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român și coreean, animate de dorința 
de a întări conlucrarea în construcția 

socialistă, în lupta pentru progres social 
și pace, ieri a continuatVIZITA OFICIAU DE PRIETENIE A TOVARĂȘULU NICOLAE CEAUȘESCU,MĂ

CONVORBIRI OFICIALE
La Phenian au avut loc. luni di

mineață. convorbiri oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

La convorbiri au participat:
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv, al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. Paula Prioteasa, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Constantin Mitea și Ion 
Licu, consilieri ai secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. Constantin Iftode, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Phenian.

Din partea coreeană — Kang Song 
San, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C.. premierul Consiliu
lui Administrativ, Li Giong Ok, 

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C.. vicepreședinte al Republi
cii. Jăn Hiăng Muk. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C.. prim 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, Kim Bok Sin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C.. vi
cepremier al Consiliului Administra
tiv, Hwang Jang Yop. secretar al Co
mitetului Central al P.M.C. pentru 
probleme internaționale. Chong Song 
Nam. ministrul relațiilor economice 
externe. Iăng Guk. ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Coreene 
in România.

Tovarășul Kim Ir Sen a adresat, 
și în acest cadru, un călduros bun 
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că vizita pe care condu
cătorul partidului și statului nostru 
o întreprinde, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R.P.D. Coreeană 
se va înscrie ca un eveniment de 
scamă în cronica relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, în numele său. al tovarășei 
Elena Ceaușescu. pentru primirea 
caldă, entuziastă ce i s-a făcut pe 
pămintul Coreei prietene, arătînd că 
vede in aceasta o expresie a senti
mentelor trainice, de prietenie, sti
mă și prețuire, ce și Ie nutresc re
ciproc popoarele român și coreean.

In cadrul convorbirilor s-a făcut 
un schimb de păreri în legătură cu 
rezultatele vizitei, cu înțelegerile la 
care s-a ajuns și s-â subliniat că 
acestea, deschid noi perspective pen
tru ridicarea la un nivel și mai înalt 
a colaborării și cooperării româno- 
coreene. în acest cadru, a fost re
liefată însemnătatea intensificării 
colaborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice de lungă durată, 
pină în anul 2000, pentru a da o 
mai mare stabilitate, o nouă și lar
gă perspectivă conlucrării în aceste 
domenii. Totodată, s-a evidențiat ne
cesitatea extinderii legăturilor pe 
tărimul științei și in alte domenii de 
interes comun.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au apreciat cu satisfacție re
zultatele vizitei și au exprimat con
vingerea că extinderea și diversifi
carea in continuare a relațiilor din
tre România și R.P.D. Coreeană, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea sînt în 
interesul și spre binele ambelor țări 
și popoare, al cauzei generale a so
cialismului. colaborării și păcii în 
întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă.

MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-COREENE
Vibrantă 

manifestare 
de solidaritate 

militantă
Un moment de înaltă si însufle- 

țitoare vibrație, cu profunde sem
nificații politice, al vizitei oficiale 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretai- gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. o întreprinde în 
R.P.D .Coreeană, la invitația to
varășului Kim Ir Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. l-a constituit marele miting 
al prieteniei româno-coreene. des
fășurat in piața din centrul capi
talei coreene.

Cu acest prilej, Phenianul a trăit, 
din nou. clipe de neuitat. întreaga 
manifestare constituindu-se într-o 
adevărată sărbătoare a prieteniei 
româno-coreene. Sute de mii de lo
cuitori ai capitalei coreene s-au 
adunat în marea piață — unde au 
avut loc. in ultimii ani. cele mai 
mari si importante adunări popu
lare legate de momentele fun
damentale ale devenirii socialiste si 
independente a R.P.D. Coreene — 
pentru a exprima. într-o emoțio
nantă manifestare populară, senti
mentele de respect și stimă fată de 
conducătorul partidului și statului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
deplina satisfacție fată de vizita 
înaltilor soli ai poporului român si 
rezultatele fructuoase ale _ noului 
dialog la nivel înalt româno-co- 
reean. Cei prezenti au scandat în
delung numele celor doi conducă
tori de partid si de stat, fluturînd 
flori, ovaționînd cu bucurie și căldu
ră pentru prietenia de nezdruncinat 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, dintre conducătorii lor. în
treaga piață era o imensă mare de 
flori si drapele, dominate de portre
tele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen. precum si de un 
mare tablou înfătișînd pe conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două tari strîngîndu-si mîinile in
tr-un simbolic gest al prieteniei si 
solidarității frățești româno-co
reene.

Pe mari pancarte se puteau citi 
urări închinate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. iubit si știmaț 
conducător al partidului si statului 
nostru, pentru prietenia româno- 
coreeană. pentru dezvoltarea_ și 
adîncirea colaborării si cooperării 
multilaterale dintre Republica So
cialistă România si R.P.D. Coreea
nă. pentru întărirea solidarității 
militante dintre popoarele noastre.

în această atmosferă de mare săr
bătoare a prieteniei româno-co
reene, apariția la tribună a to
varășului Nicolae Ceausescu si to
varășei Elena Ceaușescu. a tovară
șului Kim Ir Sen a fost salutată cu 
urale necontenite. Sutele de mii dc 
oameni au ovaționat, minute in sir 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen !“. „Tră
iască. trăiască !“ in semn de dra
goste si stimă pentru conducătorii 
de partid si de stat ai celor două 
târî.

în prezidiu se aflau, de aseme
nea. tovarășii Valentin Ceaușescu. 
Ion Dincă. Stefan Andrei, alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Kang Song San. 
premierul Consiliului Administra
tiv, Li Giong Ok, vicepreședinte al 
Republicii, alti tovarăși din condu-
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVINTAREA
NICOLAE

TOVARĂȘULUI
CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Dragi locuitori ai Phenia

nului,
Tovarăși și prieteni,
îmi este deosebit de plăcut ca, 

de la tribuna acestui mare și im
presionant miting al prieteniei și 
solidarității româno-coreene, să vă 
adresez din toată inima dumnea
voastră, stimate tovarășe Kim Ir 
Sen, celorlalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
precum și entuziaștilor locuitori ai 
orașului-erou Phenian și întregu
lui popor coreean prieten un căl
duros salut revoluționar din par
tea poporului român, a partidului 
și statului nostru, precdm și din 
partea mea personal, împreună cu 
cele mai bune urări. (Aplauze 
puternice).

Doresc să vă exprim cele mai vii 
mulțumiri pentru primirea deose
bit de caldă ce ni s-a făcut pe pă- 
mîntul Coreei prietene, pentru en
tuziastele manifestări prietenești 
ale locuitorilor Phenianului — fru
moasa capitală a țării dumnea
voastră. Toate acestea s-au trans
format — am putea spune — 
într-o adevărată sărbătoare a prie
teniei și colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze puternice).

Doresc să vă asigur, dragi to
varăși și prieteni, că poporul 
român nutrește aceleași calde sen
timente de prietenie, solidaritate 
și stimă față de poporul coreean, 
prețuiește în mod deosebit relații
le româno-coreene. (Aplauze pu
ternice).

în anii socialismului, relațiile 
româno-coreene au cunoscut o 
dezvoltare tot mai puternică, s-au 
întărit continuu în lupta pentru 
edificarea noii orînduiri, pentru 
dezvoltarea economico-socială li
beră și independentă a țărilor 
noastre. Se poate spune deci că 
relațiile dintre țările și popoarele 
noastre au temelii trainice, de 
nezdruncinat, bazîndu-se pe Tra
tatul de prietenie și colaborare 
româno-coreean, pe principii so
cialiste, pe deplina egalitate în 
drepturi, respect al independenței 
și suveranității naționale, neames
tec în treburile interne și avantaj 
reciproc, pe întrajutorare tovără
șească, pe idealurile popoarelor 
noastre de a-și făuri o viață liberă, 
demnă, fericită. (Aplauze îndelun
gate).

îmi face o mare plăcere să sub
liniez, și de Ia tribuna acestui 
mare miting, că un rol hotărîtor 
în întărirea prieteniei și colaborării 
româno-coreene I-au avut și îl au 
relațiile personale, de profundă 
stimă și prețuire, statornicite de 
multă vreme între mine și prie
tenul meu apropiat și al poporului 
român, tovarășul Kim Ir Sen. 
(Aplauze puternice). De fiecare 
dată, întîlnirile și convorbirile 
noastre s-au înscris ca momente 

de cea mai mare însemnătate în 
bogata cronică a tradiționalei 
prietenii româno-coreene. (Aplauze 
puternice).

Și cu prilejul actualei vizite, în 
cadrul convorbirilor cu tovarășul 
Kim Ir Sen am constatat, cu sa
tisfacție, că aceste raporturi cu
nosc o dezvoltare tot mai puter
nică, și s-a convenit semnarea 
unui acord de cooperare econo
mică și tehnico-științifică de lungă 
durată, precum și alte înțelegeri 
care vor ridica pe trepte tot mai 
înalte prietenia și colaborarea 
româno-coreeană, în interesul și 
spre binele ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii in 
lume. (Aplauze îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
Au trecut mal bine de trei ani 

de cînd am vizitat ultima dată 
țara dumneavoastră — și trebuie 

șă vă spun că ne-au impresionat 
în mod deosebit realizările pe care 
poporul coreean le-a obținut în 
această perioadă, în toate dome
niile de activitate. Noi, în Româ
nia, urmărim cu interes și mare 
simpatie eforturile creatoare pe 
care Ie depune harnicul și eroicul 
popor coreean — sub conducerea 
încercată a partidului, în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen — pentru 
edificarea noii orînduiri sociale, 
pentru întărirea independenței și 
suveranității naționale, pentru 
făurirea unei Coree libere, unite 
și prospere. (Aplauze puternice).

Anul acesta, Coreea prietenă a 
sărbătorit două evenimente im
portante în viața sa : jubileul ce
lei de-a 40-a aniversări a eliberă
rii patriei și cea de-a 40-a aniver
sare a creării partidului. Vă fe
licităm călduros, dragi prieteni, cu

(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULU! 
KIM IR SEN

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Dragi oaspeți din România, 
Tovarăși și prieteni,

Astăzi, locuitorii orașului Phe
nian s-au adunat în această piață, 
cu nețărmurită bucurie, pentru a-1 
reîntîlni pe stimatul tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, vechiul nostru 
tovarăș de luptă, prietenul apropiat 
al poporului coreean. (Vii aplauze).

Acest miting de masă, deasupra 
căruia unduiesc valuri de flori, 
se constituie într-o puternică ma
nifestare a solidarității de clasă, a 
prieteniei și coeziunii indestructibi
le existente între poporul coreean 
și poporul român, expresie a hotă- 
rîrii ferme a popoarelor celor două 
țări de a lupta strîns unite, umăr 
la umăr, pentru victoria cauzei 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).

Aș dori ca, de la tribună acestui 

miting semnificativ, pătruns de 
sentimentele prieteniei frățești, 
tovărășești, în numele Comitetu
lui Central al partidului nostru, al 
guvernului Republicii și al între
gului popor coreean, să adresez, 
încă o dată, un călduros bun venit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, care 
vizitează țara noastră. (Aplauze 
puternice).

Totodată, aș dori ca, prin inter
mediul dumneavoastră, dragi 
oaspeți, să transmit comuniștilor și 
poporului român salutul fierbinte 
și frățesc.al membrilor de partid, 
al întregului nostru popor. (Vii 
aplauze).

Așa cum menționează deseori cu 
mîndrie conducătorii celor două 
țări ale noastre, prietenia dintre 
Coreea și România este o prietenie 
militantă și sinceră, care își găsește 
expresia în sprijinul reciproc, sub 

faldurile stindardului Internaționa
lismului proletar, o prietenie trai
nică și frățească, care va dăinui 
veșnic.

în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Coreea și 
România, o foarte mare importanță 
o are Tratatul de prietenie și co
laborare încheiat, la București, în 
anul 1975. în ultimii 10 ani, avînd 
la bază acest tratat, raporturile de 
prietenie și colaborare dintre Co
reea și România au cunoscut o în
florire și mai puternică în toate 
domeniile — politic, economic, 
cultural — iar astăzi popoarele 
noastre, mînă în mină, conlucrează 
îndeaproape, înaintînd viguros spre 
înfăptuirea idealurilor comune.

Poporul nostru urmărește con
stant, cu profund interes și’cu sen
timente solidare de clasă, lupta 
poporului frate român pentru edi
ficarea socialismului.

După victoria revoluției, harnicul 
și curajosul popor român, sub con
ducerea justă a Partidului Comu
nist Român, a străbătut un drum 
glorios al transformărilor creatoa
re, dobîndind succese strălucite în 
lupta revoluționară și în opera de 
construcție socialistă.

în mod deosebit, în ultimii 20 de 
ani, după cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
care a învestit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca secretar ge
neral al partidului, în România a 
fost inaugurată o nouă epocă a dez
voltării revoluționare, marcată de 
transformări radicale în fizionomia 
țării, în viața poporului român. 
(Aplauze puternice).

România a devenit, astăzi, un stat 
socialist dezvoltat, cu o industrie 
modernă și o agricultură înaintată, 
iar poporul român trăiește și mun
cește din plin. în România, indus
tria și agricultura cunosc o dezvol
tare rapidă, iar revoluția teh
nico-științifică cucerește cu succes 
noi culmi.

Astăzi, poporul român, strîns unit 
în jurul Partidului Comunist 
Român, avînd perspectiva clară a 
viitorului, desfășoară o luptă plină 
de vigoare pentru realizarea cu 
succes a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Poporul nostru adresează po
porului frate român felicitări căl
duroase pentru marile succese do- 
bîndite în toate domeniile revolu
ției și construcției și uiează din a- 
dîncul inimii poporului român să 
obțină victorii și mai mari în edi
ficarea socialismului. (Vii aplau
ze).

Poporul nostru a sărbătorit, în 
acest an, mărețul jubileu al celei 

" de-a 40-a aniversări a eliberării 
patriei și cea de-a 40-a aniversa
re a creării partidului. în cei 40 
de ani care au trecut, partidul nos
tru, conducînd masele populare, a 
dat un puternic impuls luptei re
voluționare și activității construc-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Kim Ir Sen

Oaspeți ai noilor edificii din centrul orașului Phenian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a avut, 
duminică, convorbiri cu tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coreene.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au exprimat satisfacția pen
tru noul dialog româno-coreean Ia 
cel mai înalt nivel și au subliniat 
Însemnătatea deosebită a actualelor 
convorbiri, apreciind că acestea sa 
vor înscrie ca un moment impor
tant în evoluția relațiilor de colabo
rare tradițională româno-coreene, 
vor contribui la întărirea și la adîn- 
cteea prieteniei și ^solidarității 'dintre' 
cela- două partide,„țări și popoare.-:»?

..C.ei doi conducători de .partid șl’ 
de stat au abordat, cu acest prilej, 
o serie de probleme ale conlucrării 
româno-coreene, relevîndu-se că, pa 

diverse planuri, în domeniul rela
țiilor .bilaterale — ce au cunoscut o 
evoluție ascendentă — există largi 
posibilități pentru adîncirea colabo- 

- rării economice, tehnico-științifice și 
culturale, care pot fi valorificate, în 
continuare, spre binele și în folosul 
accelerării construcției socialiste în 
cele două țări, al înfăptuirii progra
melor și obiectivelor lor de dezvol
tare economico-socială.

în timpul întâlnirii s-a procedat, 
de asemenea, la un schimb de ve
deri în probleme actuale ale mișcă-'- 
rii comuniste și muncitorești. S-a 
reafirmat hotărîrea celor două parti
de de a dezvolta relațiile cu parti
dele comuniste și muncitorești, pe 
baza principiilor deplinei egalități, 
cooperării, respectării dreptului fie
cărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, corespunzător 
condițiilor concrete din propria' țară, 

de a contribui la afirmarea acestor 
noi principii, la întărirea unității și 
colaborării lor, în folosul cauzei pă
cii și socialismului în lume.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Kim Ir Sen s-a referit la propune
rile privind reunificarea pașnică a 
Coreei, a informat despre ultimele 
inițiative, despre eforturile depuse 
în vederea realizării unui dialog 
între Nordul și Sudul țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea activă a par
tidului, poporului și țării noastre cu 
cauza dreaptă a poporului coreean, 
sprijinul față de inițiativele tova
rășului Kim Ir Sen în direcția înce
perii unui larg dialog, a reunificăril 
pașnice -și democratice a Coreei.

Tovarășul Kim Ir Sen a- adresat 
calde mulțumiri pentru sprijinul a- 
cordat personal de conducătorul 
partidului și statului nostruv de 
partidul și poporul român, de Româ

nia socialistă pentru realizarea re- 
unificării pașnice și democratice a 
Coreei.

Convorbirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări 
B-au desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

★
Răspunzînd invitației gazdelor, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Eleha Ceaușescu, împreună 
cu tovarășul Valentin Ceaușescu, au 
vizitat, în cursul dimineții de dumi
nică, la bordul unei nave, într-o 
călătorie pe fluviul Tedong, zone din 
apropierea Phenianului.

La amiază, în onoarea inalților 
oaspeți români a fost oferit un 
dejun.

Desfășurate într-o ambianță cor
dială, prietenească, vizita și deju
nul au oferit, totodată, prilejul con
tinuării dialogului la nivel înalt 
româno-coreean.

în seara zilei de luni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a vizitat zone din centrul ora
șului Phenian, care au oferit o ima
gine grăitoare a dezvoltării impre
sionante pe care o cunoaște capita
la R.P.D. Coreene.

La vizită au luat parte tovarășii 
Valentin Ceaușescu. Ștefan Andrei, 
alte persoane oficiale.

Conducătorul partidului și statu
lui nostru a fost însotit de Li Giong

Tovarășa academiclaa doctor iogioer Elena tamra 
a primit o delegație a Gaiota’ sfâ stiîntă

Luni seara, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a pri
mit. la Phenian, o delegație a oame
nilor de știință din Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

Din delegație au făcut parte Kim 
Bok Sin. vicepremier al Consiliului 
Administrativ, Li Za Bang, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Știință și Tehnologie, alți reprezen
tanți ai conducerii unor prestigioase 
organisme științifice din R.P.D. Co
reeană.

Tovarășul LI Za Bang a mulțumit 
călduros, în numele celor prezenți, 
pentru prilejul oferit de a putea pre
zenta deplina satisfacție a tuturor oa
menilor de știință coreeni față de vi
zita pe care înalții soli ai poporului 
român o intreprind, pentru a patra 
oară, în patria lor, relevînd convin
gerea că ea deschide noi perspective 
colaborării și cooperării româno-co
reene și, în acest cadru, oferă o bază 
trainică dezvoltării mai puternice a 

Ok, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C.. vicepreședinte al Re
publicii.

La Palatul Congreselor au fost o- 
ferite ample explicații privind ca
racteristicile arhitectonice ale aces
tui impresionant edificiu, care adă
postește săli unde au loc congrese, 
lucrările Adunării Populare Supre
me și care poate găzdui, totodată, 
mari reuniuni. Aici există numeroa
se săli pentru ședințe, saloane pen
tru convorbiri și semnarea de docu
mente, ceea ce-i asigură, de aseme

conlucrării între oameni de știință 
din cele două țări.

S-a dat, totodată, expresie înaltu
lui omagiu pe care oamenii de știin
ță. specialiști din cercetare și pro
ducție, îl aduc activității prodigioase 
a tovarășei Elena Ceaușescu în do
meniul cercetării științifice și în 
fruntea Consiliului Național pentru 
Știință si Tehnologie, profunda admi
rație pentru contribuția oamenilor de 
știință români la îmbogățirea pa
trimoniului mondial.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit pentru cuvintele alese expri
mate la adresa activității sale, a tu
turor oamenilor de știință români, 
pentru aprecierile privind rezultate
le in domeniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice din patria 
noastră. Tovarășa Elena Ceaușescu a 
transmis, totodată, oamenilor de 
stiintă- coreeni. cercetătorilor si 
specialiștilor din producție cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele 
obținute oglindite și în expoziția rea
lizărilor construcției socialiste vizi
tată în cursul dimineții, precum si 
urări de noi și tot mai importante 

nea, o funcționalitate multiplă. 
S-a vizitat, totodată. Palatul Spor
turilor. unde se pot desfășura con
cursuri de anvergură națională și 
internațională, adunări. spectacole 
artistice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
ținut cu interes și a apreciat preo
cuparea edililor, arhitectilor și con
structorilor de a îmbina în mod ar
monios funcționalități multiple ale 
edificiilor capitalei cu interioare de 
bun gust, o linie arhitectonică mo
dernă.

succese în opera lor importantă în 
societate, în conlucrarea cu colegii 
lor români.

în continuare s-a procedat Ia I un 
schimb de păreri în legătură cu po
sibilitățile de a multiplica căile și 
formele de conlucrare, de a rezolva 
problemele înscrise in planurile de 
dezvoltare a bazei de materii prime 
pentru valorificarea superioară a re
zervelor materiale ale celor două 
țări.

La încheierea întrevederii, repre
zentanții oamenilor de știință coreer.1 
au mulțumit pentru onoarea de a fi 
fost primiți de tovarășa Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, pentru dialogul fructuos purtat, 
au urat multă sănătate și fericire 
inalților soli al poporului român și 
au rugat să se transmită tuturor slu
jitorilor științei din România hotă
rîrea lor fierbinte de a colabora tot 
mai strîns, de a-și aduce o contri
buție tot mai mare la înflorirea mul
tilaterală, pe calea socialismului si 
comunismului, a Republicii Socialis
te România și Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Contribuție de seamă 
a unei mari și

la întărirea continuă 
trainice prietenii

Vizita oficială de prietenie pe 
care o efectuează în R.P.D. Coreea
nă tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, la 
invitația tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, este reflectată 
la loc de frunte în ziarele coreene, 
fiindu-i. de asemenea, rezervate 
spatii largi în emisiunile de radio 
și televiziune.

Se reliefează că dialogul șl con
vorbirile dintre cei doi conducători 
de partid și de stat se desfășoară 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie și contribuie la în
tărirea și adîncirea în continuare 
a relațiilor prietenești, de con
lucrare tradițională dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Astfel, cotidianul „NODON SIN- 
MUN“ inserează în prima pagină 

relatarea privind întîlnirea șl 
convorbirile dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, însoțită 
de fotografii înfătișînd acest mo
ment.

Revista presei din R. P. D. Coreeană

La rindul lor. ziarele ..MINJOO 
CHOSUN". organ al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, 
„RODONG CHONGYUN». organ al 
C.C. al Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist, și „PHE
NIAN SINMUN“, ziarul ora
șului Phenian, au rezervat pagini 
întregi relatărilor despre vizită, 
subliniind atmosfera caldă și entu
ziastă in care au fost primiți, la 
Phenian, înalții soli ai poporului 
român de sutele de mii de locui
tori ai capitalei coreene. Sînt re
luate ample relatări ale AGENȚIEI 

CENTRALE TELEGRAFICE CO
REENE (A.C.T.C.) despre principa
lele momente ale vizitei. însoțite 
de numeroase fotografii de la ce
remonia sosirii, de la recepție și 

convorbirile dintre cel doi condu
cători de partid și de stat.

TELEVIZIUNEA coreeană a 
transmis, în cadrul emisiunilor de 
știri și telejurnale, relatări ample 
despre desfășurarea vizitei, scoțînd 
în evidentă importanta noii întîlniri 
și a convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
pentru amplificarea relațiilor din
tre țările și popoarele noastre. 
Totodată, la televiziune a fost 
transmis filmul documentar „Româ
nia astăzi", in care s-au prezentat 
Imagini și comentarii referitoare 

la ritmul accelerat al dezvoltării 
social-economice a tării noastre în 
anii socialismului, mai ales în pe
rioada de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., cînd în funcția supremă 
de partid a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Au fost prezen
tate aspecte semnificative privind 
crearea în România a unei puter
nice baze industriale, care a permis 
obținerea unor succese remarcabile 
în făurirea societății socialiste, 
multilateral dezvoltate.

POSTURILE CENTRALE DE 
RADIO au transmis, de asemenea, 
un reportaj despre dezvoltarea 
social-edilitară și industrială a ora
șului București, relevînd că, în anii 
socialismului, capitala României a 
devenit un oraș modern, înfloritor, 
cu o viață economică, științifică și 
culturală intensă, cu numeroase 
cartiere noi de blocuri, clădiri mo
derne social-culturale, toate aces
tea permițînd ridicarea neîntrerup
tă a nivelului de trai al locuitori
lor Capitalei.

Vibrantă manifestare de solidaritate militantă
(Urmare din pag. I)
cerea de partid si de stat a R.P.D. 
Coreene.

In aplauzele mulțimii au 
luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, si tovarășul KIM 
IR SEN, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre-, 
ședințele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

IN CONFORMITATE CU ÎNȚELEGERILE CONVENITE IN CADRUL DIALOGULUI LA NIVEL ÎNALT
Semnarea unor documente româno-coreene

în conformitate cu înțelegerile 
convenite în cadrul dialogului ro- 
mâno-coreean la nivel înalt, tova
rășul Ion Dincă, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a av.ut convor
biri de lucru cu tovarășul Jăn Hiăng 
Muk, prim vicepremier al Consiliu
lui Administrativ, cu vicepremieri ai 
Consiliului Administrativ, cu mi
niștri. fiind examinate căi si mij

Cuvîntările rostite de cei doi con
ducători de partid si de stat au fost 
urmărite cu mare atentie si deose
bit interes de sute de mii de oa
meni ai muncii aflati în piață, care 
au aplaudat cu putere, exprimîn- 
du-si convingerea că actualul dia
log la nivel înalt româno-corcean 
va da noi perspective dezvoltării 
prieteniei si colaborării româno- 
coreene.

In uralele și ovațiile celor din 
piață, tovarășii Nicplae Ceausescu 
si Kim Ir Sen s-au îmbrățișat cu 

loace de concretizare a posibilită
ților pe care le oferă potențialul e- 
conomiilor celor două țări în dife
rite domenii de interes comun.

In cursul zilei de luni, tovarășii 
Ion Dincă si Jăn Hiăng Muk au sem
nat acordul între guvernele celor 
două țări privind schimburile de 
mărfuri si plățile pe perioada 1986— 
1890 între Republica Socialistă Româ

căldură si prietenie, au salutat cu 
miinile strîns unite si ridicate mul
țimea care scanda cu însuflețire 
„Ceausescu — Kim Ir Sen !“.

Grandiosul miting consacrat prie
teniei româno-coreene a reliefat cu 
putere dorința comună a celor două 
partide si popoare; a României si 
R.P.D. Coreene de a conlucra și 
mai strîns pentru propășirea celor 
două țări, pentru cauza socialis
mului. pentru o lume mai dreaptă 
si mai bună, pentru pace. înțele
gere si colaborare internațională.

nia si R.P.D. Coreeană. A fost sem
nat. de asemenea, de către tovarășa 
Paula Prioteasa, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și tovară
șul Zăn II Ciun, adjunct al minis
trului relațiilor economice externe, 
protocolul privind realizarea de ac
țiuni de colaborare bilaterală în pe
rioada imediat următoare.
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
prilejul aniversării acestor eveni
mente care au schimbat în mod 
hotărîtor destinele poporului co
reean, i-au deschis calea dezvol
tării libere, independente și 
prospere. (Vii aplauze). Ca prie
teni apropiați, ne bucură sin
cer toate realizările pe care Re
publica Populară Democrată Co
reeană le obține în construcția so
cialismului și vă urăm, dragi to
varăși, noi și tot mai mari succese 
în îndeplinirea hotărîrilor celui 
de-al VI-lea Congres al partidului, 
în înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare, a năzuințelor 
legitime de reunificare pașnică, 
independentă a țării ! (Aplauze pu
ternice).

Doresc să reafirm și cu acest 
prilej întregul sprijin al Partidu
lui Comunist Român, al României 
socialiste față de inițiativele Parti
dului Muncii din Coreea, ale tova
rășului Kim Ir S.en, în legătură cu 
reducerea tensiunii în Peninsula 
Coreeană, cu organizarea unui 
dialog, sub diferite forme, între 
cele două părți ale Coreei — și 
considerăm că ele sînt raționale și 
juste și pot deschide calea reuni- 
ficării pașnice și democratice a 
Coreei. (Aplauze îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
Popcy;ul nostru, strîns unit în ju

rul Partidului Comunist Român, 
acționează cu hotărîre pentru în
cheierea cu succes a actualului 
cincinal și trecerea la realizarea 
celui de-al 8-lea plan cincinal — 
1986—1990 —, a marilor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, a Programului de e- 
dificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în cadrul activității noastre pu
nem pe primul plan realizarea u- 
nei noi calități a muncii și vieții 
întregului nostru popor. Punem un 
accent deosebit pe dezvoltarea e- 
conomică intensivă, pe moderniza
rea structurii producției și ridica
rea nivelului ei tehnic și calitativ, 
prin aplicarea celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii moderne. 
Acordăm o atenție deosebită lăr
girii bazei energetice și de mate
rii prime, acționăm pentru reduce
rea consumurilor materiale, ridi
carea continuă a productivității 
muncii și sporirea eficienței în
tregii activități.

Ne concentrăm, de asemenea, e- 
forturile în direcția dezvoltării in
tensive a agriculturii, a înfăptuirii 
unei noi revoluții agrare care să 
asigure transformarea revoluționa
ră a însuși modului de muncă, de 
viață și de gîndire al țărănimii.

în același timp, asigurăm dez
voltarea susținută a învățămîntu- 
lui, științei și culturii — ca fac
tori de bază ai făuririi cu succes 
a noii orînduiri, a civilizației so
cialiste și comuniste în patria 
noastră.

în cadrul politicii noastre gene
rale de construcție socialistă, fa
cem totul pentru a asigura bună
starea’ și fericirea poporului, întă
rirea continuă a independenței și 
suveranității patriei. (Aplauze pu
ternice).

în procesul făuririi societății so
cialiste, partidul nostru se că
lăuzește neabătut după legitățile 
generale și principiile socialismu
lui științific, după concepția revo
luționară despre lume și viață — 
materialismul dialectic și istoric 
— pe care le aplică în mod creator 
la condițiile concrete din România, 
în deplină concordanță cu realită
țile, cu cerințele obiective ale fie
cărei etape de dezvoltare econo- 
mico-socială. Am pornit și pornim, 
întotdeauna, de la adevărul — ve
rificat de viață — că edificarea so
cialismului în fiecare țară este o- 
pera luptei revoluționare a po
porului — a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității — că, sub 
conducerea partidului, trebuie asi
gurată unirea eforturilor întregu
lui popor în înfăptuirea noii orîn
duiri. Socialismul se construiește 
împreună cu poporul și pentru po
por ! (Aplauze puternice).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU 
AU VIZITAI EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE » ’

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Expoziția rea
lizărilor construcției socialiste, inau
gurată în acest an, in luna august, 
cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a eliberării patriei și sărbă
toririi a patru decenii de la crearea 
Partidului Muncii din Coreea.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
JȘtefan Andrei, alte persoane oficiale.

înalții oaspeți au fost însoțiți de 
Li Giong Ok, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepre
ședinte al Republicii, Jăn Hiăng 
Muk, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C., prim-vicepremier al 
Consiliului Administrativ, Kim Bok 
Sin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C., vicepremier al Con
siliului Administrativ.

Erau prezenți vicepremieri ai Con
siliului Administrativ, miniștri, alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de directorul expoziției, care 
a mulțumit conducătorului partidului 
și statului român pentru onoarea de 
a vizita această expoziție a realiză
rilor construcției socialiste.

Inaltii soli ai poporului român au 
fost invitați să înceapă vizita in pa

Viața, realizările și întreaga ex
periență a țărilor socialiste au de
monstrat și demonstrează cu pu
terea faptelor de netăgăduit că 
numai socialismul — care asigură 
întărirea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste, participarea efectivă 
a poporului la conducerea socie
tății — duce la lichidarea depli
nă și definitivă a exploatării oa
menilor și popoarelor, a inegali
tăților sociale și naționale, reali
zează, în fapt, deplina egalitate în 
drepturi între națiuni și oameni, 
întărirea independenței naționale, 
bunăstarea și fericirea fiecărui po
por ! (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocuplndu-ne să facem totul 

pentru desfășurarea cu succes a 
întregii opere de construcție so
cialistă în patria noastră, desfășu
răm, în același timp, o largă ac
tivitate pe plan internațional, în 
slujba păcii și colaborării.

Acționăm consecvent pentru dez
voltarea relațiilor cu toate țările 
socialiste, pentru depășirea diver
gențelor dintre unele state socialis
te și întărirea colaborării și soli
darității lor, convinși fiind că a- 
ceasta reprezintă un factor de cea 
mai mare importanță în construi
rea cu succes a socialismului, în 
creșterea prestigiului și influenței 
sale, al progresului și păcii în 
lume. (Aplauze puternice).

Extindem, de asemenea, relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, conlucrăm strîns 
cu acestea pentru asigurarea dez
voltării lor economico-sociale, ca 
un factor important al luptei îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru afirmarea liberă și indepen
dentă a fiecărui popor.

în spiritul coexistenței pașnice 
promovăm relații cu statele capi
taliste dezvoltate, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Situăm in mod ferm la baza re
lațiilor noastre internaționale prin
cipiile deplinei egalități, indepen
dentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, renunțării 
la forță și la amenințarea cu for
ța, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și alege în mod liber 
calea dezvoltării economico-sociale, 
fără nici un amestec din afară.

Situația internațională continuă 
să fie deosebit de gravă. Se in
tensifică cursa înarmărilor. îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, spo
rind pericolul unui nou război 
mondial, ce s-ar transforma, inevi
tabil, într-o catastrofă nucleară, ce 
ar duce la distrugerea a înseși con
dițiilor existenței vieții pe planeta 
noastră. Iată de ce problema fun
damentală a epocii noastre o con

vilionul industriei electronice, unde 
gazdele au prezentat aparatură e- 
lectronică, roboți industriali și alte 
produse ale unor industrii de vîrf. 
S-a trecut, apoi, în pavilionul in
dustriei construcției de mașini, unde 
sint expuse motoare termice, strun
guri, utilaje pentru exploatarea 
cărbunelui, a minereurilor feroase si 
neferoase, produse ale industriei si
derurgice și construcțiilor de nave. 
Alte realizări ale industriei grele, 
între care locomotive electrice și 
diesel, vagoane, autocamioane pină 
la 50 tone, precum și tractoare si 
mașini agricole sint expuse in aer 
liber. A fost prezentată, totodată, 
macheta marelui baraj, cu ecluză, 
lung de 8 km, in construcție pe flu
viul Tedong, la Nampho, ce va per
mite regularizarea navigației fluvia
le și a transportului rutier, precum 
și acumularea apei pentru irigații. 
In continuare s-au vizitat pavilionul 
ce înfățișează realizările industriei 
chimice și de produse farmaceutice, 
precum și alte secțiuni principale ale 
expoziției.

Expoziția, in ansamblul el, oferă 
o imagine concludentă a marilor 
realizări obținute în industrie, agri
cultură. transporturi, în alte dome
nii. a eforturilor poporului coreean 
pentru realizarea hotărîrilor celui 
de-al VI-lea Congres al P.M.C. 

stituie oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, și în pri
mul rînd la dezarmarea nucleară 
apărarea dreptului suprem al po
poarelor, al oamenilor la existen
ță. la viață, la libertate și inde
pendență. la pace ! (Vii aplauze).

în fața primejdiei nucleare este 
mai necesar ca oricînd să se dea 
dovadă de o înaltă răspundere 
pentru soarta popoarelor, să se 
facă totul — de către toate sta
tele, și în primul rînd de către 
cele posesoare de arme nucleare — 
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor și pentru a se ajunge, pînă 
nu este prea tîrziu, la înlăturarea 
armelor nucleare, atît pe Pămînt, 
cît și în Cosmos.

Salutăm inițiativele Uniunii So
vietice și măsurile propuse de to
varășul Mihail Gorbaciov privind 
moratoriul unilateral în domeniul 
ajnplasării rachetelor nucleare și 
încetarea oricăror experiențe eu 
astfel de arme, reducerea cu 50 la 
sută a armelor nucleare și oprirea 
militarizării spațiului cosmic. Rea
lizarea acestor propuneri — și de 
o parte, și de alta — ar repre
zenta un. mare pas înainte pe ca
lea întăririi încrederii, a realizării 
unor înțelegeri corespunzătoare 
privind eliminarea totală a arme
lor nucleare din Europa și în
treaga lume. (Aplauze puternice).

Dat fiind că armele nucleare
amenință pacea întregii lumi, con
siderăm că toate popoarele lumii, 
și îndeosebi statele europene, tre
buie să adopte o poziție mai acti
vă, să-și intensifice acțiunile pen
tru ca, în cadrul convorbirilor de 
la Geneva și la întîlnirea sovie- 
to-americană la nivel înalt din 
noiembrie, să se ajungă la rezul
tate care să corespundă speranțe
lor și așteptărilor omenirii de a se 
trece în mod real la dezarmare, la 
înlăturarea primejdiei unui război 
nuclear nimicitor.

România acționează ferm pen
tru întărirea colaborării între ță
rile din Balcani, pentru transfor
marea acestei regiuni — în care 
se află și țara noastră — într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, 
fără arme nucleare și fără baze 
militare străine. Sprijinim reali
zarea unor astfel de zone denu- 
clearizate în nordul și centrul 
Europei, precum și în alte regiuni 
ale lumii. (Aplauze puternice).

Trăbuie să se renunțe definitiv 
la politica de forță și de amenin
țare cu forța, la acțiuni și confrun
tări militare — care provoacă mari 
daune materiale și suferințe po
poarelor — și să se treacă în mo
dul cel mai hotărît Ia soluționarea 
tuturor problemelor dintre state 
numai și numai pe cale pașnică, 
prin tratative. în acest spirit, 
România a propus, în cadrul ac
tualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., adoptarea unui apel so-

Pe tot parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cu tova
rășii din conducerea de partid și de 
stat a R.P.D. Coreene, cu miniștri și 
alți reprezentanți ai unităților eco
nomice. exprimind calde felicitări 
pentru înfăptuirile obținute in dez
voltarea economică a patriei lor. Vi
zita a evidențiat posibilitățile largi ce 
există pentru amplificarea colaboră
rii, interesul de a identifica noi do
menii de conlucrare, pornind^ de la 
potențialul sporit al economiilo'r celor 
două țări, de la realizările în di
ferite sectoare de interes comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au semnat, 
la încheierea vizitei. în cartea de 
onoare a expoziției. ..Am vizitat cu 
mult interes expoziția realizărilor 
construcției socialiste, care ne-a o- 
ferit o cuprinzătoare imagine a 
marilor înfăptuiri obținute de po
porul coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, in frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen.

Adresăm, și cu acest prilej, calde 
felicitări poporului coreean prieten, 
precum și urările noastre, ale po
porului român de noi și tot mai 
mari succese pe drumul dezvoltării 
economico-sociale. al făuririi unei 
Coree libere, unite, independente și 
prospere". 

lemn către toate statele aflate în 
conflicte militare, pentru încetarea 
imediată a luptelor și trecerea la 
rezolvarea problemelor pe calea 
tratativelor, precum și a unui an
gajament solemn de nerecurgere 
la forță și de neamestec, sub nici 
o formă, în treburile interne ale 
altor state. Acum, în acest an, 
cînd s-a aniversat împlinirea a 
40 de ani de la victoria asupra 
fascismului și sărbătorim patru 
decenii de la crearea Organizației 
Națiunilor Unite, trebuie făcut 
totul pentru a nu se mai repeta 
niciodată un nou război mondial, 
pentru destindere, dezarmare și 
pace.

România se pronunță și mili
tează ferm pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, bazată 
pe deplină egalitate și echitate în 
relațiile dintre state. în acest sens, 
țara noastră a făcut o serie de pro
puneri concrete în vederea solu
ționării globale a problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a dato
riilor externe extrem de mari ale 
țărilor în curs de dezvoltare—, 
pentru reglementarea acestor pro
bleme în cadrul unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U.. 
între țările dezvoltate și ’ cele în 
curs de dezvoltare.

Sînt multe probleme de soluțio
nat în lumea de astăzi și pentru 
rezolvarea lor constructivă, în in
teresul popoarelor, este necesară 
participarea la viața internațio
nală, în condiții de deplină egali
tate, a tuturor statelor, fără deo
sebire de mărime sau de orîndui
re socială.

Aș dori să menționez, cu multă 
satisfacție, că, în problemele 
fundamentale ale vieții interna
ționale, Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Demo
crată Coreeană au poziții identice 
sau foarte apropiate, că țările 
noastre conlucrează activ pentru o 
politică de egalitate și respect al 
independenței și suveranității na
ționale, de progres social și pace 
în lume. (Aplauze puternice). Sîn- 
tem încredințați că această bună 
colaborare și conlucrare se vor în
tări și mai mult în viitor ! (Vii 
aplauze).

Deși în lumea de azi s-au acu
mulat numeroase probleme com
plicate și grele, avem ferma con
vingere că războiul poate fi evitat 
și se pot asigura o pace trainică 
pe Pămînt, eliminarea definitivă 
a războaielor din viața omenirii ! 
(Aplauze puternice). Acționînd 
unite, popoarele lumii, forțele 
înaintate de pretutindeni pot opri 
cursul periculos al evenimentelor, 
pot asigura triumful politicii de 
colaborare, de dezarmare și pace, 
pot făuri împreună o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră ! (Aplauze îndelungate).

i
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să exprim încă o dată 
satisfacția pentru rezultatele vizi
tei, ale convorbirilor și înțelegeri
lor realizate, care au deschis calea 
ridicării la un nivel și mai înalt 
a relațiilor de strînsă prietenie și 
colaborare dintre țările, partidele 
și popoarele noastre.

De la această tribună, urez, din 
toată inima, comuniștilor, între
gului popor coreean prieten, suc
cese tot mai mari pe calea dezvol
tării socialiste, a înfăptuirii idea
lurilor și aspirațiilor sale de a 
trăi într-o patrie unificată, inde
pendentă, liberă și prosperă ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

— Trăiască veșnic prietenia și 
colaborarea frățească dintre Parti
dul Cornunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Coreea
nă, dintre popoarele român și co
reean ! (Aplauze puternice).

— Trăiască Partidul Muncii din 
Coreea, trăiască Republica Popu
lară Democrată Coreeană 1 (Aplau
ze puternice).

— Să se întărească necontenit 
unitatea și colaborarea țărilor so
cialiste, a forțelor revoluționare, 
democratice și progresiste, a po
poarelor, în lupta pentru progres 
social și pace ! (Aplauze puternice).

— Trăiască pacea și colaborarea 
în întreaga lume ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate. Toți 
cei prezenți în marea piață a 
orașului aclamă și ovaționează 
pentru prietenia și colaborarea 
româno-coreeană. Se scandează 
„Ceaușescu—Kim Ir Sen !“).

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
KIM IR SEN

(Urmare din pag. I)
tive, transformînd țara noastră, 
cîndva înapoiată, într-un stat so
cialist, cu o puternică economie 
națională de sine stătătoare, cu o 
strălucită cultură națională și cu 
un potențial de autoapărare de 
granit. (Aplauze puternice).

Astăzi, poporul nostru, călăuzit 
de orientările și liniile directoare 
stabilite de Congresul al VI-lea al 
partidului, înălțînd stindardul ce
lor trei revoluții — ideologică, teh
nică și culturală — acționează e- 
nergic pentru transformarea omu
lui, a societății și a naturii, mili- 
tînd cu consecvență pentru înde
plinirea celor zece mari obiective 
de perspectivă ale construcției eco
nomice socialiste.

înlăturarea stării de divizare a 
națiunii noastre și înfăptuirea uni
ficării patriei constituie, astăzi, im
perativul de luptă cel mai strin
gent care stă în fața poporului co
reean. soluționarea pașnică a pro
blemei coreene constituind o pro
blemă importantă a salvgardării 
păcii în Asia și în lume.

Pornind de la îndatorirea na
țională pe care și-au asumat-o față 
de poporul coreean și de la me
nirea istorică ce le revine în fața 
omenirii, partidul nostru șl gu
vernul Republicii depun toate e- 
forturile pentru rezolvarea pașnică 
a problemei coreene, pe calea dia
logului și contactelor. (Vii a- 
plauze).

Propunerea privind crearea Re
publicii Confederale Democrate 
Koryo, formulată de Congresul al 
VI-lea al partidului nostru, pro
iectul lansat, recent, cu privire la 
convorbirile trioartite, precum și 
propunerea vizînd convorbirile în
tre -parlamentele Nordului și Su
dului țării reprezintă orientări jus
te, rezonabile pe linia soluționării 
pașnice a problemei reunificării ță
rii noastre, care reflectă întocmai 
eforturile sincere ale partidului 
nostru și ale guvernului Republi
cii orientate spre înfăptuirea 
unificării patriei prin mijloace 
pașnice.

Cu toate acestea, ca urmare a 
manevrelor scizioniștilor din inte
rior și exterior, propunerile noas
tre vizînd unificarea pașnică nu 
s-au soldat cu rezultate cuvenite, 
în prezent, Statele Unite ale A- 
mericii promovează cu înverșuna
re politica a „două Coree", de per
manentizare a scindării țării noas
tre, in timp ce autoritățile sud-co- 
reene, urmind politica americană a 
celor „două Coree", deși în vorbe 
se declară pentru convorbiri și 
pentru unificare, în fapte instigă 
la confruntarea Nord-Sud și merg 
pe calea ascuțirii stării de încor
dare. Dacă autoritățile sud-coree- 
ne doresc cu adevărat unificarea 
țării, ele trebuie să renunțe la po
litica de aservire față de Statele 
Unite ale Americii, care contravi
ne imperativelor epocii și aspira
țiilor poporului, și să revină la 
pozițiile naționale, independente, 
prezentîndu-se la dialogul Nord- 
Sud cu o atitudine sinceră.

Datorită caracterului lor just-și 
realist, propunerile și inițiativele 
noastre rezonabile vizînd soluțio
narea pașnică a problemei coree
ne se bucură de sprijinul activ al 
guvernelor numeroaselor țări din 
lume, al popoarelor progresiste.

Dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați reafirmat și 
cu acest prilej puternica solidari
tate și sprijinul activ față de .lupta 
dreaptă a poporului nostru pen
tru unificarea independentă și 
pașnică a patriei. Aceasta consti
tuie un puternic imbold pentru 
poporul nostru.

Folosesc acest prilej pentru a 
exprima profunda gratitudine to
varășului Nicolae Ceaușescu, parti
dului comunist, guvernului și 
poporului român pentru sprijinul 
și suportul moral sincer, constant 
și neabătut acordate luptei poporu
lui nostru pentru edificarea socia
lismului, pentru unificarea de sine 
stătătoare și pașnică a patriei. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Tovarăși și prieteni,
Problema cardinală care se pune 

în fața omenirii, în prezent, o con

stituie prevenirea unui nou război 
mondial și salvgardarea păcii.

Deși au trecut 40 de ani de la 
terminarea celui de-al doilea răz
boi mondial, care a adus popoare
lor nenorociri și suferințe incalcu
labile, pe glob continuă să existe 
forțe agresoare imperialiste, iar 
situația internațională este astăzi 
deosebit de încordată.

Imperialiștii, care urmăresc am
biții de dominare a lumii, trîmbi- 
țează frenetic că vor distruge so
cialismul prin superioritate milita
ră, sporind în proporții uriașe 
cheltuielile militare și intensificînd 
producerea și instalarea de arme 
nucleare și alte mijloace de distru
gere în masă și încearcă să esca
ladeze cursa înarmărilor, inclusiv 
asupra spațiului cosmic, prin lan
sarea planului aventurist al 
„războiului stelelor".

Ca urmare a politicii de război și 
a uneltirilor întreprinse de im
perialiști, care vizează extinde
rea înarmărilor nucleare, crește pe 
zi ce trece pericolul unui nou război 
mondial, al unul război termo
nuclear, pacea și securitatea în 
diferite zone ale lumii fiind grăv" 
afectate. Pericolul izbucnirii unui 
nou război mondial planează, as
tăzi, în Asia și In Europa, în 
Orientul Mijlociu și In Africa de 
Sud, în America Centrală, ca de 
altfel în toată lumea. Indiferent de 
zona in care ar izbucni un nou 
război, acesta ar degenera de în
dată într-un război termonuclear, 
la scară mondială.

Situația actuală Impune ca în
treaga omenire să se ridice ca un 
singur om în lupta pentru preve
nirea războiului și salvgardarea 
păcii.

Socialismul este o puternică ci
tadelă a păcii.

Este necesar ca țările socialiste, 
strîns unite, să acționeze în comun 
împotriva manevrelor de agresiu
ne și război ale imperialiștilor, 
pentru a dejuca ambițiile agresive 
nesăbuite ale acestora.

Deși pericolul unui nou război 
mondial este mare, războiul nu 
este o fatalitate.

Forțele iubitoare de pace din 
lume sînt incomparabil superioare 
forțelor imperialiste agresoare. 
Dacă toate forțele iubitoare de 
pace din lume, în primul rînd țări
le socialiste, mișcarea comunistă 
internațională și mișcarea de nea
liniere, vor milita strîns unite, ele 
vor putea dejuca și stăvili unelti
rile agresive și de război ale impe
rialiștilor, salvgardînd, astfel, pa
cea și securitatea lumii. (Aplauze 
puternice).

Partidul Comunist Român și gu
vernul român promovează cu con
secvență o politică de apărare a 
păcii, împotriva războiului și mi
litează activ pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa și în 
lume.

Noi acordăm o înaltă apreciere 

și ne exprimăm sprijinul față de 
eforturile partidului și guvernului 
român pentru înlăturarea perico
lului unui război nuclear în Euro
pa, transformarea Peninsulei Bal
canice într-o zonă denuclearizată, 
pentru asigurarea păcii și securită
ții in lume.

Astăzi, principala problemă în 
relațiile internaționale o constituie 
înlăturarea vechii ordini economi
ce internaționale și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, echitabile.

Folosind vechea ordine econo
mică internațională, imperialiștii 
jefuiesc resursele naturale și roa
dele muncii popoarelor din țările 
în curs dș dezvoltare și, ca ur
mare, se adîncește continuu deca
lajul dintre țările capitaliste dez
voltate și țările în curs de dezvol
tare.

Datoria externă uriașă a țărilor 
în curs de dezvoltare, care a deve
nit o. gravă problemă politică pe 
arena internațională, este tot o 
consecință a vechii ordini econo
mice internaționale.

Țările socialiste, statele nealinla- 
te/Și țările lumii a treia trebuiersă'j 
desfășoare o luptă-eomună, atît-' 
împotriva politicii imperialiste 
de agresiune și război, cît și pen
tru abolirea vechii ordini econo
mice internaționale, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale echitabile.

Ca și în trecut, partidul și gu
vernul Republicii noastre, sub stea
gul suveranității, prieteniei și păcii, 
vor milita neabătut și în viitor, în 
strînsă alianță cu statele socialis
te, cu țările nealiniate și cele ale 
lumii a treia, cu toate forțele iubi
toare de pace din lume, împotriva 
războiului, pentru salvgardarea 
păcii, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale echitabile. (Aplauze pu
ternice).

Deși actuala dumneavoastră vi
zită în tara noastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, a fost de 
scurtă durată, ea este bogată în 
rezultate pozitive.

In timpul întîlnlrilor și convor
birilor desfășurate într-o atmosfe
ră tovărășească și prietenească, 
conducătorii, celor două țări au 
abordat într-o manieră cordială 
probleme internaționale de interes 
comun, precum și probleme ale 
relațiilor dintre cele două țări, 
constatind cu satisfacție identita
tea de păreri în toate problemele 
discutate. (Aplauze puternice).

încheiem, cu acest prilej, 
acordul de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice pînă în anul 
2000 între Republica Populară De
mocrată Coreeană și Republica 
Socialistă România. Acest acord 
va aduce o contribuție utilă la in
tensificarea construcției socialiste 
în cele două țări și va exercita o 
influență stimulatoare asupra lăr
girii și dezvoltării schimburilor 
comerciale și a colaborării econo
mice și tehnice dintre țările socia
liste. (Aplauze puternice).

Ne exprimăm satisfacția față de 
rezultatele minunate cu care se 
încheie actuala vizită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în țara 
noastră. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Minunatele rezultate înregistrate 
cu prilejul actualei dumneavoastră 
vizite în țara noastră își vor de
monstra în viitor marea lor vitali
tate în lupta comună a popoarelor 
celor două țări pentru victoria 
cauzei păcii, socialismului și co
munismului și vor da o nouă stră
lucire florilor prieteniei dintre 
Coreea și România. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

— Trăiască prietenia și solidari
tatea frățească, de nezdruncinat 
dintre poporul coreean și poporul 
român ! (Aplauze puternice).

— Trăiască Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă 
România ! (Aplauze puternice).

— Trăiască unitatea și solidari
tatea țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste internaționale ! (Aplauze 
puternice).

— Trăiască pacea In lume 1 
(Aplauze puternice, îndelungate. 
Toți cei prezenți în marea piață 
a orașului aclamă și ovaționează 
îndelung pentru prietenia și 
colaborarea româno-coreeană, se 
scandează indelung : „Ceaușescu — 
Kim Ir Sen !“).
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CAMPANIA AGRICOLA TOAMNA - DESFASURATA EXEMPLAR I
Cu toate forțele, cu toate mijloacele pentru încheierea

grabnică a recoltării și transportului produselor
de două zile am urmărit cum se desfășoară lucrările de sezon 
agricole din județul Galați. Am străbătut terenuri pe care, de

Timp
In unități ____ ...
luni de zile, nu mai căzuse picătură de apă, ceea ce nu a împiedicat efec
tuarea, la un nivel calitativ corespunzător, a arăturilor, pregătirea solului 
și semănatul. Au dovedit cu prisosință acest lucru, așa cum am văzut in 
raidul nostru prin mai multe unități agricole, cooperativele din consiliile 
agroindustriale Pechea, Schela, Cuca, lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat Șendrcni, Frumușița, Galați și 
suprafețelor, culturile se prezintă bine. Este 
orzul cer apă. Cum răspund acestei cerințe 
terenuri in sistemele de irigații ?

altele. Pe o mare 
momentul in care 
unitățile agricole

parte a 
griul și 
care au

de la uzina oțelării-

Acum, în octombrie, 
se vede verdele grîuiui
Pe drumurile dintre sole, mașina 

noastră ridica trîmbe de praf. Un 
praf deosebit de fin de pe pămînturi 
ce nu mai cunoscuseră ploaia de luni 

■ de zile. Alături însă, terenurile care 
primiseră de curînd sămînța de 
grîu păreau a nu ține seama de lip
sa de umiditate prin care trecuse și 
trece încă pămîntul. Specialiștii 
care ne însoțeau priveau cu îndrep
tățită satisfacție la aceste sole, unde 
victoria fusese deocamdată cîștigată.

La marginea unei sole cu griu 
răsărit — ulterior aveam să aflăm 
că a fost semănat în ziua de 17 sep
tembrie — un grîu frumos, înalt (îl 
măsurăm chiar și vedem că are 
mai mult de 15 cm) discutăm despre 
irigații cu tovarășa Florica Beldi- 
man, președinta consiliului agroin
dustrial Schela, și cu _Petrache Bo- 
tezatu, 
Bucuria de a 
grîu își are 
metri de noi, unde din aripile 
ploaie apa uda îmbelșugat _ 
care, ajutat de vremea caldă, răsă
rise uniform. „Este cel dinții 
an cînd beneficiem de Irigații
— ne spune președintele cooperati
vei. Secetă a 
trecuți, cînd, 
de apă, grîul răsărea abia 
primăvară. Așa se 
mulți ani, în 
vedeam culoarea". Sînteți mulțumiți 
de felul în care funcționează siste
mul de irigații abia pus în funcțiu
ne pe terenurile unității? — întrebăm. 
O pauză semnificativă și un răspuns 
la care, să fim sinceri, ne așteptam : 
„înțelegem greutățile primului an 
de exploatare, cînd se mai defec
tează cîte ceva, ici-colo. Dar esen
țialul este că avem apă pentru 
plante. Și ne grăbim s-o folosim din 
plin. Pînă acum am aplicat o udare 
pe 500 hectare, din cele 1 150 culti
vate cu grîu, iar pe 50 hectare, 
unde deficitul de apă era mai mare, 
am efectuat și udarea a doua. Sîn- 
tem încrezători că 
binefacere se va 
corespunzătoare
I.A.S. Șendrenl, Irigațiile nu consti
tuie o noutate. Se lucrează bine, 
organizat, din ptin, zi și noapte ; 
cîmpul întreg este de la un capăt la 
celălalt împînzit de cele 240 aripi 
de ploaie. Tocmai datorită irigării 
de aprovizionare și de răsărire efec
tuate în toamna trecută aici s-a 
realizat — după spusele directorului 
întreprinderii, ing. Gheorghe Tudor,
— o producție dublă față de cea 
obținută de unitățile care n-au iri
gat.

președintele C.A.P. Schela, 
vedea un asemenea 
explicația la cîțiva 

de 
griul

fost și în anii 
din cauza lipsei 

în 
face că, de mai 

octombrie nu-i prea

această uriașă 
regăsi în sporuri 

de recoltă". La

0 problema de tactică 
în organizarea muncii

De ce de tactică ? Pentru că ju
dețul Galați deține importante su
prafețe cu culturi de toamnă, care 
se recoltează concomitent cu stru
gurii de pe cele 16 780 hectare cu vii 
cultivate în unitățile agricole, su
prafață care situează Galațiul pe 
locul doi pe țară intre județele vi
ticole. Dacă adăugăm și faptul că 
aceste lucrări solicită un mare vo
lum de muncă găsim lesne explica
ția cuvintului „tactică" folosit mai 
sus. „Și este firesc să fie astfel ju
decată situația, precizează tovarășul 
Marian Băieșan, director adjunct al 
direcției agricole județene, care ne-a

documentarea 
de însămînțări.

noastră, 
fiecare 
trebuie

însoțit In
In afară 
unitate deținătoare de vie 
să-și împartă judicios forțele, ast
fel încît lucrările de recoltare, pe

80 de lucrători 
refractare tot de la combinatul si
derurgic. Cei mai mulți dintre 
stăteau pe marginea unui c„— 
desecare sau se plimbau 
colo, într-o — zice-se — 
masă, care nu se mai 
Fiindcă era ora 10,30 cînd 
prins într-o asemenea ipostază, am 
revenit peste jumătate de oră, cu 
gînd sâ-i vedem totuși la lucru. Dar 
nimic nu se schimbase. „Pauza" nu 
părea să aibă sfîrșit. Poate că supra
fața ce li s-a repartizat — 3 hectare 
pe zi — după spusele ing. Nicolae 
Costin — era totuși cam mică pentru 
80 de bărbați zdraveni.

! ei 
canal de 

de colo- 
pauză da 
termina, 

i-am sur-

furajelor. O inițiativă care se re
comandă de la sine și îi recomandă 
pe bunii gospodari, grijulii fată de 
soarta recoltei.

De la direcția agricolă județeană 
aflăm, totuși, că 21 la sută din canti
tatea de porumb recoltată pînă în 
prezent se află în cîmp. Cu toate 
că porumbul este adunat în grămezi 
mari, necesitatea transportării sale 
grabnice în baze constituie o obli
gație a tuturor unităților agricole. 
Și nu numai a lor. O hotărîre a co
mandamentului județean pentru 
agricultură a condus la mobilizarea 
și a unor camioane din întreprin
deri, și, așa cum arătam mai sus.

BRIGADA DE REPORTERI A „SCiNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL GALAȚI
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ansamblul lor. să fie încheiate fără 
pierderi și la termen, prioritate 
avînd în mod firesc via".

Am ajuns la Pechea a doua zi 
după încheierea semănatului. Acum 
bătălia avea aici o singuFă direcție : 
recoltarea. Pe ansamblul consiliului 
Pechea, pînă în seara zilei de 11 
octombrie porumbul fusese strins 
de pe circa 70 la sută din suprafață, 
în același timp se culegeau strugurii 
de pe ultimele parcele cu vită de vie. 
„Zilnic. în unitățile agricole, se află 
în cîmp la recoltarea porumbului 
circa 2 700 de oameni — ne spune 
tovarășul Clement Bădescu. preșe
dintele consiliului agroindustrial. 
Luînd în calcul și mijloacele meca
nice, rezultă că producția va fi adu
nată în termen".

In acest consiliu o pondere 
portantă o deține cooperativa 
Pechea. Cum s-a procedat aici ? 
început. în prima săptămînă,
spunea președintele unității. Eroul 
Muncii Socialiste Ion Negoiță, în 
jur de 900 de oameni au lucrat la 
culesul strugurilor. Aceasta pentru 
a evita riscul diminuării recoltei. 
Apoi, forțele au fost împărțite în 
mod egal între vie și porumb. Acum, 
culesul strugurilor este Pe termina
te. Lucrînd cu o viteză sporită. în 
cinci-șase zile încheiem și strînsui 
porumbului".

Un sprijin binevenit 
și nitul nu tocmai

Mai mult decît In alte locuri, coo
perativele agricole din consiliul 
agroindustrial Schela beneficiază de 
sprijinul unor unități economice din 
comună (secția de industrializare a 
lemnului) și din Galați : întreprin
derea de industrializare a căr
nii, „Textila", antrepriza de con
strucții 
dețeană 
rești și 
noastre, 
oameni 
agricole

de
.Textila",

hidrotehnice, uniunea ju- 
a cooperativelor meșteșugă- 
altele. In ziua documentării 
lucrau aici aproape 2 700 de 
din Galați și din - unitățile 
ale consiliului. Măsura lua

tă de comandamentul agricol jude
țean — de a folosi și forțe din uni
tățile economice și din instituțiile 
județului — pentru a grăbi recolta
rea s-a soldat cu creșterea vitezei 
zilnice de lucru. Menționăm că, în 
cursul zilei de duminică, mii de oa
meni ai muncii, din diferite Între
prinderi si instituții, si elevi au dat 
o mină de ajutor la stringerea recol
tei.

Nu Întotdeauna Insă prezența In 
cîmp a celor veniți de la oraș în
seamnă si aport maxim la recoltare. 
Iată, de pildă, o situație contrastan
tă la I.A.S. Frumușița. La sortarea 
și încărcarea cartofilor lucrau cu 
multă tragere de inimă, așa cum am 
constatat noi și cum ne-a asigurat 
și tovarășul Marinică Hodorogea, ac
tivist al comitetului județean de 
partid, circa 120 de oameni ai mun
cii de la combinatul siderurgic (uzi
na furnale-aglomerare) și întreprin
derea de utilaj greu în construcții. 
Dar la mică distanță, pe terenurile 
aceleiași unități, veniseră să dea 
ajutor la recoltarea sfeclei de zahăr

Pe-

Sînt folosite din plin, 
cu bune rezultate, 

și atelajele
La depozitul de cereale din

chea, dar și la alte baze de recep
ție am putut constata că activitatea 

. de preluare a recoltei este bine or
ganizată. Un lucru îmbucurător îl 
constituie faptul că mereu mai 
multe unități cooperatiste folosesc 
la transport atelajele. Așa se întîm- 
plă la Frumușița, unde 40 de căruțe 
sînt folosite din plin la transportul 
porumbului. O situație mai bună am 
întîlnit la Pechea. Aici, peste 100 de 
căruțe sînt 
porumbului,

folosite la transportul 
strugurilor, sfeclei si

stmbătă și duminică au fost trans
portate cantități apreciabile. Totuși, 
pe cîmp se află încă mari cantități 
de produse. Iată două cazuri.

Pe ansamblul județului, din cele 
7 712 hectare cultivate cu soia, de 
pe 6 153 hectare recolta a fost strîn
să. De ce atît de puțin ? O analiză 
Ia fața locului, la I.A.S. Frumușița, 
a condus la explicația că soia avea 
umiditate ridicată, de unde și întîr- 
zierea recoltării. O parte din pro
ducție era netransportată. Soluția 
ieșirii din această situație credem 
că trebuie dată, după o analiză te
meinică, de către conducerea unită
ții împreună cu organele de spe
cialitate (care, potrivit reglementă
rilor, nu preiau producția decît la o 
anumită umiditate). De prisos să mal

adăugăm că rezolvarea acestei pro
bleme se impune să fie făcută cu 
rapiditate, 
înaintat și 
din recoltă

Alt caz, 
C.A.P. Sivița, unde o cantitate de 
șase, tone de 
treia zi de așteptare a beneficiarului 
— Fabrica de conserve din Tecuci. 
Șeful fermei, Costică Hîncu, se afla 
în momentul sosirii noastre alături 
de un grup de cooperatori care în
cărca un camion cu roșii și ardei 
destinat piețelor din Galați. Alții, 
în cîmp, adunau în continuare ro
șii, după aprecierea șefului de fer
mă cantitatea strînsă urmînd 
atingă pînă seara nouă tone, 
cîmp se evalua existența a încă 60 
de tone. Vor ajunge ele grabnic la 
fabrică sau la piață ? Dacă Fabrica 
de conserve din Tecuci își va prelua 
materia primă cu aceeași „operati
vitate", nu. Ni s-a spus că transpor
tul se face cu un singur camion de 
zece tone care efectuează doar 
drum pe zi... atunci cind vine.★

în ultimele zile, timpul s-a răcit 
în cîmp, însă, mai este mult de lu
cru. Așa cum i-am văzut la cîmp 
în aceste zile, harnicii lucrători din 
agricultura județului Galați dove
desc că sînt deciși să muncească cu 
toată răspunderea' pentru ca roa
dele acestui an să fie puse grabnic 
la adăpost, iar recolta anului viitor 
să aibă baze solide.

Lucian CIUBOTARII
Dan PLAEȘJU 
corespondentul „Scinteii*

ținind cont de timpul 
de faptul că nici un bob 
nu ' ' '
la

trebuie să se piardă, 
ferma de legume a
roșii intraseră în a

Coloană de Irigații pe terenurile cultivate cu griu la I.A.S. Șendrenl

să 
In

Fotografii : D. Plăeșu
lm- 
din 
„La 

ne
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PENTRU RECOLTĂ PE ULTIMELE HECTARE

Diminuarea decalajului creat între 
recoltarea și transportul produselor 
constituie o preocupare principală a 
organelor si organizațiilor de partid, 
a tuturor unităților agricole din ju
dețul Bacău. După apariția în ziarul 
nostru a articolului ..Transportul din 
cîmp poate si trebuie organizat mai 
bine" (Scînteia nr. 13 405). comanda
mentul iudetean pentru agricultură a 
întreprins măsuri eficiente care au 
condus la grăbirea ritmului de trans
port. Inginerul Alexandru Anghel, di
rectorul întreprinderii de transporturi 
auto, spunea că pentru sporirea capa
cității de transport auto toate auto
camioanele au fost prevăzute cu înăl
țătoare și fac zilnic cîte cel puțin 
două-trei curse. Mașinile parchează 
searaîn unitățile agricole, iar ali
mentarea lor se face la locurile de 
producție. în raza de activitate a în
treprinderii de prelucrare a sfeclei 
de zahăr Sascut. ca si in consiliile 
agroindustriale Moinești. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Podu Turcului. Tra
ian au fost organizate convoaie de 
mașini care lucrează din zori si pînă 
seara tîrziu. Ca urmare, stocurile de 
sfeclă de zahăr care existau la Bog- 
dănești. Gura Văii. Parincea. Căpești, 
Ștefan cel Mare. Tîrgu Trotus au fost 
lichidate. La Căiutl. Găiceana. 
Căbești. Dămienești. ca si în multe 
alte unităti. porumbul si sfecla de 
zahăr sînt adunate de pe cîmp cu

căruțele în grămezi mari la margi
nea solelor, de unde sînt încărcate 
apoi mecanic in mașini. La Parava. 
bunăoară, fac zilnic cîte 3—4 curse. 
Ca atare, în numai două zile, întreaga 
cantitate de 800 tone de sfeclă recol
tată a fost transportată la fabrica din 
Sascut.

Pentru a veni în aiutorul coopera
torilor. comandamentul iudetean 
pentru agricultură a mobilizat simbă- 
tă si duminică peste 600 autocamioa
ne si mașini de mare tonai din între
prinderile economice si industriale 
de pe văile Bistriței și Trotușului, cu 
aiutorul cărora au fost transportate 
peste 10 000 tone porumb. 3 000 tone 
sfeclă de zahăr, precum si mari can
tități de legume, fructe. struguri. 
Unele cooperative agricole, cum sînt 
cele din comunele Nicolae Bălcescu, 
Luizi Călugăra, Hemeiuși, Dămie- 
nești, Tamași, Corbasca au transpor
tat la bazele de recepție aproape în în
tregime cantitățile de porumb prevă
zute pentru fondul de stat si fondul 
de furaie. iar unele din ele si-au de
pășit sarcinile de livrare. Bine ar fi 
ca exemplul fruntașilor să fie urmat 
si de unele unități cooperatiste din 
consiliile agroindustriale Podu Turcu
lui. Parincea. Sascut. care mai au 
tncă pe cimp însemnate cantități de 
porumb și sfeclă de zahăr.

pe jumătate din suprafață. Tocmai de 
aceea, comandamentul iudetean pen
tru agricultură a luat. în ultimele 
zile, măsuri ca aici să fie transferate 
încă 60 combine din unităti în care 
lucrările se află într-un stadiu avan
sat. Totodată, datorită faptului că în 
cîmp se află o mare cantitate de po
rumb recoltată si depozitată în gră
mezi — circa 33 000 tone — au fost 
dirijate aici numeroase miiloace de 
transport din județele Prahova. Iași 
Si Bistrița-Năsăud.

In cursul zilei de duminică, pe 
baza măsurilor întreprinse de coman
damentul iudetean pentru agricultu
ră. în toate cele 8 complexe de'Pro
ducție vegetală acționau cîte două 
formații compacte de combine C-6 P. 
Fiecare formație dispune de atelie
re mecanice mobile, dotate cu tot ce 
este necesar pentru a putea inter
veni la depanare în cîmp. In această 
acțiune, unitatea a primit un impor
tant sprijin de la întreprinderile brăi- 
lene care au trimis 70 de mecanici.

Recolta de porumb din Insula 
Mare a Brăilei este transportată pe 
Dunăre, cu șlepurile și ceamurîle. 
Pentru grăbirea transportului si reali-

zarea unor importante economii de 
carburanți și lubrifiant!, la Blasova, 
Pecineaga. Bălaia. Gingărăsoaia si 
Băndoiu au fost organizate puncte de 
încărcare bordoslep. unde mașinile 
venite de la ferme descarcă porum
bul în buncăre. Producția este pre
luată apoi de benzi mecanice si în
cărcată In șlepuri. Datorită distanțelor 
mici pe care le parcurg — maximum 
15 km — mașinile pot efectua zilnic 
cîte 3—4 transporturi. La punctul 
Bălaia, cele 3 benzi transportoare lu
crau din plin. Prin cele cinci puncte 
de încărcare sînt expediate zilnic 
cîte 3 500—4 000 tone porumb și există 
condiții ca prin măsurile luate în săn- 
tămîna aceasta viteza să crească la 
peste 6 000 tone. în zilele de sîmbă- 
tă si duminică capacitatea de trans
port a fost suplimentată cu încă 400 
tone cu mașini venite din unitățile 
economice ale municipiului. Incepînd 
de miercuri, alte 115 combine dispo- 
nibilizate de la. lucrările de recoltare 
a soiei 
rumb.

vor intra în lanurile de po-

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii

Comeliu IFRIM 
corespondentul „Scinteii"

BRAILA

Dln cele 98 440 hectare cultivate cu 
porumb în acest an în ludetul Brăi
la. 27 149 hectare aparțin I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei. Dacă pe ansamblul 
județului recoltarea porumbului se

apropie de final — nînă duminică 
seara lucrarea a fost efectuată in pro
porție de 84 la sută — la întreprin
derea agricolă de stat Insula Mare a 
Brăilei recolta a fost strînsă doar de

I.A.S. Insula Mare a Brăilei. încărcarea porumbului în șlepuri se face cu 
ajutorul benzilor mecanice Foto : Comeliu Ifrim

IAȘI

S-a încheiat recoltarea
porumbului

de 
cultură. în con- 
de zor la depă- 
lucrare execu- 

70 la sută, și se

în județul Iași s-a încheiat semă
natul griului pe toate cele 76 840 hec
tare planificate și recoltarea porum
bului de pe întreaga suprafață 
70 153 ha rămase în 
tinuare, se lucrează 
nușarea știuleților, 
tată pe mai bine de
transportă recolta la bazele de re
cepție. Printre fruntași s-au situat 
cooperatorii din Fîntînele, Aroneanu, 
Holboca, Tomești, Lețcani, Hălău- 
cești, Miroslăvești, Ruginoasa și alții 
care au încheiat printre primii recol
tarea ca și depănușarea porumbului, 
însămînțarea tuturor culturilor de 
toamnă.' Este urmarea bunei organi
zări a muncii, a ordinei și discipli
nei din partea cooperatorilor și a 
celorlalți locuitori din satele respec
tive — lucrători de la consiliile popu
lare, de la cooperație, elevi și cadre 
didactice etc. — care ies zilnic în nu
măr mare, la toate lucrările din 
cimp.

O atenție deosebită se acordă a- 
cum livrării produselor la fondul de 
stat. C.A.P. Aroneanu. încă la sfîrși- 
tul săptăminii trecute a încheiat, o 
dată cu recoltarea porumbului și sfec
lei de zahăr, și livrarea la fondul de 
stat a peste 1 000 tone porumb. In- 
trucit continuă să se lucreze la re
coltarea soiei și sfeclei de zahăr, co
mitetul județean de partid a stabi
lit noi măsuri pentru participarea în
tregii suflări a satelor la munca cîm- 
pului, astfel încît in cel mai scurt 
timp toate roadele toamnei să fie 
puse la adăpost, să fie îndeplinite 
exemplar sarcinile de livrare la fon
dul de stat.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii

Calitatea produselor este hotăritoare pentru 
onorarea integrală a sarcinilor la export

îndeplinirea integrală a planului 
la export pe 1985 constituie în aceas
tă perioadă o sarcină prioritară, 
esențială pentru fiecare colectiv de 
întreprindere. Cum se acționează 
practic, in această privință, intr-o 
tînără unitate economică maramu
reșeană. care și-a cîștigat un bine
meritat prestigiu pe piața externă ?

In fiecare zi. pe poarta întreprin
derii de tricotaje „Unitatea" din 
Sighetu Marmației ies 10 000 de tri
cotaje care sînt expediate unor fir
me din 15 țări ale lumii. Zilele tre
cute se pregăteau pentru livrare 
diferite produse destinate unor par
teneri din S.U.A. „Deși în contract 
este prevăzut să expediem aceste 
produse abia peste 8 zile, noi pre
gătim din vreme, cu exigentă, lotul 
de marfă — ne explică tovarășa 
Eliza Stoica, directoarea întreprin
derii. Activitatea de export ne-a 
învățat că trebuie să dăm cea mai 
mare atentie calității produselor șl 
punctualității livrărilor".

în secții, activitatea se desfășoară 
ritmic, potrivit graficelor de reali
zare a producției destinate exportu
lui. In faza finală a procesului de 
fabricație, mîini pricepute așezau în 
cutiile de ambalaj gama în
treagă de pulovere contractate — 
toate sortimentele, toate mărimile, 
toate culorile și nuanțele de culori 
ale aceluiași produs. Totul este exe
cutat cu gust și cu finețe, spre a 
satisface pe deplin exigentele de 
ordin calitativ ale partenerilor ex
terni.

Surprinde plăcut gama largă de 
culori ale firelor, realizate in vopsi- 
torla proprie. Un ochi de nespecia- 
list nici n-ar reuși să deosebească 
rapid nuanțele. De aceea, vopsitorii 
gl tricoterele sortează atent și nu
merotează bobinele spre a nu în
curca aceste nuanțe care se deose
besc foarte puțin. Pe faze de lucru. 
Incepînd de la receptionarea mate
riei prime șl pînă la produsul finit, 
se exercită un exigent control de

calitate. Pentru a se localiza exact 
orice abatere cît de mică de la 
normele tehnice, fiecare muncitoare 
care execută o operație de asam
blare lasă în tricot un semn de con
trol (un capăt de fir de o anumită 
culoare).

Eforturile pentru realizarea de 
produse la un înalt nivel calitativ 
ee împletesc cu preocuparea pentru 
creșterea eficientei economice. Se 
luarează cu mașini moderne, de înalt 
randament, menținindu-se o ordine

La întreprinderea 
de tricotaje 

din Sighetu Marmației

șl o disciplină desăvîrslte. Anul 
acesta, productivitatea muncii a 
crescut în întreprindere cu aproape 
20 la sută fată de anul trecut. Con
comitent cu măsurile de moderniza
re a fabricației, s-a acordat cea mai 
mare atentie ridicării pregătirii pro
fesionale a forței de muncă. Bună
oară. 40 la sută din personalul uni
tății este policalificat. La mașinile 
de tricotat și. în special, la atelie
rul de mașini rectilinii, un muncitor 
este trecut treptat să lucreze de la 
o mașină de finețea 5. la cele de 
finețea 8. 10 sau 12. „Pînă acum 
citeva săptămîni — ne spunea tri- 
cotera Vasilina Șmuleac — făceam 
doar butoniere, și iată că azi lucrez 
pe o mașină pretențioasă de execu
tat chet".

Ce contribuție are sectorul de 
creație la înnoirea și modernizarea 
produselor, spre a se răspunde 
prompt diverselor cerințe ale parte
nerilor externi ? După cum am aflat 
de la directoarea unității, sectorul 
de creație realizează în fiecare an

500—600 modele noi pentru fiecare 
partener extern, asigurîndu-se tot
odată valorificarea superioară a ma
teriei prime. Finețea superioară și 
greutatea scăzută (188 grame pe o 
bucată de tricot) sînt caracteristici 
tehnice esențiale ale produselor aces
tei întreprinderi, care produce aproa
pe în întregime numai pentru export.

Preocupați de asigurarea unei 
înalte calități a produselor pe care 
le fabrică, interlocutorii noștri au 
ridicat și o problemă pe care ne-au 
rugat să o supunem spre analiză 
forurilor de resort. întrucît de cali
tatea firelor depinde foarte mult ca
litatea tricotajelor, ar trebui ca aces
tei probleme să i se acorde întrea
ga atentie în filaturile unde se pro
duc. în acest sens, el propun să se 
producă fire de finețea 40/2. în loc 
de 36/2. iar vopsitul în pală al aces
tor fire să se facă cu cea mai mare 
grijă, aceasta contribuind la spo
rirea posibilităților de a se realiza 
tricotaje de înaltă calitate pentru 
export.

In nouă luni care au trecut din 
acest an. întreprinderea din Sighetu 
Marmației și-a realizat integral pla
nul atît la producția-m^rfă. cît și la 
export. Ce si-a propus colectivul de 
aici pentru ultimul trimestru al anu
lui ? Să depășească planul la export 
cu cel puțin 3 milioane lei. prin ob
ținerea unei importante producții 
fizice suplimentare. De remarcat este 
si faptul că pentru producția de 
export din anul viitor s-au încheiat 
de pe acum, în bună măsură, con
tracte cu partenerii externi. Se poate 
afirma că. în această întreprindere, 
întregul colectiv acționează cu răs
pundere. inițiativă și spirit creator 
pentru a-și onora exemplar contrac
tele la export, pentru a spori presti
giul „mărcii" fabricii pe piața 
externă.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scinteii*

La întreprinderea „Electronica industrială" 

din București

Produse noi, cu performanțe 

tehnico-îuncționale superioare
Dincolo de gara Obor, pe o stra

dă flancată de clădiri impozante, 
o firmă : întreprinderea „Electro
nica industrială". în primii ani 
după 23 August, ființa aici unita
tea „Radio-popular", iar apoi a 
intrat în funcțiune cunoscuta în
treprindere „Electronica", ale că
rei aparate de radio și televizoare 
au dovedit că pot sta alături de 
aparate similare fabricate în țări 
cu tradiții în acest domeniu.

O dată cu dezvoltarea puternică a 
întreprinderii, cu satisfacerea ce
rințelor pieței interne si externe, 
in special după Congresul al IX- 
lea al partidului, s-a stabilit, 
la inițiativa secretarului general al 
partidului, crearea unei întreprin
deri pentru aparatură electronică 
profesională și industrială. Practic, 
incepînd din anul 1981, s-a trecut 
la fabricarea unei aparaturi și a 
unor instalații necesare diferitelor 
ramuri ale industriei.

împreună cu inginerul Dragoș 
Fodor, șeful secției cercetare-pro- 
iectare constructivă, străbatem cî- 
teva secții de fabricație dispuse în 
hale vaste, luminoase, modern 
echipate. Ai impresia că te afli în a- 
devărate laboratoare ale liniștii și 
lucrului de minuțiozitate, de miga
lă. In secțiile de aparatură de joasă 
frecvență se construiesc amplifica
toare pentru teatre, săli de spec
tacole, stadioane, nave maritime. 
Gama de putere a acestora este 
cuprinsă între 50 și 1 000 de wați. 
O parte din aceste amplificatoare 
sînt destinate fondului pieței: Rack 
audio, format din picup semi
automat de tipul P-350. casetofon 
de înaltă performantă cu trei mo

toare cu circuite integrate specia
lizate de tipul CD-350, amplificator 
de 2X35 wați, Tuner T-350 și al- 
tdle, care se pot procura de la ma
gazinele și raioanele specializate 
ale comerțului de stat.

Parcurgem apoi secțiile în care 
se fabrică aparate de radiocomuni- 
catii profesionale destinate unor 
importante sectoare ale economiei 
naționale. Aparate complexe, cu o 
încrengătură de fire și butoane 
descifrabile doar de specialiști de 
înaltă profesionalitate. Ne oprim 
apoi în secția în care se fabrică 
aparatură electronică medicală. E 
un domeniu nou, captivant. Pînă 
acum, specialiștii au conceput și au 
lansat o aparatură destinată testă
rii funcționării organismului uman 
(puls, ritm cardiac, cu vizualizarea 
lor). E vorba de Monipat și Rom- 
verter aflate deja în multe poli
clinici și edificii spitalicești din 
țară și care au trecut cu brio pro
ba eficienței. O altă categorie de 
aparate medicale fabricate aici o 
constituie cea destinată fiziotera- 
piei : Diadinul și Interfremul. Altă 
aparatură este cea de folosință 
personală : Calmostimul, de pildă, 
aplică impulsuri electrice pe zonele 
dureroase, iar Therostimul permite 
identificarea punctelor active 
folosite in acupunctură șl oferă 
posibilitatea stimulării electrice 
a acestora. De fapt, este o 
aparatură de înaltă tehnicita
te care suplinește cu bune rezul
tate tratamentul clasic cu acupunc
tură. în ceea ce privește aceste 
două aparate — bine primite la 
simpozioane internaționale — ni se 
sugerează, dat fiind numărul mare

de solicitări adresate conducerii în
treprinderii, să se găsească o mo
dalitate de preluare a acestora de 
către rețeaua comercială. Să spe
răm că sugestia va găsi audientă 
la factorii de resort.

Un scurt popas și In secția In 
care se produc difuzoare. Aici se 
fabrică toată gama de difuzoare, 
atît cu aplicații pentru condiții cli
matice deosebite (navale, foraj), cît 
și difuzoare pentru radioreceptoare, 
televizoare, în toată gama de pu
teri. de la 0,1 wați pină la 50 
wați. în diferite forme de prezen
tare și caracteristici.

Alte produse care rețin atenția : 
transformatoare de linii și bobine 
de deflexii pentru televizoare, con
densatoare variabile de diferite 
forme, mărimi, capacități Și apli
cații.

La ora actuală, specialiștii în
treprinderii au pregătit pentru tri

miterea la fondul pieței — ca o 
surpriză pentru cei interesați — 
casetofoane „Deck" cu performan
te ridicate, plcupuri automate, e- 
galizatoare cu dispozitive care 
permit să se realizeze caracteris
tici de audiofrecvență în forma 
dorită de ascultători, radiorecep
toare cu caracteristici superioare 
și altele.

Preocupați de respectarea ri
guroasă a tehnologiilor și îmbună
tățirea continuă a acestora, de 
creșterea procesului de automati
zare și robotizare, oamenii muncii 
de la întreprinderea „Electronica 
industrială" depun eforturi sporite 
pentru creșterea calității produse
lor lor, pentru ca marca fabricii să 
rămînă. ca și pînă acum, un gir 
al calității, competenței și înaltei 
profesionalități.

Marta CUIBUS
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Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-mlnistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, pe Ladislav Gerle. vicepre
ședinte al Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, președintele 
părții țării sale în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, care, în fruntea unei 
delegații economice, a efectuat o vi
zită în tara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
evidențiate bunele relații de priete
nie și colaborare statornicite între 
partidele, țările și popoarele noastre 
și s-a exprimat dorința comună de a 
se acționa, în spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul convorbirilor 
la nivel înalt, pentru dezvoltarea și 
diversificarea continuă a acestor ra
porturi. Au fost analizate posibili
tățile de amplificare a conlucrării 
economice româno-cehoslovace. de 
lărgire a cooperării și specializării 
în producție, precum și în diferite 
domenii ale științei și tehnicii, de 
ereștere a schimburilor bilaterale de

VIAȚA ECONOMKJO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

GIURGIU : 25 de sonde 
noi forate peste plan

Traducînd în viată sarcinile si 
orientările secretarului general al 
partidului cu privire la creșterea în 
ritm susținut a bazei energetice de 
hidrocarburi necesare economiei 
naționale, colectivul Schelei de fo
raj Brăila din județul Giurgiu a 
forat, peste plan. 25 de. sonde noi. 
Obținerea acestui succes de presti
giu se datoreste bunei organizări a 
muncii. scurtării timpului de 
demontare, transport si remontare 
intre' două locații, folosirii la por
nirea noilor sonde a noroiului re
cuperat de la sondele terminate. La 
panoul fruntașilor pe schelă se 
mențin formațiile conduse de 
Gheorghe Matei. Ioan Fich si Luca 
Teodor, care au realizat în ultima 
lună adevărate recorduri în produc
ție. forind fiecare in medie cite 
4 000 metri fată de 1 900 metri cit 
prevedea planul. Totodată, s-a obți
nut o eficiență economică sporită 
prin reducerea substanțială a con
sumurilor de energie, motorină, ană 
industrială si a altor materiale. 
(Ion Manea).

ZALĂU : Livrări 
suplimentare la export
Colectivele de oameni al muncii 

de Ia întreprinderea de armături 
industriale din fontă si otel. între
prinderea de conductori electrici 
emailați si întreprinderea de țevi 
din municipiul Zalău și-au realizat 
și depășit sarcinile de plan la ex
port prevăzute în perioada care a 
trecut din acest an. Printr-o mai 
bună întreținere si exploatare a uti
lajelor și instalațiilor, realizarea de 
noi linii tehnologice profilate pe 
producția destinată exportului, uni
tățile industriale amintite au livrat 
partenerilor externi, peste sarcini
le de plan, produse în valoare de

In sprijinul economisirii energiei 
electrice și termice

La Cluj-Napoca a avut locaIV-a 
Consfătuire pe țară a personalului 
din domeniul energetic, avînd ca 
temă „Economisirea și folosirea ra
țională a energiei electrice și termi
ce in industrie, construcții, transpor
turi și agricultură". Această mani
festare a fost organizată sub egida 
Ministerului Energiei Electrice, In
stitutului central de cercetări ener
getice, Centralei industriale de rețele 
electrice. împreună cu întreprinderea 
de rețele energetice. Combinatul 
de utilaj greu și Institutul politeh
nic din Cluj-Napoca. La lucrări au 
participat peste 300 de specialiști 
din unități economice, institute de 
cercetare și proiectare, cadre didac
tice din institute de învățămînt su
perior.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL • Ieri a sosit în Capi
tală delegația nordirlandeză pentru 
partida România — Irlanda de Nord, 
partidă ce se va juca miercuri, de 
la ora 15, la stadionul „23 August1* *.  
© Dintre cei 17 jucători oaspeți, nu 
mai puțin de opt au făcut parte din 
formația de bază, aliniată de Irlan
da de Nord la turneul final, din 
1982, al campionatului mondial : 
Jennings, Nicholl, Donaghy. Mc- 
Creery, Whiteside, O’Neill, Armstrong 
și Mclllroy. © Jucătorul Ramsey, a- 
nunțat anterior, n-a mai făcut de
plasarea. fiind accidentat ; în schimb, 
au sosit alți doi : McDonald și Do- 
cherty. 0 Oaspeții efectuează azi, 
de la ora 10. un antrenament la sta
dionul Steaua, iar de la ora 15 
se vor antrena la stadionul „23 
August" ® Lotul reprezentativ 
al României s-a reîntors ieri in Ca
pitală. Sub conducerea lui Mircea 
Lucescu. fotbaliștii români au făcut 
un antrenament de la ora 15,30, 
urmînd ca azi să aibă loc ultima 
ședință tehnică dinaintea partidei de' 
miercuri O Pe lingă partidele Roma
nia — Irlanda de Nord și Anglia — 
Turcia din grupa a III-a., miercuri 
se vor juca alte meciuri importan
te din grupa a Il-a (R.F.G. — Por
tugalia și Cehoslovacia — Suedia) 
Si a Vl-a (Norvegia — Danemarca 
Si U.R.S.S. —' Irlanda). De aseme
nea. se va desfășura meciul-tur din 
dubla întilnire de baraj dintre Bel
gia și Olanda • O relatare din Me
xic a agenției „France Presse" : Joao 
Havelange, președintele F.I.F.A., a 
declarat, cu prilejul unei conferin
țe de presă la Ciudad de Mexico : 
„Nu există nici o schimbare în pla
nul turneului final din 1986. care ya 
fi organizat de Mexic" ® Vești din 
fotbalul intern : meciul Rapid — 
Universitatea Craiova din etapa a 
X-a se va juca la stadionul Giulești, 
de la ora 15, în ziua de vineri,

o Promisiuni : SCALA (11 03 72) —
9: 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11: 13; 15.15: 17.30: 
19,45, GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15;
13.30: 15,45; 18: 20.
• Aripi de zăpadă : GRIVITA 
(117 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45: 20.
© Trandafirul alb (spectacol de gală 
In cadrul „Săptămînii filmului vest- 
german“) : STUDIO (59 53 15) — 19.
© Toamna bobocilor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11: 13; 15; 17; 19,30. la 
grădină — 18.30. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11,15; 13,15; 15,30: 18; 20.15.
© Masca de argint : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 : 11 ; 13 : 15 ; 17 ; 19.
® Sosesc păsările călătoare ; PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17: 19.
© Un comisar acuză : DRUMUL SĂ
RII (3123 13) — 15: 17; 19. GRADINA 
23 AUGUST (11 13 49) — 18,30.
© Declarație de dragoste : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13: 15: 17,15; 19,30. 
© Iama bobocilor : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13.15: 15.30; 17,45; 20.
© Steaua dimineții : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19.

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie
30.30 Teatru TV. „Suflete tari", de Că

rnii Petrescu. In distribuție : Irina 
Petrescu. Valeria Seclu. Tamara 
CretulesCu. Ion Caramitru. Mircea 
Angheleseu, Traian stănescu. 
Alexandru Repan, Costel Con
stantin. Ovldiu Schumacher. Re
gla artistică : Cornel Todea.

11,50 Telejurnal 

mărfuri, în interesul ambelor țări și 
popoare.

A luat parte Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române in co-mi- 
sia mixtă guvernamentală.

Au participat ambasadorul Româ
niei la Praga, Cornel Pînzaru, și 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești, Jan Papp. ★

în aceeași zi, între delegațiile eco
nomice ale României și Cehoslova
ciei, conduse de cei doi președinți ai 
Comisiei mixte guvernamentale 
romăno-cehoslovace de colaborare 
economică și tehnico-științifică, a 
avut loc o întilnire de lucru.

Au fost examinate stadiul colabo
rării economice, evoluția cooperării 
și specializării în producție și s-au 
convenit noi măsuri și acțiuni me
nite să contribuie la dezvoltarea 
conlucrării bilaterale in domeniile 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice și petrochimiei, siderurgiei, 
în alte sfere de activitate pe perioa
da 1986—1990.

53 milioane lei. Acestea se regăsesc 
in realizarea peste prevederi la ex
port a 1 702 tone armături din fontă. 
231 tone conductoare de bobinai si 
3 000 tone laminate finite. (Eugen 
Teglaș).

TULCEA : Asimilarea unor 
importante piese 

de schimb
Oamenii muncii din cadrul Com

binatului metalurgic Tulcea au tre
cut la asimilarea pieselor de schimb 
necesare reparării cuptoarelor si la 
reconditionarea celor uzate. Astfel, 
numai în acest an valoarea piese
lor de schimb asimilate si recondi
ționate este de aproape 7 milioane 
lei. Au fost fabricate seturile de 
piese necesare instalațiilor de izo
lare de la cuptoarele de feroaliaje, 
renuntindu-se la import. ' Calitatea 
ridicată a pieselor respective asi
gură o prelungire a duratei . de 
funcționare a cuptoarelor cu aproa
pe 20 la sută. (Neculai Amihulesei).

VÎLCEA: Instalații 
de valorificare a energiei 

solare
Intre sursele neconventionale de 

energie care se bucură ih județul 
Vilcea de o atenție deosebită și 
pentru care se acționează la punerea 
lor în valoare se numără și energia 
solară. în acest an. Trustul S.M.A. a 
realizat si montat panouri solare în 
suprafață totală de aproape 1700 
metri pătrati. acestea fiind cuprinse 
în 20 de instalații amplasate pe lin
gă fermele zootehnice ale coopera
tivelor agricole s.i utilizate la pre
pararea apei calde. Numai în acest 
an. prin folosirea instalațiilor de 
captare a energiei sol’ăre, '"se vor 
economisi peste 350 tone com
bustibil conventional. (Ion Stanciu).

Comunicările și dezbaterile au 
abordat probleme privind economi
sirea și utilizarea energiei electrice 
și termice ; generalizarea măsurilor 
de raționalizare a consumurilor de 
energie ; valorificarea resurselor 
energetice refolosibiie.

Manifestarea a constituit un prilej 
de schimb de opinii, de cunoaștere 
a unor experiențe valoroase, menite 
să contribuie la aplicarea și genera
lizarea unor soluții eficiente pentru 
gospodărirea cu înaltă răspundere a 
energiei electrice și termice în toate 
'sectoarele economice, astfel incit să 
fie îndeplinite exemplar sarcinile 
stabilite de conducerea partidului în 
acest domeniu, de maximă impor
tanță pentru economia națională. 
(Ion Lazăr).

18 octombrie ; partidele Steaua — 
Chimia. F.C.M. Brașov — Petrolul 
și Politehnica Timișoara — Dinamo 
din aceeași etapă vor avea loc sîm- 
bătă. 19 octombrie ; celelalte jocuri 
ale etapei, a X-a se vor desfășura 
duminică. 20 octombrie ® Meciu! 
restant Petrolul — Dinamo a fost 
reprogramat în ziua de marți. 22 oc
tombrie. ,

RUGBI. După trialurile efectuate 
săptămina trecută, au fost reținuți 
următorii jucători pentru meciul 
România — U.R.S.S., din campiona
tul european (București — 20 octom
brie) :

Fundași — Al. Marin și Dinu, 
aripi — Răcean și Copil, centri — 
A. Lungu, Tinea, Tofan, mijlocași la 
deschidere — Domocoș și Năstase, 
mijlocași la grămadă — Paraschiv, 
V. Ion, linia a IlI-a — Giucăl, Pon- 
gracz, Murariu, Tudor, Doja, linia a 
Il-a — Constantin I, Constantin II, 
Tepurică, linia I — Bucan, Pascu, 
Petru, Tufă și Vasluianu.

Meciul va fi arbitrat de Andrâ 
Peytavin (Franța).

Rubrică realizată de
Valeriu MIRONESCU

cinema

Cronica zilei
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din București a avut loc. luni, o con
ferință de presă, in cadrul căreia au 
fost relevate aspecte privind reali
zarea Programului alimentar in 
U.R.S.S.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale. Agenției române de pre
să ..Agerpreș". Radioteleviziunii, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.★

Luni a început în țara noastră 
„Săptămina culturală a Republicii 
Federale Germania", manifestare în
scrisă în schimburile cultural-artis- 
tice dintre cele două țări.

La Ateneul Român a avut loc, 
luni seara, o festivitate in cadrul 
căreia au fost evocate rolul schim
burilor culturale dintre România și 
R.F.G., în contextul dezvoltării re
lațiilor româno—vest-germane pe 
multiple planuri, contribuția aces
tora la mai buna cunoaștere reci
procă, la întărirea prieteniei și co
laborării dintre țările noastre.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, ai uniunilor de 
creație, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au luat parte delegația culturală 
din R.F.G., condusă de Barthold 
Witte, directorul Departamentului 
cultural din Ministerul Afacerilor 
Externe al R. F. Germania, precum 
și Hartmut Wolfgang Schulze- 
Boysen, ambasadorul acestei țări la 
București.

Concertul inaugural a fost susți
nut de Orchestra de muzică de ca
meră din Neuss, condusă de violon
celistul Johannes Goritzki.

La Biblioteca Centrală Universi
tară din București a fost deschisă, 
în aceeași zi, o expoziție de carte 
științifică din R.F.G.

In cadrul „Săptăminli culturale a 
Republicii Federale Germania" vor 
avea loc concerte și recitaluri, ver
nisajul unor expoziții, colocvii și 
simpozioane literare, muzicale și 
științifice in Capitală, precum și la 
Cluj-Napoca, Ploiești, Sibiu, Tirgu 
Mureș.

Cu prilejul „Săptămînii culturale 
a Republicii Federale Germania", 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești a oferit, luni, o recepție.

Tovarășa Suzana Gâdea, președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a primit luni pe Barthold 
Witte, directorul Departamentului 
cultural din Ministerul Afacerilor 
Externe al R.F.G., conducătorul de
legației culturale din această țară.★

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, o delegație 
a organizației „Nu, armelor nuclea
re" din Danemarca, formată din 
Mette Knudsen, secretară a organi
zației, și Toni Liversage, scriitoare, 
a făcut o vizită în România.

Delegația a avut convorbiri Ia 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. C.C. al UT.C„ Consiliul Na
țional al Femeilor, Uniunea scriito
rilor, Redacția publicațiilor pentru 
străinătate. Organizația democrației 
și unității socialiste Buzău si au 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din București și județul 
Buzău.

(Agerpreș)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 octombrie, ora 20 — 18 oc
tombrie, ora 20. în țarii. : Vremea va fi 
rece, cu deosebire in primele nopți. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi temporare in regiunile estice. în 
celelalte zone, ploile vor fi de scurtă 
durată și cu caracter local. La munte, 
precipitațiile vor fi sub formă de lapo- 
vită și ninsoare. Se va produce brumă, 
mai ales în primele nopți, iar în a doua 
parte a intervalului se va semnala cea
tă. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat. cu intensificări din sectorul nord- 
estic. îndeosebi în sud-estul tării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, mai coborite 
în primele nopți pînă la minus 5 gra
de. iar cele maxime între 7 si 17 grade, 
în București : Vremea va fi rece, mal 
ales la începutul intervalului. Ceru! va 
fi temporar noros. Va ploua slab. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări din sectorul nord-es- 
tic. Temperaturile minime vor oscila 
între 3 si 7 grade, iar cele maxime In
tre 13 și 17 grade.

Unități turistice 
în județul Cluj

Celor care se află in drumeția 
prin județul Cluj li se pun la dis
poziție citeva atrăgătoare unități 
turistice șl de alimentație publică. 
Una dintre ele este Cabana Duru, 
amplasată la numai 4 kilometri de 
Cheile Turzii, pe drumul national 
Turda-Cîmpenl, intr-un peisaj pi
toresc pe Valea Arieșului. Cabana 
este deschisă in orice sezon, ofe
rind cazare in camere cu două și 
trei paturi. Unitatea are și restau
rant.

Altă unitate apreciată este po
pasul turistic Terasa Căpuș, situat 
pe șoseaua națională Cluj-Napoca 
— Oradea, lingă o pădure de ste
jari. Un plăcut loc de popas este și 
Cabana Ardeleana, la 3 kilometri 
de localitatea Călățele, într-o pă
dure de brazi si în apropierea unui 
lac de acumulare, la 17 kilometri 
de Huedin.

Pe șoseaua națională Cluj-Na
poca — Oradea, intr-un decor de 
rară frumusețe, la 680 metri alti
tudine. pe Valea Crișului Repede, 
se află popasul turistic „Izvorul

© O dragoste ciudată ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
© Sonată pe malul lacului : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 19.30. 
© Toți au talent : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
© Clinele sălbatic Dingo — 9; 11: 13; 
17; 19, Ian Bibian — 15 : DOINA 
(16 35 38).
© S-a pierdut un elefant : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;

• 17,43; 20.
© Legenda dragostei; DACLA (50 35 94) 
© Superpo?Histul3°:‘ PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20,15. FLA
MURA (85 77 12) — 9: 11: 13: 15: 17,15;
19,30.
• Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15,30: 18,45.
© Pieclone în Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,15; 17,30;
19,45.
© Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11.15: 13,30: 15,45: 18: 20.15.
© Rocky II ; FAVORIT (45 31 70) — 
ii: 13: 15; 17.15: 19.30.
© Hangar 18 : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11.15: 13.30: 15,45: 18: 20, FEREN
TARI (80 49 85) — 11: 13: 15; 19. GRA
DINA MODERN (11 03 72) — 18.
© Cîinele electronic : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10: 12: 15: 17: 19.
© Cursa infernală : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. PACEA

PREȘEDINTELE GUVERNULUI R.S. CEHOSLOVACE VA EFECTUA 
0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE IN TARA NOASTRĂ Agendă energetică în lume

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So

Tîrgul internațional 
București-1985

© în perioada 19-27 octombrie, Capitala va găzdui cea 
de-a Xl-a ediție a T.LB.

® Vor fi prezente 400 de firme din 36 de țări, iar 26 de 
țări vor avea pavilioane naționale.

® România va prezenta o bogată și variartă gamă de pro
duse de înalt nivel tehnic destinate exportului.

Peste cîteva zile. în complexul 
expozițional din Piața Scinteii se 
va inaugura o nouă ediție a Tîrgu- 
lui international București, mani
festare economică internațională de 
mare amploare, devenită tradițio
nală. Mai exact. între 19 si 27 oc
tombrie capitala țării noastre va 
găzdui cea de-a Xl-a ediție a 
T.I.B., organizată sub deviza „Co
merț — Cooperare — Dezvoltare — 
Pace".

De la o ediție la alta, tîrgul si-a 
cîștigat un recunoscut prestigiu in
ternational. demonstrat atît prin 
participarea, de la un an la altul, 
tot mai numeroasă, prin calitatea și 
performantele produselor expuse, 
cit și prin amploarea tranzacțiilor 
comerciale încheiate de firmele ro
mânești si străine prezente la T.I.B. 
In același timp, 
tîrgul stîrnește 
un viu interes în 
rîndul specialiș
tilor români și al 
oamenilor de 
afaceri de peste 
hotare, al publi
cului larg, dornic 
să cunoască cele 
mai noi produse 
ale industriei ro
mânești, expuse 
în standurile târ
gului.

Ediția actuală 
a tirdului se va 
desfășura în anul 
în care s-au îm
plinit două de
cenii de la Con
gresul al IX-lea 
al partidului, pe
rioadă marcată 
de dezvoltarea 
fără precedent a
economiei naționale, epoca cea mal 
bogată în realizări din întreaga 
istorie a tării, pe care poporul nos
tru o numește, cu justificată mindrie 
și profundă recunoștință, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Vizitatorii 
tîrgului vor putea să ia cunoștință 
de marile realizări ale poporului 
nostru în dezvoltarea industriei șl 
agriculturii, cercetării științifice, 
culturii și învățămîntului, în ridi
carea pe trepte tot mai înalte a ni
velului de trai material și spiritual.

La Tîrgul internațional București 
din acest an. oferta românească va 
fi prezentată de circa 696 de între
prinderi. fabrici, uzine, institute de 
cercetări și proiectări. 300 de uni
tăți ale cooperației meșteșugărești 
care lucrează pentru export, 56 de 
centrale industriale si 42 de între
prinderi de comerț exterior care 
vor expune in cea mai mare parte 
produse ce vor purta emblema 
„produs nou". Standurile acestora 
vor putea oferi o imagine grăitoare 
a progreselor uriașe înregistrate de 
economia României socialiste, a po
tențialului mereu crescînd al tării 
noastre de a participa la circuitul 
mondial de valori materiale. Pon
derea principală o vor deține pro
dusele de înaltă tehnicitate ale in
dustriei constructoare de mașini, 
ale industriei electrotehnice si elec
tronice. ale industriei chimice, adi
că acele ramuri care dau profilul 
caracteristic al tîrgului. Vor atrage 
cu siguranță atenția specialiștilor 
prezenți la tîrg competitivitatea 
produselor românești bazate ne o 
înaltă precizie în prelucrări, fiabi

Crișului", cu locuri de cazare in 
căsuțe și restaurant. La rîndul său, 
Hanul Pescarilor, din apropiere de

(71 30 85) — 15: 17: 19, FLACĂRA 
(20 33 40) — 9 : 11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19.
© Bunul meu vecin Sam : LIRA 
(31 71 71) — 15.30: 18,30, la grădină —
18,30. ARTA (213186) — 9; 12; 15; 18. 
la grădină — 19.
© Cei șapte fantastici : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18: 80. 
AURORA (35 04 66) — 9: 11,15: 13,30;
10,45: 18: 20, la grădină — 18.30.
© Furtuna : POPULAR (35 15 17) —
15; 17: 19.
© Undeva. cîndva : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18; 20. 
© Călărețul electronic : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11; 13: 15: 17: 19. COS
MOS (27 54 95) — 8,45: 11: 13; 15.15;
17,30: 19.30.
© Toată lumea este a mea : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 18.30. GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 18.30. 
© Rocco și frații săi : GRĂDINA 
CAPITOL (16 29 17) — 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Intre patru ochi (B) — 19,30. 
© Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

cialiste Cehoslovace, va efectua, în 
zilele următoare, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România.

litate ridicată în exploatare, dota
rea mașinilor cu echipamente mo
derne de acționare și control. Am 
urmărit, de exemplu, pe cîțiva spe
cialiști al fabricii de mașini de rec
tificat din Cluj-Napoca. care 
montau una din ultimele lor crea
ții: mașina de rectificat RU 125X500. 
Un model nou. o adevărată bijute
rie tehnică. Fată de alte pro
duse similare are cîteva caracteris
tici tehnice care o fac deosebit de 
competitivă. în primul rind. are un 
diametru maxim de rectificare, 
este prevăzută, cu instalație de co
mandă de suprafinisare. are, de 
asemenea, o instalație de epurare 
prin - centrifugare, un dispozitiv de 
compensare si comandă hidraulică. 
Un singur exemplu, dar vizitatorii 
vor avea prilejul să cunoască o di

versă gamă de 
mașini-unelte, de 
produse ale In
dustriei electro
tehnice și elec
tronice, din do
meniul mijloace
lor de transport 
sau al utilajelor 
destinate indus
triei energetice 
ori al industriei 
petrochimice, pro
duse de un înalt 
nivel tehnic me
nite să asigure un 
cadru optim de 
discuții rodnice 
cu partenerii stră
ini.

în legătură cu 
participarea fir
melor de peste 
hotare la ediția 
din această toam
nă a T.I.B., am

solicitat cîteva informații tovarășu
lui Octavian Moarcăș, directorul 
general al întreprinderii de tirguri, 
expoziții și publicitate pentru co
merț exterior.

„Timp de 9 zile, capitala Româ
niei va reuni în cadrul Tîrgului 
internațional București reprezen
tanții a peste 400 de firme din 36 de 
țări. Merită relevat că 26 de țări 
participă cu pavilioane națio
nale, și anume : Angola, Australia, 
Austria. Belgia, Bulgaria. Ca
nada. Cehoslovacia. R.P.D. Co
reeană. Cuba. Egipt.- R.D. Germa
nă. ' R.F. Germâniș. Grecia. In
dia, Israel, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia, Maroc, Norvegia. Pakistan, 
Polonia, Statele Unite ale Americii, 
Turcia, Ungaria, Uniunea Sovietică, 
întreprinderile românești, firmele 
din țările amintite, precum și firme 
individuale din Anglia. Argentina, 
Cipru. Liechtenstein. Elveția. Fran
ța. Olanda. Spania si Suedia vor 
expune o mare diversitate de pro
duse pe o suprafață totală de 
96 362 mp in pavilioane și pe plat
forme exterioare".

Pînă la deschiderea noii ediții a 
Tirgului internațional București au 
mai rămas cîteva zile, timp în care 
pregătirile sînt în toi. Organizato
rii. expozanții români și străini sînt 
animați de dorința ca din primul 
moment al deschiderii tîrgului să 
se traducă în fapte deviza sub care 
se va desfășura această prestigioasă 
manifestare economică internațio
nală: „Comerț — Cooperare —Dez
voltare — Pace".

Petre CRISTEA.

Luncani. pe malul rîului Arieș, dis
pune. de asemenea, de locuri de 
cazare și restaurant

(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 19: (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Cintec despre mine 
însumi — 19.
« Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul si 
bunul Dumnezeu — 18,
e Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tlrzie — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19.
® Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Idioata — 18.30: (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17: Jocuri crude — 19.
• Teatrul satlric-muzlcal „C, Tăna- 
se" (sala Savoy. 15 56 78) : Corina — 
19; (sala Victoria. 50 58 65): Băiatul 
cu sticleti — 19.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(113 13 00) : Pe sub cetini la izvoa
re — 18.
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9: Snoave 
cu măști — 15: De la Stan și Bran Ia 
Muppets — 18.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 16: (sala din 
Plata Cosmonautllor) : Dana si Leul 
— 10: Nu vorbiți in timpul spectaco
lului — 16.
• Circul București (10 41 95) : Tom sl 
Jerry la circ — 19.

„LE NOUVEL OBSERVATEUR" :

împotriva risipei de energie
în plină caniculă de august, să 

dai aparatul de aer condiționat la 
maximum de frig, iar apoi să 
aprinzi un foc bun de lemne, pînă 
obții o căldură ca in plină vară... 
In America de azi, un asemenea 
capriciu de milionar care pină nu 
de mult îi mai putea amuza pe unii, 
în prezent n-ar mai provoca nici 
măcar un zîmbet. Cu aceste cuvin
te Iși începe interviul acordat re
vistei franceze „Le Nouvel Obser- 
vateur", profesorul Arthur H. Ro
senfeld, de la Universitatea Ber
keley, din California.

în continuare, el prezintă o serie 
de aspecte ale luptei impotriva ri
sipei de energie care a luat mari 
proporții în S.U.A.

întrebat dacă mai sînt și acum 
la fel de lacome „frumoasele 
americane", adică automobilele 
„transatlantic" care, pînă nu de 
mult, reprezentau simbolul risipei 
de energie din Statele Unite, profe
sorul Californian face următoarele 
precizări : în parcul american de 
automobile, mașinile medii au în
ceput să devină preponderente. în 
special, s-a redus greutatea mași
nilor, iar motoarele sînt acum mai 
puțin „lacome" de benzină. Rezul
tatul: din 1973, de la primul „șoc" 
petrolier, consumul a scăzut, în 
medie, cu 50 la sută. Costul su
plimentar de circa 1 000 de dolari 
al unei mașini noi, antrenat de 
aceste performanțe, se amortizea
ză în doi ani, în condițiile cind 
durata de viață a unei mașini de
pășește 10 ani.

„LE MONDE DIPLOMATIQUE" :

O nouă ramură a energeticii - 
biotehnologia grea

în cursul ultimelor decenii, ce
rințele mondiale de energie, în 
continuă creștere, au generat 
o industrie capabilă să extra
gă, să transporte, să trateze, să 
rafineze și să utilizeze sub diver
se forme cantități considerabile de 
produse energetice : petrol, gaze 
naturale, cărbune, electricitate. în 
prezent insă, „setea" de energie a 
planetei este din ce în ce mai greu 
de potolit. Tocmai în acest mo
ment de „restriște" energetică ciș- 
tigă tot mai mult interes biotehno
logiile. Ce-1 drept, ele prezintă o 
serie de avantaje : sînt capabile să 
realizeze sinteze delicate, in condi
ții de temperatură scăzută și în in
stalații de dimensiuni reduse fără 
a utiliza catalizatori speciali care, 
după cum se știe, astăzi constituie 
secretul multor reacții în chimia 
de sinteză fină. în plus, s-a acu
mulat o bogată experiență în do
meniul selecției și utilizării micro
organismelor la „fabricarea" da 
energie, în înțelegerea mecanis
melor lor de acțiune.

De aceea, o serie de specialiști 
din întreaga lume afirmă cu tărie 
că o soluție viabilă pentru criza 
energetică ar putea fi oferită de 
promovarea biotehnologiilor pe 
scară largă, pentru mobilizarea, in 
scopuri energetice, a resurselor de 
biomasă ale planetei, mai bine re
partizate geografic decît combusti
bilii fosili.

De fapt, biotehnologiile nici nu 
constituie o noutate, iar afirmarea 
lor largă ar însemna doar că iși 
vor redobîndl rolul pe care l-au 
deținut în trecut. într-adevăr, la. 
începutul secolului, etanolul obți
nut prin fermentație a constituit 
un excelent carburant, fiind aban
donat însă curind în favoarea hi
drocarburilor.

Cele două „filiere" blotehnice de 
obținere a alcoolurilor sînt : mai 
întil, fermentația etilică ce trans

AGENȚIA T.A.S.S. :

Cărbune de la adîncime tot mai mare
Cu toate că, în ultimii doi ani, 

tn Donbass au fost închise vreo 
zece mine întrucît filoanele lor de 
cărbune s-au epuizat, acest bazin 
carbonifer constituie și va consti
tui și în continuare principala sur
să de combustibili ai Uniunii So
vietice. Rezervele sale sînt evalua
te de specialiști la zeci de mi- 

I liarde de tone. în prezent, Don- 
bassul furnizează două treimi din 
cantitatea de antracit extrasă in

I țară și aproape jumătate din can- 
| titatea de cărbune cocsificabil. Iar

anul acesta producția de cărbune 
va crește cu 11 milioane de tone 
față de .1930, dintre care 2,5 mi-

II lioane de tone pe seama acțiunii 
de extindere a modernizării unor 
mine.

De altfel, întregul viitor al aces- 
Itui bazin carbonifer este corelat, 

în principal, cu perfecționarea teh
nologiilor și modernizarea exploa
tărilor miniere existente.

Pe măsură ce se intensifică ex
ploatarea cărbunelui, devin insă 
tot mai dificile și condițiile de 
extracție. Este și firesc, de vreme 
ce adîncimea minelor crește, anual, 
cu cite 10—15 metri. Nu de mult, 
la mina „Progres", din orașul Tho
rez, a foBt stabilit un nou record 
de adîncime, respectiv s-a atins 
cota maximă de 1 319 metri. Pen„THE SUNDAY TIMES" :

Motoare cu...
întreprinderea constructoare de 

mașini „Howden", din Glasgow, 
Scoția, a pus la punct un procedeu 
de obținere a unor particule mi
nuscule de cărbune, susceptibile să 
înlocuiască petrolul folosit de ter
mocentrale, gazele de la acționa
rea turbinelor sau chiar motorina 
din motoarele diesel.

Soluția constă în introducerea 
cărbunelui, adus, în prealabil, la 
starea de pulbere, intr-un puternic 
curent de aer, la mare presiune. 
Ca urmare a turbulenței produsa 
printr-un procedeu special, parti
culele de cărbune se lovesc unele 
de altele pină ajung la dimensiu
nea de numai cîțiva microni. A- 
ceastă dimensiune este de zeca 
ori mai redusă decît cea a parti
culelor de cărbune pulverizat care 
se folosește, in prezent, drept com
bustibil in termocentrale și la o 
serie de cazane.

întrucît praful de cărbune astfel 
obținut prezintă un randament ter
mic ridicat, specialiștii consideră 
că acesta ar putea înlocui cu suc
ces petrolul folosit drept combus
tibil în centralele termice de mici 
dimensiuni destinate încălzirii sau 
preparării apei calde. în acest 
scop n-ar fi necesare dectt unele 

în ce privește reducerea, In do
meniul imobiliar, a consumurilor 
energetice, se arată că economia, 
din 1973 încoace, este de circa 15 
la sută. Aceasta se realizează atit 
la încălzire și iluminat (prin utțji- 
zarea unor becuri cu consum re
dus de electricitate), cit și Ia in
stalațiile de climatizare utilizate 
pe scară largă datorită variațiilor 
puternice de temperatură între 
vară și Iarnă.

Așadar, America nu mai risipeș
te energie. Să fie vorba oare nu
mai de o atitudine conjuncturală ? 
Altfel spus, în eventualitatea unei 
scăderi a prețului petrolului, ar fi 
posibil ca politica de economisire 
a energiei să fie dată uitării 1

în nici un caz n-ar fi posibil, 
răspunde răspicat A. Rosenfeld. Și 
aceasta, deoarece economisirea e- 
nergiei este mai rentabilă decît 
producția suplimentară de energie. 
Un kilowatt economisit costă pină 
la de 7 ori mai ieftin decît un ki
lowatt produs în viitor.

în încheiere, profesorul Rosen
feld relevă unele măsuri de •’com
batere a risipei de energie adopta
te în Franța, din 1973 încoace, fără 
de care, anul trecut, această țară ar 
fi consumat cu 34 milioane tone 
combustibil convențional mai mult 
decit s-a întîmplat în realitate. Ar 
fi o gravă eroare dacă Franța sau 
oricare altă țară nu și-ar continua 
eforturile de economisire a ener
giei întreprinse pînă acum, con
chide acesta.

formă zaharurlle de origine vege
tală în etanol și butanol, iar apoi 
transformarea chimică a cărbune
lui, a gazelor, petrolului sau a 
lemnului in metanol. în timp ce 
unele țări, ca Brazilia, au optat 
pentru prima filîferă, adoptînd ca 
înlocuitor al hidrocarburilor eta
nolul, alte țări au ales ca alterna
tivă pentru combustibilii clasici 
metanolul.

Deosebit de promițătoare din 
punct de vedere energetic este 
apreciată de specialiști transforma
rea celulozei, componentă de bază 
a vegetalelor (lemn, tulpini de ce
reale etc.), în zaharuri fermentate. 
In trecut, această transformare se 
realiza cu ajutorul unor acizi ; 
acum se recurge la „concursul" 
unei enzime. Mai întîi, materia 
primă este supusă unui tratament 
prin care este atacată lignina care 
protejează celuloza, iar in conti
nuare, aceasta din urmă este trans
formată în zaharuri, supuse, ulte
rior, fermentației.

Biotehnologiile sînt, așadar, ca
pabile să asigure înlocuitori pentru 
combustibilii clasici, posibilitate 
ispititoare. maL ales pentru țările 
bogate în bioțna.să, dar lipsite de 
resurse energetice convenționale. 
Este cazul țărilor cu climă tropi
cală unde plantele, în general bio- 
masa, dezvoltîndu-se extrem de 
rapid, „filierele" biotehnice consti
tuie o cale sigură de obținere, la 
fața locului, a unor înlocuitori pen
tru hidrocarburile procurate prin 
devize.

în general insă, în condițiile 
creșterii continue a cerințelor mon
diale de energie, resursele de bio
masă ale planetei ar putea con
stitui o excelentă materie primă 
pentru o nouă ramură a energeti
cii — biotehnologia grea. Aceste 
resurse trebuie, așadar, să înceapă; 
a fi privite ca un important izvor' 
de energie.

tru asigurarea unor condiții bune 
de lucru, aceste mine de mare a-| 
dînclme sînt dotate cu instalații: 
speciale de ventilație și de pom-, 
pare, cu agregate de răcire și in
stalații mobile de aer condiționat.

Proporțional cu creșterea adin- 
cimii de lucru, sporește însă șii 
gradul de complexitate a extrac-| 
ției cărbunelui. în primul rînd da-i 
torită faptului că filoanele, cu cit; 
se află la o adîncime mai mare, 
cu atit ele se subțiază mai mult 
și devin mai greu de exploatat.

De fapt, la baza programului 
economic de dezvoltare a acestui 
bazin carbonifer, care prevede in
tensificarea sistematică a extrac
ției de cărbune, se află tocmai 
promovarea largă a progresului 
tehnic, a unor tehnologii de vîrf. 
în acest sens, se preconizează ere-: 
area unor întreprinderi carbonife
re de mare capacitate și cu înalt 
grad de mecanizare, prin utiliza
rea intensivă a unor noi echipa
mente pentru exploatarea fi Ioane
lor subțiri de cărbune. Care este, 
în prezent, obiectivul constructo
rilor de echipament minier? Atin
gerea unui grad de mecanizare șl 
automatizare care să asigure o ex
ploatare eficientă a „șuvițelor" de 
cărbune, de la mare adîncime, fără 
a mai fi necesară prezența omului.

cărbune praf
modificări minore ale respective
lor instalații de încălzit.

Avantajele folosirii „microcăr- 
bunelui" au fost confirmate de fir
ma „Courtaulds" care adaptind la 
noul combustibil mai multe cen
trale termice a demonstrat că 
după 4 500 de ore de funcționare 
neîntreruptă acestea nu prezintă 
nici un fel de defecțiuni de ordin 
tehnic. întrucît trecerea de la pe
trol la cărbune permite economi
sirea a circa 70 de lire sterline la 
tona de combustibil folosit pînă 
acum, în Marea Britanie se are în 
vedere adaptarea unui mare nu
măr de instalații de încălzire de 
pe hidrocarburi lichide pe praf de 
cărbune.

Realizatorii noului procedeu de 
preparare a cărbunelui consideră 
că „microcărbunele" ar putea fi fo
losit, drept carburant, și la turbi
nele acționate, în prezent, cu gaze. 
Principalul avantaj ar consta în 
reducerea substanțială a uzurii a- 
cestora.

Cit privește posibilitatea folosi
rii noului carburant în domeniul 
mijloacelor de transport, de notat 
că mai multe companii britanice 
constructoare de automobile folo
sesc deja motoare diesel acționate 
cu praf de cărbune.
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NAȚIUNILE UNITE

Începerea dezbaterii consacrate împlinirii 
a patru decenii de la crearea O.N.U.

Schimb de mesaje între președintele României
și președintele Republicii Coasta de Fildeș

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
j — N. Chilie, transmite : în perioa

da 14—24 octombrie, in cadrul ce
lei de-a 40-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Uni
te. se desfășoară în ședințe plenare, 
dezbaterea consacrată marcării celei 
de-a 40-a aniversări a O.N.U. A- 
ceastă dezbatere are menirea de a 
face un bilanț al activităților des
fășurate în cele patru decenii care 
au trecut în scopul degajării de noi 
căi și modalități de acțiune pentru 
creșterea rolului și eficientei orga
nizației mondiale în soluționarea pro
blemelor multiple și complexe ale 
vieții internaționale. în promovarea 
colaborării, securității și păcii.

Dezbaterea se va încheia printr-o 
ceremonie solemnă de marcare a a- 
niversării, în cadrul căreia între al
tele. vor rosti alocuțiuni președin
tele Adunării Generale. Jaime de 
Pinies. și . secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar. Tot 
cu acest prilej, urmează a fi pro
clamat și Anul Internațional al Pă
cii. care va fi marcat în întreaga 
lume în 1986. Luni. în cadrul dez
baterii din plenara Adunării Gene
rale au luat cuvîntul președintele Re
publicii Botswana. Quett Masive, pre
ședintele Maldivelor. Maumoon Ab- ‘ 
du] Gayoom, primul ministru al Ja- 
maicăi. Edward Seaga. primul mi
nistru al statului St. Vincent si Gre
nadine. James Fitz-Allen Mitchel și 
reprezentantul special al statului An
tigua si Barbuda. Lester Bird, vi
cepremier al guvernului.

Comitetul politic special a înche
iat dezbaterile asupra problemei e- 
fectelor nocive ale radiațiilor ioni
zante si procedează în prezent la 
examinarea punctului de pe agen
da actualei sesiuni intitulat „Evalua
rea cuprinzătoare’ a ansamblului pro
blemei operațiunilor de menținere a 
păcii sub toate aspectele sale".

Comitetul pentru problemele dezar
mării și securității internaționale 
și-a stabilit calendarul de lucru și au 
început dezbaterile generale asupra 
ansamblului problematicii cursei 
înarmărilor șl realizării dezarmării.

în comitetul pentru problemele e- 
conomice și financiare se desfășoa
ră in prezent dezbateri generale a- 
supra situației economice internațio
nale și cooperării economice dintre 
state.

Comitetul pentru problemele socia
le. culturale și umanitare dezbate in 
etapa actuală un grup de puncte re
feritoare la eliminarea discriminări
lor rasiale, programul de acțiune al 
celui de-al doilea Deceniu al Na
țiunilor Unite împotriva rasismului 
și discriminărilor rasiale si im
portanta autodeterminării pentru res
pectarea efectivă a drepturilor omu
lui.

în comitetul pentru probleme ad
ministrative si bugetare se desfășoa
ră dezbaterile anuale referitoare la 
asnecte ale finanțării activităților 
O.N.U.. asupra bugetului Organiza
ției mondiale si utilizării cit mai e- 
ficiente și raționale a acestuia.

Comitetul pentru probleme juridi
ce a încheiat, după o amplă dezba
tere. examinarea importantei pro
bleme a întăririi principiului ne- 
recurgerii la forță în relațiile inter
naționale.

Majoritatea reprezentanților sta
telor care au luat cuvintul. în
tre care și reprezentantul tării 
noastre, s-au pronunțat pentru eli
minarea hotărîtă și definitivă a for
ței și amenințării cu forța din via
ta internațională, a presiunilor și in
gerințelor de orice fel în treburile 
interne ale altor popoare, apreciind 
că aceasta este o condiție ’esențială 
a dezvoltării libere și independente 
a fiecărei națiuni, a prevenirii con
flictelor și salvgardării păcii mon
diale.

ABIDJAN (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România au fost trans
mise președintelui Felix Houphouet- 
Boigny calde felicitări pentru reale
gerea sa în înalta funcție de pre
ședinte al Partidului Democratic din 
Coasta de Fildeș. împreună cu urările 
de sănătate și fericire personală, da 
prosperitate și progres pentru po
porul ivorian.

Președintele Felix 
Boigny a rugat, la 
să se transmită 
Nicolae Ceaușescu expresia senti
mentelor sale de stimă și prețuire, 
calde mulțumiri pentru felicitările a- 
dresate și urări de multă sănătate 
și fericire.

R.p, CHINEZĂ: Vizita vicepreședintelui S.U.A.
BEIJING 14 (Agerpres). — Hu 

Yaobang. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez s-a întîlnit. luni, la 
Beijing, cu George Bush, vicepre
ședintele Statelor Unite. S-a proce
dat la o analiză a relațiilor chino- 
americane și la un tur de orizont 
asupra unor probleme internaționa
le actuale. După cum relatează a- 
genția China Nouă, a fost exprima
tă părerea că schimburile de vederi 
intre liderii celor două țări vor con
tribui la o mai bună înțelegere re
ciprocă.

Tovarășul Hu Yaobang a declarat 
că. deși există încă obstacole în ca
lea dezvoltării relațiilor chino-ame- 
ricane. actualele raporturi bilaterale 
reflectă o schimbare importantă față 
de perioada de confruntare, expri- 
mînd dorința realizării unor relații 
durabile si stabile cu Statele Unite.

La rîndul său. vicepreședintele 
S.U,A. a afirmat că. în pofida pro
blemelor care există, este de apre
ciat faptul că cele două țări pot avea 
un schimb deschis de vederi.

Încheierea convorbirilor sovieto-libiene
MOSCOVA 14 (Agerpres) — La 

Moscova s-au încheiat convorbirile 
sovieto-libiene la nivel înalt, rela
tează agenția T.A.S.S. Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S, și Moammer El Geddafi. 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, au sem
nat programul pe termen lung de 
dezvoltare a colaborării economice, 
tehnico-științifice și comerciale din
tre cele două țări.

Cu același prilej, miniștrii de ex
terne ai celor două țări au semnat 
protocolul privind consultările poli
tice bilaterale și convenția consu

lară dintre U.R.S.S. și Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă.

La încheierea vizitei efectuate în 
U.R.S.S., in cadrul unei conferințe 
de presă, Moammer El Geddafi a 
subliniat că țara sa sprijină propu
nerile sovietice yizînd . înșănătpșirea 
situației din zona Mării Mediterane, 
inclusiv retragerea navelor militare 
purtătoare de arme nucleare și 
transformarea bazinului meditera
nean într-o zonă a păcii.

Conducătorul libian s-a pronunțat 
în favoarea unei conferințe interna
ționale pentru reglementarea situa
ției din Orientul Mijlociu.

KINSHASA: Sesiunea Comisiei mixte de cooperare

economică și tehnică româno-zaireză
KINSHASA 14 (Agerpres).. — La 

Kinshasa s-a desfășurat cea de-a 
VlI-a sesiune a Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnică ro
mâno-zaireză. Relevind posibilitățile 
crescînde pe care le oferă econo
miile celor două țări, comisia a sta
bilit măsuri și acțiuni concrete pen
tru dinamizarea raporturilor de coo
perare în domeniile industriei, agri
culturii. transporturilor și telecomu
nicațiilor, energetic și minier. De ase
menea. s-au convenit căile și mijloa
cele de stimulare și diversificare în

continuare a schimburilor comer
ciale.

Cu acest prilej, tovarășul Marin 
Capisizu. ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă, a avut în
trevederi cu președintele parlamen
tului zairez, cu ministrul afacerilor 
externe și cooperării internaționale 
al Zairului și cu conducerile depar
tamentelor economice și de planifi
care. Au fost convenite măsuri pen
tru realizarea obiectivelor prevăzute 
în protocolul comisiei mixte.

Houphouet- 
rîndul său. 
tovarășului

Schimbul de mesaje a avut loc 
cu ocazia primirii de către președin

tele Felix Houphouet-Baigny a lut 
Ion Circei. membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Colegiului Central 
de Partid, care a reprezentat Parti
dul Comunist Român la lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres al Parti
dului Democratic din Coasta de Fil
deș. ★

La Abidjan au luat sfîrșit lucră
rile celui de-al VIII-lea Congres al 
Partidului Democratic din Coasta de 
Fildeș, la care au participat dele
gați și invitați din partea a 40 de 
partide prietene.

Președintele Republicii Coasta de 
Fildes. Felix Houphouet-Boigny. a 
fost reales președinte al partidului și 
a fost desemnat candidat unic la 
funcția supremă în stat pentru un 
nou mandat de cinci ani. De ase
menea. a fost aleasă noua compo
nentă a Biroului Politic și a Comi
tetului director.

Congresul Partidului Socialist Francez
PARIS 14 (Agerpres). — La Tou

louse au luat sfîrșit lucrările Con
gresului Partidului Socialist Francez.

în ultima zi a lucrărilor, Congre
sul a ales noul Comitet director și 
a aprobat activitatea desfășurată de 
conducerea partidului. A fost adop
tată rezoluția politică prin care se 
subliniază necesitatea ca partidul să 
întărească unitatea de acțiune a tu
turor forțelor sale in perspectiva ale
gerilor legislative din 1986, lăsînd 
deschisă calea participării Partidu
lui Socialist Francez la un viitor

guvern, inclusiv cu alte forțe poli
tice.

La încheierea lucrărilor congresu
lui a luat cuvîntul Lionel Jospin, 
care s-a referit la sarcinile ce stau 
în fața partidului in etapa actuală, 
la eforturile ce urmează a fi depuse 
pentru creșterea rolului partidului 
în viața politică a Franței.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat Ia Congresul P.S.F. de 
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Mimul mnaci»
LONDRA 14 (Agerpres). — Con

vorbirile care urmau să aibă loc, 
luni, la Londra, între ministrul de 
externe al Marii Britanii, Geoffrey 
Howe, și o delegație comună iorda- 
niano-palestiniană, cuprinzînd doi 
membri din conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
au fost anulate de partea britanică, 
informează agențiile Reuter și Kuna. 
în consecință, șeful diplomației bri
tanice a conferit numai cu vicepre- 
mierul iordanian Abdelwahab Al- 
Majali și cu ministrul de externe al 
Iordaniei, Taher El Masri. Intîlni- 
rea respectivă fusese anunțată, în 
luna septembrie, de primul minis
tru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, cu prilejul vizitei sale în 
Iordania.

KHARTUM 14 (Agerpres). — La 
Khartum au avut loc convorbiri în
tre președintele Consiliului Militar 
de tranziție din Sudan, Abdul Rah
man Mohamed Swar El Dahab, și 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, aflat în vizită 
în capitala sudaneză.

Potrivit agenției M-.E.N., au fost 
discutate probleme privind situația 
creată pe plan arab după raidul 
israelian împotriva sediului O.E.P. 
din Tunis, ultimele evoluții din 
Africa și unele aspecte ale situației 
internaționale.

Ședința Comitetului C.A.E.R. 
de colaborare în domeniul 

aprovizionării 
tehnico-materiale

MOSCOVA

Chemările C.C. al P.C.U.S. cu prilejul celei de-a 68-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie»

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Che
mările Comitetului Central al 
P.C.U.S., publicate la Moscova cu 
prilejul celei de-a 68-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, adresează tuturor popoarelor 
lumii apelul de a-și intensifica ac
țiunile in vederea înlăturării pe
ricolului unui război nuclear, pentru 
încetarea cursei înarmărilor pe Pă
mint și prevenirea militarizării Cos
mosului, pentru eliminarea totală a 
armelor nucleare — transmite agen
ția T.A.S.S. Documentul cheamă 
popoarele Europei să militeze pen
tru o pace trainică și pentru coope
rare între țările continentului, pen
tru revenirea la procesul destin
derii, pentru eliminarea armelor 
chimice de pe teritoriul european.

Se subliniază, totodată, că asigu
rarea păcii și securității în Asia este 
țelul tuturor popoarelor acestui con

tinent, care prin eforturi comune 
pot transforma Asia și regiunea Pa
cificului în zone ale păcii, bunei veci
nătăți și colaborării.

Comitetul Central al P.C.U.S. adre
sează saluturi frățești popoarelor 
din țările socialiste, partidelor comu
niste și muncitorești, tuturor forțe
lor progresiste ce luptă împotriva 
politicii imperialiste de agresiune și 
imixtiune, pentru lichidarea focare
lor de tensiune, pentru înlăturarea 
sistemului vetust de apartheid din 
Africa de Sud, pentru libertatea și 
independența Namibiei.

Documentul cheamă oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică să întîm- 
pine cel de-al XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S. cu noi succese, cu realizări 
în toate domeniile vieții economice 
și sociale, pentru îndeplinirea pre
vederilor planului pe 1985 și înche
ierea cu succes a celui de-al XI-lea 
cincinal sovietic. /

Manifestații de protest ale populației de culoare împotriva 
politicii de apartheid a regimului de la Pretoria

Sub semnul dezvoltării raporturilor intre Partidul 
Comunist Roman și Partidul Comunist Francez

PARIS 14 (Agerpres). — Tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit cu to
varășul Maxime Gremetz, membru 
al Biroului Politic, secretar ai Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Francez.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia s-au subli
niat raporturile bune dintre cele 
două partide, afirmindu-se voința

comună de a intensifica schimburile 
bilaterale în interesul prieteniei și 
colaborării dintre cele două țâri și 
popoare, de a întări conlucrarea din
tre ele în problemele vieții/ politice 
internaționale și, în primul rind, 
cele privind apărarea păcii și pre- 
întîmpinarea unui nou război, crea
rea unui climat de destindere și co
laborare în Europa și în lume.

A fost de față Gheorghe Tache, 
ambasadorul României la Paris.

Conferința Națională a P.C. Francez
PARIS 14 (Agerpes) — în apro

pierea Parisului, la Nanterre, s-au 
încheiat lucrările Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Francez, 
consacrată pregătirii alegerilor le
gislative din martie 1986. Au partici
pat aproximativ 1 200 de delegați, 
reprezentind toate organizațiile lo
cale ale partidului, transmite agenția 
T.A.S.S.

La încheierea dezbaterilor, Georges 
Marchais. secretar general al P.C.F., 
a subliniat că partidul Comunist este 
gata să colaboreze cu alte forțe po-

litice din țară în vederea depășirii 
crizei economice și înfăptuirii de 
transformări în societatea franceză.

Conferința Națională a P.C.F. a 
adoptat un document în care sînt 
prezentate propunerile partidului vi- 
zînd asigurarea dezvoltării econo
mice, rezolvarea problemei șomaju
lui și ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc, îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale întregului popor. 
Sînt prezentate, totodată, acțiunile 
de continuare a luptei pentru pace 
și dezarmare.

Conferința P.C.
COPENHAGA 14 (Agerpres). — în 

localitatea Odense au luat sfîrșit lu
crările Conferinței P.C. din Danemar
ca. Potrivit agenției A.D.N., delegații 
au adoptat o rezoluție in care apre
ciază că noile propuneri ale U.R.S.S. 
privind renunțarea la cursa înarmă
rilor în spațiul cosmic și reducerea 
cu 50 la sută a armelor nucleare

din Danemarca
strategice constituie premise favo
rabile in direcția efectuării unei co
tituri hotărîtoare în situația interna
țională. Totodată, a fost exprimată 
aprecierea pentru inițiativa comună 
a P.S.U.G. din R.D.G. și P.S.D. din 
R.F.G. privind crearea unei zone libe
re de arma chimică in Europa cen
trală.

Inițiativă a mișcării
MADRID 14 (Agerpres). — La 

Madrid a fost dat publicității un do
cument semnat de lideri sindicali Și 
parlamentari socialiști spanioli, ce
rînd retragerea Spaniei din N.A.T.O., 
informează agenția France Presse. 
Elaborat din inițiativa Mișcării pen
tru pace, dezarmare și libertate 
(M.D.P.L.), documentul se pronunță

pacifiste din Spania
pentru „neparticiparea Spaniei la 
blocurile militare". Printre semna
tari se numără Nicolas Redondo, se
cretar general al Uniunii Generale a 
Muncitorilor din Spania, Javier de 
Paz, secretar general al Tineretului 
Socialist din Spania, senatori, de- 
putați și membri ai Comitetului con
federal al Partidului socialist.

Grija pentru-„sănătatea" planetei albastre
„Un mare vot de încredere în 

favoarea mișcării antinucleare mon
diale" (dr. Eric Chivian, psihiatru 
la Institutul tehnologic din Mas
sachusetts) ; „Organizația noastră 
nu cunoaște frontiere și tocmai de 
aceea cred că a primit această 
înaltă distincție" (dr. James Mul
ler, de la Universitatea medicală 
din Harvard) ; „Un excelent cata
lizator in perspectiva apropiate
lor contacte Est-Vest la cel mai 
înalt nivel" (dr. Sidney Alexander, 
cardiolog)... Primele reacții din 
partea celor în cauză converg in a 
sublinia, o dată cu sentimentele de 
îndreptățită satisfacție, semnifica
ția deosebită a atribuirii premiului 
Nobel pentru pace pe 19S5 organi
zației internaționale „Medicii lumii 
pentru prevenirea războiului nu
clear".

Creată cu cinci ani în urmă, la 
Geneva, de doi reputați specialiști 
în cardiologie, americanul Bernard 
Lown și sovieticul Evgheni Ciazov, 
care îndeplinesc și funcția de co
președinți, organizația s-a făcut cu
noscută pentru consecvența și ab
negația cu care a acționat în ve
derea alertării opiniei publice mon
diale asupra riscurilor incalcula
bile ale unui conflict atomic, in 
fața căruia medicina ar fi neputin
cioasă, reușind, în scurtă vreme, 
să grupeze un număr impresionant 
de aderenți (135 000) din 41 de țări, 
între care și România, diferite ca 
orinduire, mărime, concepții filo
zofice, situare geografică. Faptul 
că s-a putut realiza o rodnică ac
țiune comună demonstrează cu pri
sosință că asemenea deosebiri nu 
pot constitui un impediment atunci 
cină se pune mai presus de orice 
interesul suprem : salvgardarea
omului, salvgardarea vieții.

In calitatea lor de apărători ai 
vieții „Medicii lumii" nu numai că 
s-au situat de la început în pri
mele rînduri ale marii mișcări mon
diale pentru pace, dar au și furni
zat — alături de alți oameni de 
știință — acestei ^mișcări argumen
te din cele mai temeinice, inclusiv 
cele privind cumplita „iarnă nu

cleară" care s-ar înstăpini pe glob 
ip. urma unui schimb de lovituri 
atomice, provocind moartea prin 
înfometare a două miliarde și ju
mătate de ființe umane, pe lingă 
cele 500 de milioane pină la un 
miliard care ar pieri imediat, da
torită efectelor suflului exploziv, 
incendiilor și radiațiilor.

Desigur, era și firesc ca o dată 
ce și-au asumat nobila misiune de 
a se îngriji de sănătatea și viața 
omului luat ca individ, cei care 
au depus jurământul lui Hipocrat 
să se îngrijească, cu atit mai mult, 
de sănătatea și viața omului luat ca 
specie, amenințată, pentru prima 
oară in existența sa, cu totala ex
tincție, ca urmare a escaladei con
tinue a arsenalelor nucleare, a că
ror gigantică forță destructive este 
în măsură să prefacă frumoasa 
planetă albastră intr-un astru 
mort, acoperit de straturile groase 
ale cenușii atomice. Tocmai ca ex
presie a conștiinței profundei res
ponsabilități ce le incumbă, la ul
timul lor congres, care a avut loc 
în această vară, membrii organiza
ției au adresat celor două mari 
puteri nucleare un apel cerînd să 
se treacă neintîrziat la înghețarea 
controlată a producerii și experi
mentării armelor nucleare, ca și la 
oprirea amplasării acestor arme și 
a mijloacelor de transportare a lor 
la țintă, urmată de reducerea gra
duale și, în final, lichidarea între
gului armament atomic. Acum, 
acest program, în care lesne se 
poate vedea că se regăsesc idei și 
propuneri în ■ sprijinul cărora 
România militează statornic de 
multă vreme, capătă o și mai mare 
greutate, o dată cu decernarea pre
miului Nobel.

Deosebit de emoționante au fost 
în acest sens cuvintele celor doi 
copreședinți la aflarea deciziei ju
riului : „Ne aflăm la marginea 
prăpastiei și trebuie să ne oprim 
cit mai este timp. Liderii politici 
și militari au pierdut controlul 
asupra procesului înarmărilor. Sis
tarea experiențelor nucleare in în

treaga lume ar constitui pentru 
noi, ca și pentru întreaga umani
tate, un premiu și mai mare — a 
declarat prof. Bernard Lown. Iar 
prof. Evgheni Ciazov, relevind că 
lumea nu înțelege încă pe deplin 
urmările catastrofale ale unei con
flagrații atomice, a adăugat : „Ac
tivitatea noastră constituie un fac
tor de mobilizare a oamenilor în 
marea acțiune care are drept scop 
înghețarea armelor nucleare".

Intîmplarea a făcut ca decerna
rea prestigioasei distincții să coin
cidă cu desfășurarea la Geneva a 
unei reuniuni de trei zile a orga
nizației laureate, încheiată prin 
publicarea unei declarații in care 
războiul nuclear este considerat ca 
„epidemia finală" ce se cuvine 
combătută cu cea mai mare ener
gie de medicii întregii lumi. „In 
caz de maladie gravă — se arată 
în declarație — răspunderea medi
cului nu se oprește la stabilirea 
diagnosticului, ci impune o pres
cripție medicală pentru a stopa 
progresarea bolii". De aici și conclu
zia că oprirea experiențelor nuclea
re este de fapt o „prescripție me
dicală" împotriva „celui mai mare 
pericol care amenință sănătatea 
omului". A omului și, s-ar putea 
adăuga, a întregii planete, cu tot 
ceea ce viețuiește pe ea.

Faimosul „orologiu" al Buletinu
lui savanților atomici americani, 
care indică simbolic gradul de în
cordare a situației internaționale, 
respectiv cit de aproape se află 
omenirea de pragul unui holocaust 
nuclear, arată, în acest an cind se 
împlinesc, din nefericire, patru 
decenii de la „inaugurarea" erei 
nucleare, ora 12 fără trei minute 
— cu alte cuvinte alerta maximă. 
Neîndoios, prescripția „Medicilor 
pentru prevenirea războiului nu
clear" — prescripție întărită acum 
de girul prestigios al Premiului 
Nobel pentru pace — ar constitui 
calea cea mai nimerită pentru a da 
înapoi limbile fatidicului ceas ato
mic.

R. CAPLESCU

HAVANA 14 (Agerpres). — La 
Havana a avut loc ședința a 20-a a 
Comitetului C.A.E.R. de colaborare 
în domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale, la care au participat re
prezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Au fost examinate și adoptate pro
puneri referitoare la realizarea ac
țiunilor din Programul de colaborare 
a țărilor membre ale C.A.E.R. pen
tru economisirea și utilizarea rațio
nală a resurselor materiale pe peri
oada pină în anui 2000, adoptat ia 
ședința a 40-a a Sesiunii C.A.E.R. din 
iunie a.c.

Comitetul a examinat de aseme
nea un program de perspectivă, pină 
în anul 2000, al colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
colectării, prelucrării și valorificării 
materialelor refolosibile, precum și 
alte probleme din domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale.

Rezultatele alegerilor 
legislative din Belgia
BRUXELLES 14 (Agerpres). — Mi

nisterul belgian de Interne a dat pu
blicității la Bruxelles rezultatele 
definitive ale alegerilor legislative 
anticipate desfășurate, duminică, in 
Belgia, informează agențiile Reuter 
și France Presse.

Potrivit comunicatului oficial, cele 
212 mandate ale Camerei Reprezen
tanților au fost distribuite după cum 
urmează : partidelor social-creștin 
(flamand și valon) — 69 de manda
te; partidelor socialiste (flamand și 
valon) — 67 de mandate; partidelor 
liberale (flamand și valon) — 46 de 
mandate. Celelalte mandate au re
venit unui grup de alte formațiuni 
politice mai puțin importante, din
tre care Partidului Volksunie (fla
mand) i-au revenit 16 mandate si 
partidelor ecologiste (flamand și va
lon) — 9 mandate.

Partidele coaliției guvernamentale 
de centru-drcapta — social-creștin și 
liberal — dețin împreună in Camera 
Reprezentanților 115 mandate. Tot
odată, se apreciază că ele vor deține 
și cele mai multe locuri în Senat.

într-o declarație făcută la televi
ziune, premierul Wilfried Martens a 
apreciat că victoria in alegeri re
prezintă un îndemn pentru coaliția 
guvernamentală să-și continue pro
gramul economic de austeritate, re
levă agenția Reuter.

&ENTIILE DE PRESA

SCRUTINUL PENTRU SEIM. în 
cadrul unei conferințe de presă, 
organizată la Varșovia, purtătorul 
de cuvint al
Jerzy Urban, a declarat că la a- 
legerile de duminică pentru Seim 
— organul legislativ suprem al R.P. 
Polone — participarea la vot a fost 
superioară comparativ cu scrutinul 
precedent, pentru consiliile locale. 
Rezultatele definitive, menționează 
agenția P.A.P., vor fi date publi
cității după numărarea tuturor vo
turilor de către Comisia electorală 
guvernamentală, nu mai devreme 
de 15 octombrie.

guvernului polonez.

CONVORBIRI LA BELGRAD. 
Președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Vidoie Jarkovici. a avut 
convorbiri cu Willy Brandt, pre
ședintele Partidului Social-Demo
crat din R.F.G.. aflat într-o vizită 
oficială în Iugoslavia.

PLENARA. în cadrul unei ple
nare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez, 
analizind situația creată in urma 
recentelor alegeri legislative, Alva
ro Cunhal, secretar general al 
partidului, a afirmat că P.C.P. nu 
va sprijini în parlament un guvern 
monocolor social-democrat.

PROGRAM. P.C. Italian a elabo
rat un amplu program de acțiuni 
împotriva politicii economice a gu
vernului, ale cărei consecințe se 
răsfring asupra oamenilor muncii

CUTREMUR DE PAMtNT 1N

și păturilor sărace ale populației. 
P.C.I. a luat inițiativa desfășurării 
unei puternice manifestații de pro
test, a unor mari mitinguri și dez
bateri. cu participarea oamenilor 
muncii, activiștilor sindicatelor de
mocratice, reprezentanților diferite
lor partide 
senatorilor 
lian.

politice, deputaților si 
din parlamentul ita-

NOBEL PENTRU FI-PREMIUL
ZIOLOGIE $1 MEDICINA pe anul 
1985 a fost atribuit profesorilor 
americani Michael Brown și Joseph 
Goldtstein, in comun pentru des
coperirile în domeniul „controlu
lui metabolismului colesterolului", 
a anunțat oficial 
al Institutului 
Stockholm.

Comitetul 
Karolinska

Nobel 
din

uneiîn cadrul 
ziarului pakista- 

„Daily Moslem", reluat de
DECLARAȚIE, 

declarații făcute 
nez
agenția Bakhtar, Babrak Karmal, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Derțiocratic al Poporului, 
președintele Consiliului Revoluțio
nar al Republicii Democratice Af
ganistan, a exprimat opinia că ajun
gerea la o soluție politică în ce 
privește relațiile cu Pakistanul este 
posibilă. El a reafirmat dorința 
Afganistanului de a avea relații 
normale, prietenești cu Pakistanul 
și cu ceilalți vecini, pe baza prin
cipiilor neamestecului în treburile 
interne, respectării suveranității 
naționale, a integrității teritoriale.

TADJIKISTAN. După cum transmite 
agenția T.A.S.S., pe teritoriul Tadjikistanului (Asia centrală sovietică) s-a 
produs, duminică, un puternic cutremur de pămint. Seismul, precizează 
agenția, a provocat avarierea unor clădiri industriale, administrative, 
locuințe și obiective social-culturale din localitatea Kairakkum și raionul 
Hodjentsk. S-au înregistrat morți și răniți. Persoanelor sinistrate li se 
acordă ajutorul necesar, paralel 
Mișcări tectonice de intensitate 
toriul Uzbekistanului.

desfășurindu-se acțiunile de salvare, 
mai redusă s-au înregistrat și pe teri-

PRETORIA 14 (Agerpres). — în 
R.S.A. continuă să aibă loc manifes
tații de protest ale populației afri
cane majoritare împotriva politicii 
de apartheid a regimului de la Pre
toria. Astfel. în suburbia africană a 
orașului Biirgersdrop, din provincia 
Cape, a avut loc o demonstrație in 
cursul căreia s-au înregistrat ciocniri 
între populație și poliție. Ca urma
re, o persoană a fost ucisă și nu
meroase alte rănite. Demonstrații 
similiare au avut loc și în suburbia 
Umzali a orașului Durban, la Ro
bertson. Potrivit presei sud-africane, 
unități ale poliției și detașamente 
speciale ale armatei patrulează pe 
străzile principalelor orașe ale 
R.S.A., blocînd accesul populației a- 
fricane spre zonele urbane locuite de 
populația albă. în pofida acestor mă
suri luate de guvernanții de la Pre
toria, manifestațiile anti-rasiste din 
R.S.A. continuă să ia amploare, scrie 
presa sud-africană.

LUSAKA 14 (Agerpresg). — Re
prezentanții Congresului Național 
African și Partidului Federal Pro
gresist din Africa de Sud care re
prezintă aproximativ 25 la sută din

electoratul alb sud-african au sem
nat un comunicat comun. Ia încheie
rea convorbirilor purtate la Lusaka 
— transmit- agențiile Reuter și A.P. 
Documentul subliniază identitatea 
punctelor de vedere exprimate de 
Congresul Național African și Parti
dul Federal Progresist privind nece
sitatea eliminării politicii de apart
heid și discriminare rasială și reali
zarea unui climat de democrație șt 
unitate in Africa de sud. In comuni
cat se cere eliberarea liderului de cu
loare Nelson Mandela și a altor per
sonalități politice aflate în închiso
rile sud-africane.I

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres) — 
La Addis Abeba au luat sfîrșit lu
crările Conferinței internaționale da 
solidaritate cu lupta poporului sud- 
african împotriva discriminării ra
siale și apartheidului. Participanțil 
relatează agenția A.D.N. — au 
adoptat „Declarația de la Addis 
Abeba", în care sînt ferm condam
nate politica regimului rasist sud- 
african și sprijinul acordat de unele 
state occidentale. autorităților de la 
Pretoria.

Reeditați din lumea capitalului

Diplome pentru... șomaj
Buletinul „Informations O.I.T." despre creșterea 
numărului de absolvenți universitari în căutarea 

unui loc de muncă
„Momentul In care o veritabilă bombă social-economică poate să 

explodeze nu este îndepărtat : in țările industrializate cu economie de 
piață există peste 30 milioane șomeri, iar în țările lumii a treia in jur 
de 500 milioane persoane sint șomeri totali sau parțiali". Astfel iși 
începe relatarea buletinul „INFORMATIONS O.I.T." despre reuniunea 
de la Geneva privind problemele „cancerului șomajului", în legătură 
cu care Biroul Internațional al Muncii a publicat raportul intitulat 
„Angajarea in muncă și sărăcia într-o lume confruntată cu mari di
ficultăți".

In acest context, buletinul editat de Organizația Internațională a 
Muncii acordă un loc proeminent problemei creșterii șomajului in ță
rile capitaliste în rîndurile cadrelor calificate. Articolul pe această 
temă este intitulat sugestiv : „După obținerea diplomei — șomajul !", 
din care extragem următoarele :

în ciuda faptului că a crescut cu 
regularitate angajarea persoanelor 
cu calificare înaltă. în unele țări 
chiar cu 10 pînă la 20 la sută în 
anii ’80. sînt încă foarte multi ab
solvenți ai universităților care se 
străduiesc din răsputeri să găsească 
un loc de muncă.

© In Statele Unite, de exemplu, 
mai mult de jumătate din dețină
torii de diplome universitare nu 
izbutesc să găsească un loc de 
muncă în specialitatea pentru care 
s-au pregătit. în ultimii ani șo
majul a fost foarte ridicat printre 
chimiști și ingineri chimiști.

® în Republica Federală Ger
mania, numărul șomerilor cu diplo
mă a crescut de patru ori în ulti
mii patru ani, ajungînd la 115 000. 
Cei mai afectați sint institutorii, 
inginerii, specialiștii în științele 
naturii, juriștii și economiștii.

O în Elveția, procentul șomerilor 
printre tinerii titulari de diplome 
universitare a crescut de două ori 
și jumătate în ultimii ani. depă
șind ritmul de creștere a șomaju
lui general.

4S în Japonia, situația este oare
cum mai complicată. în timp ce se 
anunță o creștere cu 4.7 la sută a 
numărului angajaților din rîndul 
celor cu diplome universitare — ca 
urmare a avîntului tehnologiei de 
virf. care necesită personal cu înal
tă calificare, a scăzut masiv, cu 
12.9 la sută, numărul angajărilor 
din rîndul absolvenților școlilor 
secundare.

® O trăsătură comună a tuturor 
țărilor din O.C.D.E. este aceea că 
pretutindeni tinerele cu diplome 
universitare găsesc tot mai 
greu de lucru, numărul celor care 
de pe băncile universitare ajung 
direct în rîndul șomerilor fiind 
foarte ridicat.

De asemenea se mai observă un 
element comun : pretutindeni, de
ținătorii de diplome universitare se 
văd nevoiti. in căutarea disperată a 
unui loc de muncă, să accepte an
gajarea pe posturi pentru care se 
cere o calificare mai redusă, ceea 
ce presupune și salarii inferioare. 
Această situație declanșează o 
reacție în lanț, care afectează an
samblul pieței muncii. Este un fe
nomen normal. în condițiile în 
care, potrivit Biroului national de 
statistică a muncii din Statele Uni
te. oferta de arhitecti. matemati
cieni. astronomi, geografi, meteo
rologi. avocati, profesori, planifi
catori. scriitori si editori este mai 
mare decît cererea. Sint însă și 
cîteva domenii unde în viitorul 
apropiat se vor căuta, probabil, 
specialiști pentru angajare : ex
ploatarea zonelor submarine si ex- 
Iractia mineralelor de pe Lună. 
Vor exista posibilități de a se face 
carieră și în domenii de activități 
traditionale. cum ar fi agricultura, 
gratie progreselor înregistrate în 
biotehnică si genetică.

Un labirint spre un loc 
de muncă

Articolul din buletinul „INFOR
MATIONS O.I.T." este însoțit de 
imaginea de mai sus care arată 
drumul întortocheat și lipsit de 
șansă al tinerilor deținători de di
plome universitare în căutarea 
unui loc de muncă.

Datele de mai sus arată ce fră- 
mîntări serioase, există în structu
ra angajărilor din rîndul persona
lului calificat, cu diplome univer
sitare. ilustrează dezechilibrul din
tre numărul noilor absolvenți 
universitari și nevoile calitative si 
cantitative de posturi. în rapidă 
schimbare, ale economiilor națio
nale. Trebuie să se aibă în vedere 
o planificare mai realistă a învătă- 
mintului și o îndrumare mai ju
dicioasă pentru a-i aiuta pe tineri 
să se orienteze în alegerea căilor 
în viată. Totodată, este necesar să 
se acorde o instruire și să se asi
gure O formare de bază suficient 
de amplă pentru a permite celor în 
cauză să se adapteze evoluțiilor de 
circumstanță. . ■

Soarta tristă a tinerilor șomeri 
cu instrucție universitară s-a 
aflat în centrul preocupărilor unei 
reuniuni recente a Comisiei consul
tative a O.I.M. privind „angajarea 
și tinerii intelectuali", desfășurată 
la Geneva. Reuniunea a cerut Bi
roului International al Muncii să 
întreprindă un studiu asupra pro
blemei șomajului și dificultăților ti
nerilor absolvenți de universități. 
Totodată comisia a relevat creș
terea șomajului in rindul tehnicie
nilor. specialiștilor, inginerilor în 
diverse activități economice din 
țările industrializate cu economie 
de piață. S-a estimat că este ne
cesară adoptarea unor politici ne 
termen lung pentru a se putea găsi 
soluții viabile acestor probleme.
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