legalității 
internaționale. El a precizat că 
tara sa se pronunță pentru folosi
rea plenară, ori de cite ori este ne
cesar, a cadrului de negocieri multi
laterale oferit de O.N.U. și împotri
va politicii unor state de a evita 
Națiunile Unite și de a rezolva, în 
cadru restrîns, problemele de in
teres pentru întreaga comunitate in
ternațională. Cooperarea interna
țională. a declarat el, este vitală 
pentru supraviețuirea țărilor mici și 
există, din păcate, o tendință in 
creștere din partea unor state mai 
puternice de a se abate de la cadrul 
multilateral.

Vorbitorul a subliniat, în context, 
că probleme extrem de importante, 
cum, S’n^ ce^e ale lichidării subdez
voltării șl decalajelor economice, nu 
pot fi rezolvate decît prin negocieri 
între toate statele, dezvoltate și în 
curs de dezvoltare, sub egida 
O.N.U., în vederea convenirii unor 
soluții care să asigure progresul e- 
conomic și social al tuturor popoare
lor.

Intre acțiunile de cooperare de 
larg răsunet întreprinse de O.N.U., 
el a menționat proclamarea_și' mar
carea. în 1985, a Anului Internațio
nal al Tineretului, sub deviza : Par
ticipare, Dezvoltare, Pace.

Vorbitorul a măi evidențiat nece
sitatea rezolvării corespunzătoare a 
problemelor subdezvoltării și datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, precum și imperativul stăvilirii 
cursei înarmărilor și realizării de
zarmării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare.

(mn ăcțuălîță^ polîțîca)
PORTUGALIA; Debut al „sezonului electoral"

La capătul a trei săptămîni de a- 
dunări și dezbateri, organizate în 
toate colțurile țării, campania e- 
lectorală s-a încheiat vineri sea
ra, lăsîndu-li-se celor aproxi
mativ opt milioane de alegă
tori portughezi tradiționalul timp 
de reflecție — pînă duminică înain
tea prezentării la urne. Campania 
a fost din cele mal intense : 
peste trei mii de candidați din 
partea a 20 de partide sau coa
liții și-au disputat cu înverșu
nare șansele de a ocupa cele 
250 de locuri de deputați în viitorul 
parlament. Intensitatea competiției 
se explică, înainte de toate, prin 
miza mare a „sezonului elec
toral", alcătuit din trei scrutinuri : 
legislativ, (la 6 octombrie), preziden
țial, spre sfîrșitul anului, și muni
cipal, la începutul anului viitor.

Primul dintre scrutinuri, cel le
gislativ, este anticipat cu doi ani. față 
de termenul normal, aceasta fiind 
soluția ce s-a impus în situația crea
tă de criza guvernamentală apărută 
prin destrămarea coaliției de centru- 
stînga, alcătuită din socialiști și so- 
cial-democrați. Atît premierul Mario 
Soares, cît și președintele Ramalho 
Eanes au atras atenția că perioada 
electorală prelungită, adică succesiu
nea celor trei scrutinuri, cu respecti
vele campanii, nu constituie un timp 
prielnic aplicării planurilor de re
dresare economică și că viitoarele 
alegeri s-ar putea să nu schimbe 
semnificativ actualul raport de forțe 
dintre partide. în cele din urmă, a 
prevalat formula alegerilor anticipa
te, cerute de Centrul Democratic și 
Social, de Partidul Comunist Portu
ghez și mai cu seamă de Partidul 
Social-Democrat, care a declanșat de 
fapt criza politică prin retragerea sa 
din guvern. Motivele retragerii din 
coaliția cu socialiștii sînt acum lim
pezi : social-democrații intenționea
ză ca, după alegeri, să reînvie alian
ța cu C.D.S., împreună cu care au 
guvernat în perioada dintre 1979 și 
1983. De altfel, P.S.D. a decis să 
prezinte în alegerile de la 6 octom
brie liste comune cu C.D.S. Even
tuala coaliție este însă condiționată 
de respectarea a cel puțin trei ce
rințe : viitorul premier să fie desem
nat din rîndurile P.S.D., proporția 
candidaților de pe liste să fie cea 
rezultată din scrutinul din 1983 (cind 
social-democrații au obținut un nu
măr aproximativ dublu de voturi

față de C.D.S.), iar coaliția să men
țină orientările esențiale ale progra
mului social-democrat. Desigur, pro
iectata coaliție depinde de procen
tul voturilor pe care le vor obține 
cele două partide.

După părerea observatorilor de la 
Lisabona, socialiștii speră că de astă 
dată electoratul, chemat frecvent să 
voteze ca urmare a ruperii succesi
velor coaliții guvernamentale, se va 
decide să acorde Partidului Socialist 
o majoritate absolută pentru a pu
tea guverna singur. Pentru a-și a- 
tinge acest scop, Partidul Socialist 
— care deținea 101 locuri în parla
mentul trecut — va trebui să ob
țină la 6 octombrie cel puțin 43 la 
sută din voturile exprimate. La 
rîndul lor, social-democrații (75 de 
deputați) se sforțează să-și depă
șească foștii parteneri de coaliție 
și să redevină principala , formație 
politică portugheză.

Un element inedit în peisajul po
litic portughez : alături de partidele 
mai mult sau mai puțin tradiționale, 
Ia viitoarele alegeri se va prezenta 
un partid care de abia a îm
plinit trei luni de la naștere — Parti
dul Renovator Democratic. De la 
bun început a fost supranumit „par
tidul eanist", întrucît este o creație 
a partizanilor generalului Antonio 
Ramalho Eanes, care în curînd își va 
încheia al doilea mandat preziden
țial și, după normele constituționale, 
nu mai are dreptul să candideze 
pentru un al treilea mandat. Deo
camdată, generalul Eanes nu și-a 
luat nici un angajament oficial față 
de noul partid, dar se crede că ar 
intenționa să o facă după încheierea 
mandatului. Și în cercurile politice 
se vorbește tot mai mult despre fap
tul că actul creării P.R.D. țintește 
departe. în orice caz, afinitățile po
litice dintre președinte și noul partid 
sînt notorii, ca și faptul că șansele 
P.R.D. apar deocamdată modeste : 
maximum opt la sută din voturi, 
după calculele experților, Asemenea 
previziuni ar deveni caduce dacă 
Eanes s-ar decide să patroneze for
mal destinele „partidului eanist". în 
lipsa unui' asemenea gest,. P.R.D. 
aspiră să obțină un „scor bun", care 
să permită „deblocarea impasului 
politic actual", cum declara Hermi- 
nio Martinho, președintele noului 
partid.

în ce privește scrutinul preziden
țial, principalii candidați sînt soco

tiți premierul socialist Mario Soares, 
fostul premier Maria de Lurdes Pin- 
tasilgo și fostul lider al C.D.S. Diogo 
Freitas do Amaral. Cum premierul 
Soares va concura la alegerile prezi
dențiale — candidatura sa a fost ofi
cializată zilele trecute — Partidul 
Socialist a hotărît ca viitorul șef de 
guvern să fie Antonio Almeida San
tos, ministru de stat și al afacerilor 
parlamentare în actualul cabinet. în 
declarații publice, Almeida Santos, 
pronunțîndu-se în continuare împo
triva conceptului de unitate a stîngii, 
a respins ideea unei alianțe cu Parti
dul Comunist Portughez. El a admis, 
totuși, eventualitatea unei coaliții cu 
noul partid „eanist", fără a exclude 
însă posibilitatea unui guvern mino
ritar, în cazul cind rezultatele elec
torale și negocierile interpartidare 
nu ar îngădui o majoritate accepta
bilă.

Indiferent de evoluțiile electorale, 
noile autorități vor trebui să . facă 
fată unei situații economice deose
bit de grele. Ea este ilustra
tă deopotrivă de ritmul lent al 
creșterii economice (1,6 la sută anul 
trecut), de rata înaltă a inflației 
(29,3 la sută), de procentul șomeri
lor în cadrul populației active (cir
ca 9 la sută) etc. Unul din punctele 
nevralgice în ansamblul economiei îl 
constituie sectorul agrar, unde struc
turile de producție — în pofida 
schimbărilor introduse prin reforma 
agrară din 1974—1975 — se disting 
printr-o pronunțată rămînere în 
urmă. Deși cuprinde peste un 
sfert din forța de muncă a ță
rii, agricultura furnizează doar o 
zecime din produsul intern brut. 
Portugalia continuă să importe a- 
proape jumătate din alimentele ne
cesare, inclusiv trei sferturi din ce
reale, ceea ce, evident, are serioase 
repercusiuni asupra balanței co
merciale.

Majoritatea observatorilor de la 
Lisabona consideră că situația exis
tentă în economie, ca și reflexele ei 
negative pe plan social, nu vor putea 
să-și găsească, soluții adecvate decît 
în perspectiva unui guvern cu o lar
gă reprezentare parlamentară si care, 
în același timp, să se bucure de spri
jinul sindicatelor. Consultarea elec
torală anticipată de duminică ur
mează să indice șansele reale în a- 
ceastă direcție.

V. OROS

Convorbiri la nivel înalt 
între R. S. F. Iugoslavia si R. D. Germană

BELGRAD 4 (Agerpres). — Iugo
slavia și R.D. Germană apreciază că 
tuturor statelor le revin datoria si 
răspunderea de a adopta măsuri con
crete în scopul întăririi păcii și al 
coexistenței pașnice active, pentru 
realizarea destinderii internaționale 
și a creșterii economice mai rapide 
a țărilor în curs de dezvoltare — se 
subliniază în comunicatul comun 
transmis de agenția Taniug, la înche
ierea vizitei la Belgrad a lui Erich 
Honecker, președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G.. secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G.. si a convor
birilor purtate cu Radovan Vlaikovici. 
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia. Părțile își exprimă speranța

că apropiata. întilnire la nivel înalt 
sovieto-americană se va încheia cu 
rezultate pozitive, atît în domeniul 
dezarmării, cît si pe planul lărgirii 
cooperării internaționale. în confor
mitate cu interesele întregii comuni
tăți mondiale. Este exprimat, de ase
menea. sprijinul celor două țări fată 
de propunerea privind crearea unei 
zone europene libere de arme nucle
are ca un pas important spre redu
cerea pericolului unui conflict nucle
ar. Se apreciază, în context, că există 
posibilități pentru reluarea procesu
lui de destindere, de reducere a con
fruntării militare și întărire a în
crederii și securității pe continentul 
european.

Noi luări de poziție împotriva atacului israelian asupra 
sediului O.E.P. din Tunis

acțiune agresivăSOFIA. — Noua 
a Israelului împotriva unui stat arab 
suveran. Tunisia, este o continuare a 
gravelor atacuri militare 
fată de țările arabe si de 
palestinieni, ce-si apără 
lor legitime — se spune In declara
ția Agenției Bulgare de Presă — 
B.T.A. Condamnînd cu fermitate 
această agresiune, poporul bulgar își 
reafirmă deplina solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului palestinian, a 
altor popoare arabe — subliniază do
cumentul.

israeliene 
patriotii 

drepturile

banez fată de atacul aerian israelian 
asupra sediului O.E.P. din Tunis — 
informează agenția Prensa Latina.

IN FRANȚA
Alocuțiunea rostită la întîlnirea cu deputați și senatori 

la Palatul Lassay

PRAGA. — Republica Socialistă 
Cehoslovacă, pronunțîndu-se cu con
secventă pentru o reglementare justă 
a crizei din Orientul Mijlociu, inclu
siv pentru recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, a 
asigurării dreptului tuturor popoare
lor din regiune la o existentă paș
nică si în securitate, condamnă cu 
toată fermitatea acțiunea de agresiu
ne a Israelului împotriva Tunisiei — 
se arată într-o declarație a Ministe
rului de Externe al R.S. Cehoslova
ce. citată de agenția C.T.K.

HANOI. — Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.S. Vietnam a dat publicității o de
clarație în legătură cu bombarda
mentul israelian asupra sediului din 
Tunis al O.E.P., relevînd că poporul 
și guvernul vietnamez condamnă cu 
putere acest act de agresiune împo
trivă Republicii Tunisiene și O.E.P.

HAVANA.
Ministerului Relațiilor 
Republicii Cuba este 
profunda indignare a

într-o declarație a 
Externe al 

exprimată 
poporului cu-

MADRID. — Președintele guver
nului spaniol, Felipe Gonzalez, a 
apreciat că raidul aerian al Israelului 
asupra sediului O.E.P. de la Tunis 
poate afecta proiectele privind ini
țierea de relații diplomatice între 
Israel și Spania. Potrivit agenției 
U.P.I., premierul spaniol a decla
rat : „Am dorit să 
eforturile de pace 
diul propriilor noastre relații diplo
matice cu Israelul..., dar ceea ce s-a 
întimplat seamănă cu o bombă pla
sată în calea procesului de pace".

contribuim la 
prin interme-

KHARTUM. — Intr-o declarație 
dată publicității de guvernul suda
nez se arată că Sudanul condamnă 
cu fermitate raidul israelian împo
triva sediului O.E.P. din Tunis și 
lansează un apel pentru convocarea 
de urgență a unei reuniuni a Ligii 
Arabe, consacrată examinării aces
tei ‘ situații, informează agenția 
KUNA. Acțiunea israeliană — se 
spune în declarație — este un act 
de sfidare, în totală contradicție cu 
normele și legile de conviețuire in
ternațională.

DAMASC — Atacul israelian asu
pra Tunisului, în urma căruia și-au 
pierdut viața zeci de tunisieni și pa
lestinieni, este o dovadă a încălcării 
de către Israel a legilor și normelor 
dreptului internațional — se arată in 
declarația partidelor comuniste și 
muncitorești din țările arabe, publi
cată la Damasc.

(Agerpres)

Ședința Consiliului de Securitate
4 (Agerpres)NAȚIUNILE UNITE

Consiliul de Securitate al O.N.U., 
reunit de urgentă la cererea Tunisiei, 
a continuat examinarea situației 
create prin raidul israelian asupra 
cartierului general al O.E.P. de lingă 
Tunis.

Denuntînd cu fermitate atacul 
israelian. Faruk Kaddumi. șeful De
partamentului Politic al O.E.P.. a 
evidențiat hotărîrea poporului pales
tinian de a-și continua lupta pentru 
respectarea drepturilor sale legitime, 
pentru edificarea unei păci juste, du
rabile și echitabile în regiune. El a 
condamnat poziția adoptată de S.U.A. 
fată de această agresiune, mentio- 
nînd că. in raidul întreprins asupra 
Tunisiei. Israelul a utilizat bombe și 
material militar american.

Agresiunea israeliană asupra Tu
nisiei constituie o violare clară a 
normelor internaționale, precum și a 
Cartei O.N.U., vizînd afectarea pro
cesului de soluționare politică a si-

această zonă, a menționat 
Egiptului. Reprezentantul 

..aroganta si 
Israelului reprezintă

tuației din 
delegatul 
Indiei a apreciat că 
agresivitatea" 
principalul obstacol în calea regle
mentării conflictului din Orientul 
Mijlociu. El a subliniat, de asemenea, 
că esența problemelor din această re
giune o reprezintă chestiunea pales
tiniană și a exprimat sprijinul state
lor nealiniate fată de propunerea pri
vind convocarea unei conferințe in
ternaționale de pace în această zonă. 
Condamnînd atacul israelian ca ,.o 
crimă si o violare a independentei, 
suveranității si integrității teritoria
le ale Tunisiei", delegatul R.P. Chi
neze a apreciat că politica Israelului 
reprezintă principala cauză a crizei 
din Orientul Mijlociu. La rîndul său. 
reprezentantul Franței a arătat că 
acest act este ..o inadmisibilă violare 
a legilor si normelor internaționale", 
condamnînd orice acțiune militară 
împotriva unui stat suveran si iubitor 
de pace.

EVENIMENTELE DIN LIBAN
Apel la eliberarea funcționarilor ambasadei sovietice 

} luați ostatici la Beirut
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— în numele secretarului general al 
O.N.U., la sediul Națiunilor Unite a 
fost dată publicității următoarea de
clarație, reluată de agenția T.A.S.S. : 
„Secretarul general al O.N.U. , face 
un nou apel să fie eliberați neîntîr- 
ziat funcționarii ambasadei sovietice 
din Beirut. Secretarul general a

aflat cu amărăciune și s-a cutremu
rat la vestea privind asasinarea 
unuia dintre ostatici. El condamnă 
toate actele teroriste și își exprimă 
convingerea că atacurile comise asu
pra reprezentanților personalului di
plomatic reprezintă o lovitură la 
adresa noțiunii de relații internațio
nale civilizate".

® Acord de încetare a focului • Executarea unui diplomat 
american

BEIRUT 4 (Agerpres). — După 
trei săptămîni de lupte Intense, in 
orașul-port Tripoli, din nordul Liba
nului, între părțile aflate în dispută 
a intervenit un acord de încetare a 
focului, ale cărui prevederi au intrat 
in vigoare vineri. Respectarea acor
dului face să se creadă că la Tripoli 
a venit timpul negocierilor — re
marcă agenția France Presse.

Supravegherea aplicării acordului 
va fi asigurată de un comitet de 
coordonare, prezidat de primul mi
nistru libanez, Rashid Karame, șl 
alcătuit din reprezentanții tuturor 
părților interesate.

Acordul preconizează organizarea 
unor întîlniri de reconciliere în 
vederea asigurării încrederii și spi
ritului de cooperare intre părțile 
aflate în conflict.

anunțat, într-o declarație difuzată la 
Beirut, că diplomatul american Wil
liam Buckley, răpit la 16 martie 
1984, și ținut de atunci în captivita
te, a fost executat — informează 
agențiile A.P., Reuter și France 
Press e.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Organi
zația clandestină „Jihadul Islamic" a

programului de înarmare
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Ignorînd avertismentele și luările de 
poziție critice ale unor oameni de 
știință și membri ai Congresului, 
S.U.A. au procedat, la 13 și 27 sep
tembrie, la două noi experiențe din 
cadrul programului de înarmări în 
spațiul cosmic, denumit „războiul 
stelelor". După cum relevă agențiile 
A.P. și France Presse, ministrul 
apărării, Caspar Weinberger, a con
firmat desfășurarea acestor expe
riențe într-o cuvîntare ținută la Phi
ladelphia. Unul dintre exerciții a 
constat în distrugerea cu ajutorul 
laserului a unei rachete care zbura 
la mare altitudine, iar celălalt din 

■ distrugerea cu ajutorul unui laser 
chimic de mare putere a unei trepte 
a rachetei intercontinentale „Titan" 
aflată la sol la un poligon din White 
Sands (New Mexico).

PARIS 4 (Agerpres). — în alocu
țiunea rostită, la 3 octombrie, la în
tîlnirea de la Palatul Lassay cu 
parlamentari, membri ai comisiilor 
pentru afacerile externe și cu gru
purile de prietenie franco-sovietică 
ale Adunării Naționale și Senatului 
Franței, Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem, a 
arătat că dorește ca în Franța să se 
înțeleagă mai bine esența, principala 
orientare a politicii externe a sta
tului sovietic — relatează agenția
T. A.S.S. După ce a subliniat că prin
cipalul țel pe care și-l propune
U. R.S.S. este accelerarea dezvoltării 
sociale și economice a societății, vor
bitorul a spus : Cea mai importantă 
condiție a realizării acestor țeluri o 
constituie nu numai o pace trainică, 
ci și o situație internațională calmă, 
normală.

Iată de ce considerăm atît de Im
portant să se pună capăt acum — 
cît mai este timp — tendinței infer
nale a cursei înarmărilor, să începem 
reducerea acestora, să însănătoșim 
situația internațională, să dezvoltăm 
colaborarea pașnică între popoare.

Uniunea Sovietică — a continuat 
vorbitorul — a încetat unilateral am
plasarea în continuare a rachetelor 
cu rază medie de acțiune în Europa 
și am cerut Statelor Unite să proce
deze la fel. Am întrerupt toate ex
periențele nucleare și am cerut Sta
telor Unite să răspundă în același 
mod. Firește, adresăm acest apel și 
celorlalte puteri nucleare.

Uniunea Sovietică propune să se 
treacă la reducerea forțelor armate 
și a armamentelor de cele două părți 
în Europa centrală, începînd cu re
ducerea forțelor sovietice și ameri
cane. Făcînd acest lucru, noi sîntem 
dispuși să reducem mai multe forte 
decît americanii.

In ce privește spațiul cosmic, 
pronunțăm pentru utilizarea 
exclusiv în scopuri pașnice 
chemăm în mod insistent la o 
țelegere în această problemă,
trucît transferarea cursei înarmări
lor în spațiul cosmic ar face obiec
tiv imposibilă reducerea arsenalelor 
nucleare.

Noile măsuri pe care le întreprin
de Uniunea Sovietică — a spus M. 
Gorbaciov — au drept scop oprirea 
procesului nefast al cursei înarmă
rilor, înlăturarea primejdiei de 
război ce planează asupra omenirii, 
iar prima măsură — a subliniat M. 
Gorbaciov — este propunerea adre
sată' recent guvernului S.U.A. pri
vind un acord asupra interzicerii 
totale, pentru ambele părți, a arma
mentelor cosmice de atac și a 
ducerii cu adevărat radicale — 
50 la sută — a armamentelor 
nucleare, care pot lovi reciproc
ritoriul celeilalte țări. Propunem nu 
numai să punem capăt cursei înar
mărilor, ci și să reducem substanțial 
nivelul lor și. totodată, să preîn- 
tîmpinăm cursa înarmărilor în 
Cosmos.

Delegația noastră de la Geneva 
a primit indicația de a prezenta 
propuneri concrete în această pro
blemă și. împuternicirea de a oferi 
partenerilor explicații atotcuprinză
toare.

A doua măsură se referă la 
mijloacele nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa. Noi 
derăm posibilă încheierea 
acord separat fără a-1 lega 
de problema armelor cosmice 
strategice.

în această privință consider im
portant să elucidăm poziția noastră 
in legătură cu locul potențialului 
nuclear al Franței și al Angliei în 
echilibrul european de forțe. Con
siderăm că a venit timpul să înce
pem convorbiri directe asupra a- 
cestui subiect cu Franța, la fel, fi
rește, și cu Anglia.

Â treia măsură, a continuat vor
bitorul, se referă la amplasarea in 
Europa de rachete cu rază medie 
de acțiune. 
„SS-20" pe

ne 
lui 
și 

în- 
în-

tre, ca măsură de răspuns la ampla
sarea de rachete americane cu rază 
medie de acțiune în Europa. Rache
tele „SS-20" amplasate în mod supli
mentar sînt retrase, în prezent, din 
serviciul operațional, iar instalațiile 
de lansare ale acestor rachete vor fi 
demontate în viitoarele două luni. 
Acest lucru va fi supus controlului.

La aceasta trebuie adăugat că ra
chetele vechi, foarte puternice, de 
tipul „SS-5" au fost complet retrase 
din arsenale și continuăm să retra
gem rachetele „SS-4". Aceasta în
seamnă că, în total, numărul rachete
lor purtătoare cu rază medie de ac
țiune în zona europeană a U.R.S.S. 
este, în prezent, mult mai mic decît 
cu 10—15 ani în urmă. Consider că 
Europa este îndreptățită acum să aș
tepte o măsură de răspuns a State
lor Unite ale Americii, și anume 
încetarea amplasării în continuare a 
rachetelor lor cu rază medie de ac
țiune pe continentul european.

Reliefînd apoi necesitatea interzi
cerii totale a armei chimice și a li
chidării stocurilor de asemenea arme, 
M. Gorbaciov a arătat că, la Geneva, 
Uniunea Sovietică merge in întimpi- 
narea partenerilor de tratative îritr-o 
serie de aspecte substanțiale, inclusiv 
în privința controlului, fiind convinsă 
că se poate ajunge la un acord deplin 
asupra unui control serios. Totodată, 
Uniunea Sovietică ar fi dispusă să 
participe la elaborarea unei înțele
geri internaționale privind neprolife- 
rarea armei chimice, fiind gata să 
întreprindă tot ceea ce depinde de 
ea pentru crearea, în centrul Europei, 
a unei zone lipsite de arme chimice. 
Securitatea în Europa — ca și secu
ritatea internațională în ansamblu 
— poate fi asigurată numai pe 
calea coexistenței pașnice, a destin
derii încordării, a dezarmării, a 
consolidării încrederii și a dezvoltă
rii colaborării internaționale — a 
spus vorbitorul — subliniind că a- 
cesta este un drum lung și greu, 
care reclamă depășirea suspiciuni
lor, a neîncrederii, a prejudecăților 
reciproce acumulate de-a lungul de
ceniilor. Dar, dacă vrem să trăim, 
altă cale nu există. La aceasta poa
te contribui Conferința de la Stock
holm, care dezbate importanta pro
blemă a încrederii reciproce în do
meniul militar, unde sîntem dis
puși să ajungem la o asemenea în
țelegere, care să elimine suspiciu- 

in

re- 
cu 
lor 
te-

consi- 
unui 

direct 
si

Numărul rachetelor 
„____ care Uniunea Sovie
tică le are în serviciul operațio
nal in zona europeană este în pre
zent de 243 unități. Aceasta înseamnă 
că nivelul lor corespunde exact celui 
din iunie 1984, cînd a început ampla
sarea suplimentară a rachetelor noas-

4 oc- 
nouă

★
PARIS 4 (Agerpres). — La 

tombrie. la Paris a avut loc o 
convorbire intre Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., si președintele 
Franței, Francois Mitterrand, rela
tează agenția T.A.S.S. Cu acest pri
lej. a fost încheiat schimbul de pă
reri privind probleme ale actualității 
internaționale. în cadrul convorbiri
lor s-a acordat o atenție deosebită 
discutării problemelor dezarmării în 
lumina noilor propuneri sovietice 
expuse de Mihail Gorbaciov.

Agențiile de presa
- pe scurt

SESIUNE. La Sofia s-au desfă
șurat lucrările sesiunii Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria. După 
cum relatează agenția B.T.A., se
siunea a adoptat legea privind fo
losirea energiei atomice in scopuri 
pașnice și legea privind modifica
rea și completarea legii 
impozitul pe venituri.

privind

LA GENEVA a avut loc 
tombrie ședința grupului 
problemele armamentelor 
cu rază medie de acțiune din ca
drul negocierilor sovieto-americane 
pentru problemele 
nucleare și cosmice, 
genția T.A.S.S.

la 4 oc- 
pentru 

nucleare

armamentelor 
relatează a-

CONFERINȚA. La 
s-au încheiat, vineri, 
ferinței anuale a Partidului Labu
rist britanic, principala formațiune 
politică de opoziție din tară. Dez
baterile au fost consacrate elabo
rării liniilor directoare ale politicii 
interne și externe a partidului, în 
perspectiva viitoarelor alegeri ge
nerale.

1 SCRISORI DE PACE. Peste 3 000 
de copii din R.F. Germania au pre
gătit scrisori adresate conducători
lor celor două mari puteri in care

Bournemouth 
lucrările Con-

le cer să apere pacea, relatează 
agenția D.P.A. Scrisorile urmează 
să fie expuse la începutul lumi 
noiembrie la Geneva și, dacă va fi 
posibil, transmise celor doi condu
cători, cu prilejul întîlnirii sovieto- 
americane la nivel înalt prevăzută 
să se desfășoare in perioada 19—20 
noiembrie in acest oraș, a' anunțat 
inițiatorul acțiunii, 
feld, reprezentant al 
din Hamburg „Peace

Holger Biisse- 
organizației 

Bird".
POPORULUI

SUD-VEST a
ORGANIZAȚIA 

DIN AFRICA DE 
reafirmat refuzul său de a re
cunoaște a^a-numitul „Consiliu 
constituțional", instalat în Namibia 
de regimul rasist sud-african, care 
menține sub ocupație ilegală acest 
teritoriu. i

ÎN CAPITALA URUGUAYULUI 
a fost reluat dialogul dintre guvern 
și principalele forțe politice și sin
dicale din țară, în vederea degajă
rii unor soluții în primul rînd pen
tru ameliorarea condițiilor de mun
că și de viață ale oamenilor mun
cii — relatează agenția Prensa 
Latina. S-a precizat că, din partea 
guvernului, la dialog participă mi
niștrii economiei, muncii și indus
triei, principalele portofolii care

nea, să îngreuieze pregătirea 
secret pentru război.

O tot mai largă răspîndire o 
îdeea creării de zone fără arme 
cleare în diferite regiuni ale lumii, 
inclusiv pe continentul nostru — în 
nordul Europei și în Balcani. Spri
jinim aceste idei — a spus M. 
Gorbaciov — sîntem gata să parti
cipăm la asigurarea de garanții co
respunzătoare acolo unde este ne
cesar acest lucru. Considerăm utilă 
ideea creării unui coridor fără arme 
nucleare de ambele părți ale liniei 
ce desparte cele două grupări mi- 
litar-politice. Considerăm, de ase
menea, că statele care nu dețin 
arme nucleare și nu le au pe te
ritoriul lor au dreptul deplin la 
trainice garanții juridice internațio
nale pentru securitatea lor, garanții 
că arma nucleară nu va fi folosită 
împotriva lor.

Climatul politic din Europa — a 
continuat vorbitorul — depinde In
tr-o măsură însemnată de modul în 
care se dezvoltă raporturile econo
mice dintre Vest și Est, iar în acest 
domeniu este necesară o 
novatoare.

Secretarul general al 
P.C.U.S. a afirmat că este 
de important ca divergențele ideo
logice să nu fie transferate în re
lațiile interstatale, astăzi fiind mai 
importantă ca oricind dezvoltarea 
unui dialog politic mai intens între 
Est și Vest. Noi dorim să avem 
relații bune nu numai cu Europa 
occidentală, ci și cu S.U.A. ; ca de 
altfel și cu China, Japonia și cu 
alte țări,, militînd pentru o politică 
de destindere globală, de întărire a 
securității mondiale și de dezvoltare 
a colaborării internaționale .gene
rale, a subliniat în încheiere M, 
Gorbaciov.

are 
nu-

abordare

C.C. al 
deosebit

★
în aceeași zi. în cadrul unei, confe

rințe de presă care a avut loc la 
Paris, președintele Franței si secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S. s-au 
referit la rezultatele convorbirilor 
sovieto-franceze din capitala Franței.

*
Miniștrii de externe ai U.R.S.S. si 

Franței, Eduard Șevardnadze și Ro
land Dumas, au semnat Acordul de 
colaborare economică dintre U.R.S.S. 
Si Franța pe perioada 1986—1990. pre
cum și acordul privind eliminarea 
dublei impuneri.

o
pot juca un rol concret în atinge
rea obiectivului propus.

ÎN R.F. GERMANIA au continuat, : 
pentru a șasea zi consecutiv, de
monstrațiile împotriva neonazistu
lui și reprimării brutale de către 
politie a unei demonstrații de pro
test împotriva ținerii la Frankfurt 
pe Main a unei reuniuni a unei or
ganizații neonaziste. Poliția a efec
tuat pînă în prezent cel puțin 625 
de arestări.

CONFERINȚA. — In orașul iu
goslav Split au început lucrările 
unei conferințe regionale în pro
blemele protejării Mediteranei de 
poluare. Participg peste 100 de spe
cialiști din 17 țări. La lucrări iau 
part®, de asemenea, experți ai 
Programului O.N.U. pentru mediul 
înconjurător și ai Organizației 
Mondiale a Sănătății.

DOUA PUTERNICE CUTREMU
RE DE PÂMÎNT au afectat succe
siv, vineri, capitala niponă și re
giunile înconjurătoare. Prima miș
care seismică a avut magnitudinea 
de 5,6 grade pe scara Richter, iar 
cea de-a doua — de 6,2 grade, cea 
mai intensă înregistrată în aceas
tă regiune în ultimii 56 de ani. E- 
picentrul a fost situat la cîțiva 
zeci de kilometri de capitala ni
ponă, la o adîncime de 80 de ki
lometri. Circa zece persoane au 
fost rănite, iar pagubele materiale 
nu sînt apreciate ca importante. 
Blocurile din capitala niponă, spe
cial concepute pentru a rezista 1 
mișcărilor seismice, au oscilat pu- . 
terni c.
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