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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
S-au Întors ieri In patrie

îmbogățind ironica ampla a strinselor relații prietenești româno-coreene,

descbizind perspective și mai rodnice conlucrării multilaterale

și solidarității active dintre partidele, popoarele și țările noastre,

S-A ÎNCHEIA! VIZITA OHCIAIĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA
CU TDVARASA ElfNA CEAUSESCU, IN R. P. D. COREEANA
Solemnitatea
semnării
documentelor
oficiale
La
15
octombrie,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen. secre
tar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, au semnat, în cadrul
unei solemnități, „Acordul de lungă
durată de colaborare și cooperare
economică și tehnico-științifică pînă
in anul 2000 între Republica Socialistă
România si Republica Populară De
mocrată Coreeană".
Ceremonia semnării s-a desfășurat
. in prezența tovarășei. Elena Ceaușescu.
Au luat parte tovarășii Valentin
Ceaușescu, Ion Dincă. Stefan Andrei,
alte persoane oficiale.
isi.ijjgj-.. partea coreeană au fost de
fată Kang Song San, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C., pre
mierul Consiliului Administrativ, Li
Giong Ok. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C., vicepreședin
te al Republicii, Jăn Hiăng Muk,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.M.C.. prim-vicepremier al Con
siliului Administrativ, Kim Bok Sin,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.M.C., vicepremier al Consiliului
Administrativ, Hwang Jang Yop,
secretar al Comitetului Central al
P.M.C. pentru probleme internațio
nale, Chong Song Nam, ministrul
relațiilor economica externe, alte
persoane oficiale.

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a revenit,
marți după-amiază, in Capitală, din
vizitele oficiale de prietenie efec
tuate in Republica Populară Chineză
și Republica Populară Democrată Co
reeană.
Conducătorul partidului și statului
nostru a fost Însoțit in aceste vizite
de tovarășii Valentin Ceaușescu. Ion
Dîrică, Șiefâri Andrei.' de alte persoa
ne oficiate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați, la sosire, de membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. de secre
tari ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, dc membri
ai C.C: al P.C.R., ai Consiliului de
Stat și al guvernului, de reprezen
tanți ai conducerii unor instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești, generali.
Erau prezenți membri a! amba

sadelor Republicii Populare Chineze
și Republicii Populare Democrate
Coreene la București.
Ceremonia sosirii a avut loc pe
Aeroportul Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele partidului și statului.
Pe frontispiciul aerogării se afla por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.
La coborîrea din avion, pionieri,
tineri și tinere au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu buchete, de flori.
Mii de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene,
aflați la aeroport, au întimpinat cu toată căldura pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa
Elena Ceaușescu. Cei prezenți au
aclamat îndelung pentru partid și
secretarul său general, au scandat cu
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul". „Ceaușescu
— Pace !“.
Cei.; prezenți au exprimat satisfac
ția profundă cu care întreaga noas
tră națiune a primit rezultatele deo
sebite ale vizitelor întreprinse in Re

publica Populară Chineză șl Republi
ca Populară Democrată Coreeană, vi
zite care reprezintă momente de im
portanță deosebită în dezvoltarea șl
întărirea relațiilor de prietenie, sti
mă, solidaritate militantă și colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez,
dintre popoarele român și chinez,
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Muncii din Coreea, dintre
popoarele român și coreean.
Primirea plină de însuflețire pe
tare bucureștenif au rezervat-o con
ducătorului partidului și statului nos
tru a reflectat. în același timp, cu
pregnantă, sentimentele de dragoste
și prețuire pe care toți cetățenii pa
triei le nutresc față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea
ce a făcut și face spre binele și pro
gresul neîntrerupt al patriei noastre
socialiste, pentru creșterea -prestigiu
lui României in viața internațională.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie manifestărilor entuziaste
ale bucureștenilor.

„Puternică

manifestare
a unei prietenii
indestructibile"
Revista presei
coreene
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cu privire la rezultatele vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, în Republica Populară Democrată Coreeană

în aceeași atmosferă de caldă prie
tenie. stimă și prețuire reciprocă in
care s-a desfășurat din primele sale
momente, marți. 15 octombrie 1985,
s-a încheiat vizita oficială de prie
tenie în R.P.D. Coreeană a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și a tovarășei Elena
Ceaușescu. la invitația tovarășului
Kim Ir Sen, secretar general al C.C,
al Partidului Muncii din Coreea,
președintele R.P.D. Coreene.
întreagă vizită a avut loc sub
semnul înțelegerii și al bunelor
relații statornicite între popoare
le. partidele si țările noastre, al vo
inței comune de a da un nou impuls
acestor raporturi in folosul reciproc,
al cauzei socialismului si păcii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost
conduși pînă la aeroport de tovarășul
Kim Ir Sen.
De-a lungul traseului urmat de co

loana oficială, escortată de rootociclisti. se aflau mii si mii de locui
tori ai Phenianului, care au făcut o
caldă manifestare de simpatie solilor
ponorului român.
Aceleași manifestări s-au regăsit
și la aeroportul Sunan, unde un
mare număr de oameni ai muncii au
tinut să fie prezenți si în aceste clipe
de rămas bun. manifestîndu-si sim
patia si sentimentele de stimă si pre
țuire pe care le nutresc fată de înaltii soli ai ponorului român.
Au fost intonate imnurile da stat
ale celor două țări. S-a trecut, apoi,
în revistă garda militară aliniată în
onoarea conducătorului partidului si
statului nostru.
Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați, la plecare, de tovarășii Kang
Song San. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C.. premierul
Consiliului Administrativ. Li Giong
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat o vizită oficială de priete
nie în Republica Populară Demo
crată Coreeană, la invitația tova
rășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, în perioada 12—15
octombrie 1985.
în. timpul vizitei, înalțll oaspeți
români s-au bucurat de o deosebită
ospitalitate și de o caldă primire,
expresie a sentimentelor de strinsă prietenie, stimă și respect re
ciproc dintre cele două partide și

popoare, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară
Democrată Coreeană.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele'
Republicii Populare Democrate Co
reene. au avut convorbiri oficiale,
desfășurate într-o atmosferă cor
dială. de prietenie, respect și înțe
legere reciprocă, în cadrul cărora
s-a efectuat o informare reciprocă
privind stadiul construcției socia
liste în cele două țări, s-a proce
dat la o examinare aprofundată a
relațiilor româno-coreene si a

perspectivelor lor de dezvoltare în
continuare și s-a făcut un schimb
fructuos de păreri privind proble
mele actuale majore ale vieții con
temporane și ale mișcării comunis
te și muncitorești internaționale,
în cursul convorbirilor, cei doi
conducători de partid și de stat au
evidențiat, cu deosebită satisfacție,
că relațiile tradiționale de priete
nie, colaborare și solidaritate dintre
Partidul Comunist Român si Parti
dul Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Populară Democrată Coreea
nă, dintre popoarele român și co
reean s-au întărit și dezvoltat con
tinuu. Dînd o apreciere deosebită
stadiului înalt al relațiilor românocoreene. bazate pe principii de

deplină egalitate, de stimă și respect
reciproc, pe idealurile și țelurile
comune ale construcției socialismu
lui și apărării păcii, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen
au exprimat hotărîrea fermă a ce
lor două partide și guverne de a
face totul pentru adîncirea și ex
tinderea în continuare a raporturi
lor româno-coreene pe plan poli
tic, economic,' cultural și în alte do
menii de activitate. în interesul re
ciproc al popoarelor român și co
reean, al construcției socialiste în
Republica Socialistă România și
Republica Populară Democrată Co
reeană.
A fost subliniată, în mod special,
contribuția hotărîtoare a dialogului
la cel mai înalt nivel la dezvolta

rea raporturilor bilaterale și a con
lucrării în viața internațională,
subliniindu-se că întîlnirile și con
vorbirile dintre cei doi șefi de par
tid și de stat. înțelegerile conveni
te împreună, precum și legăturile
personale de prietenie și pre
țuire reciprocă statornicite de
multă
vreme
între
tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen
au stimulat puternic amplificarea
relațiilor dintre țările și partidele
lor, constituind, totodată, momente
de o deosebită importanță în con
solidarea marii și trainicei priete
nii româno-coreene. In acest ca
dru, au fost relevate semnificația
șl marea importantă a prevederilor
(Continuare în pag. a III-a)
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TIMP BUM PEHTHU RTCRLTAT, M» BUNA
PENTRU ACCELTRARTA RITMULUI BE LUCRii

legumicultor
pasionat

Echipa de reporteri a „Scînteii" transmite din județul Bihor

teșan, ne demonstra, nu numai cu
argumente agrotehnice, ci și econo
mice, superioritatea tehnologiei cul
tivării orzului prin executarea a două
arături în loc de una singură, cum
se procedează în mod curent. Aceas
tă tehnologie, care nu este altceva
decît o îmbunătățire a practicii tra
diționale a țăranilor din partea locu
lui de a semăna orzul sau griul în
miriștea arată de două ori, are ma
rele avantaj de a asigura un spor
de producție de cel puțin 1 000 kg
la hectar, in condițiile in care con
sumul specific de carburanți nu de
pășește baremul stabilit. Asemenea
inițiative menite să asigure sporirea
randamentelor la hectar, experiențe
de care luăm cunoștință aici, la Va
lea lui Mihai, aveam să le regăsim
în forme și la dimensiuni diferite pe
tot traseul străbătut in documentarea
noastră în județul Bihor. Dar acum,
cind semănatul griului și orzului,
practic, s-a încheiat, atenția noastră
s-a îndreptat spre acțiunile ce se în
treprind pentru încheierea grabnică
a recoltării culturilor de toamnă și
executarea arăturilor pentru însă;
mințările de primăvară.

Primele semne bune ale viitoarei
producții de cereale păioase pe care
le întilnim la intrarea in județul
Bihor sint lanurile viguroase și dese
de orz ce se dezvăluie privirii in
toată frumusețea lor peste imensi
tatea decorului cenușiu de toamnă.
A răsărit orzul, iar griul semănat
mai timpuriu se pregătește să dea in
colț. Ultimele ploi, puține cîte au
fost, par să prevestească altele mai
mari, pentru că și aici pămintul,
secătuit de atîta secetă, are nevoie
de multă apă.
S-a muncit în condiții climatice
grele, dar spre cinstea și lauda mecanizatorilor și specialiștilor de aici
pe marea majoritate a celor peste
100 000 hectare1 semănate în această
toamnă au fost executate lucrări de
bună calitate. Calitate ce se reflectă
nu numai in modul in care a fost
,
pregătit terenul sau executate însă, : mințările, ci și in adoptarea de teh' nologii specifice condițiilor de teren,
.cerințelor impuse de normele agro' Ațehnice ce stau la baza organizării
pnor asolamente cu adevărat știin. 1.țifice.
.< i;.ț: . La I.A.S. Valea lui Mihai, directo•; frul intreprinderii, inginerul loan Re-

»A CULESUL PORUMBULUI, VITEZELE

tor. încerelnd să cunoaștem cite ceva
din intimitatea acestui proces, la
fața locului aveam să ne convingem
că munca efectivă a multora dintre
mecanici și tehnicieni se rezumă nu
atit în intervențiile asupra instala
țiilor aflate în funcțiune, cit în pre
gătirea pentru fabricație a utilaje
lor care la nevoie trebuie să asi
gure continuitatea producției. Efor
turile stăruitoare spre reutilare, în
sensul înlocuirii unor instalații de
pășite din punct de vedere tehnic
și funcțional, au fost dublate de
preocuparea pentru reducerea sub
stanțială a consumurilor energetice.
Dacă facem comparația numai cu
anul 1983, astăzi ■ fiecare tonă de
zahăr se produce cu un consum
energetic cu aproape 40 la sută
mai mic. Totuși, aceste realizări par
mai puțin însemnate in comparație
cu ceea ce s-a făcut pentru asigu
rarea continuității procesului de fa
bricație, respectiv pentru aprovizio
narea ritmică cu materie primă.
Această întreprindere, care prelu
crează zilnic 3 300 tone sfeclă, dis
pune de o capacitate de transport
auto doar de 400 tone pe zi. Peste
90 la sută din sfecla prelucrată este
transportată pe calea ferată, prin in
termediul a trei garnituri de vagoa
ne special organizate pentru trans
portul sfeclei. Printr-o conlucrare
exemplară cu organele C.F.R., printr-un sistem informațional care are
marea calitate de a indica cu exac
titate situația reală a stocurilor de
sfeclă se asigură dirijarea operativă
a vagoanelor cu prioritate spre acele
baze de recepție care la momentul

respectiv dispun de cantitățile cele
mai mari de materie primă. Așa se
reușește ca in majoritatea cazurilor
fabrica să funcționeze numai cu sfe
clă proaspăt recoltată, fapt ce influ
ențează pozitiv extragerea zahărului
din rădăcini.
Deși fabrica din Oradea a func
ționat în mod constant peste capaci
tatea stabilită, la sfirșitul săptămînii
trecute exista un decalaj mare între
cantitatea recoltată și cea prelucrată.
Decalaj apărut și ca urmare a fap
tului că noua fabrică de zahăr din
Cărei nu a intrat în funcțiune, ast
fel îneît întreprinderea din Oradea a

fost obligată să prelucreze șl sfecla
recoltată in unitățile agricole din
județul Satu Mare. Tot atit de ade
vărat este că ritmul recoltării a tre
buit grăbit și pentru a elibera acele
suprafețe care urmau să fie însămințăte cu griu. Acum însă, cind
nu mai pot fi invocate asemenea
cauze obiective iar timpul se men
ține prea călduros pentru a ■ se trece
la insilozarea sfeclei, considerăm că
este necesar să se realizeze o core
lare normală între, ritmul recoltării
și cel al fabricației, chiar dacă in
unele cazuri ar trebui încetinitculesul.

GRĂDINILE AU RODIT TOTUȘI
ÎMBELȘUGAT...
Deși. condițiile climatice au fost
mai puțin prielnice, acum cind rodul
grădinilor se adună de pe ultimele
suprafețe se poate spune că nu a
fost tocmai un an rău pentru legu
micultorii bihoreni. Din fermele le
gumicole ale unităților agricole au
fost livrate la fondul de stat pină
acum circa 95 000 tone legume și, po
trivit ultimelor evaluări, se mai află
pe cimp 30 000 tone tomate, rădăcipoase, varză etc. Adică o producțiemarfă totală de 125 000 tone, care
reprezintă aproape tot atit cît s-a
realizat în 1984, intr-un an socotit
record în legumicultura județului.
Ritmul zilnic de recoltare se menți
ne la 1 200—1 300 tone, din care 1 000

tone le reprezintă tomatele trimisa
spre industrializare.
Am trecut, zilele acestea, prin cele
12 ferme ale întreprinderii de pro
ducerea si industrializarea legumelor
și fructelor „Arovit" Valea lui Mihăi.
Și trebuie să spunem că ne-au impre
sionat in mod deosebit hărnicia oa
menilor, rodul bogat și curățenia
culturilor de legume tîrzii, care vin
să facă dovada că aici se înțelege
foarte clar ce înseamnă grădină de
legume în adevăratul înțeles al
cuvîntului. în condiții de neirigare,
au fost realizate producții de peste
30 tone tomate la hectar. Pentru a
demonstra gradul de intensitate
atins aici este suficient să arătăm

T)E LUCRU AU FOST RECONSIDERATE
control riguros in vederea bunei
conservări a recoltei.
Orele au tot mal mult prețul re
coltei in Cimpia Crișurilor. La Sintandrei, lanurile de porumb se împu
ținau văzind cu ochii, fiind asaltate
dintr-o parte de o formație de 10
combine, iar dintr-alta' de sute de
cooperatori și muncitori veniți în
ajutor din unitățile economice orădene. în cursul zilei de ieri se re
coltau ultimele hectare din cele 447
ocupate de această cultură. Recolte
le depun mărturie despre hărnicia
cooperatorilor și rivna specialiștilor
.de aici. După griu, care a rodit
8 095 kg la hectar, porumbul înscrie
în dreptul său cea mai bună recoltă
smulsă vreodată acestor pămînturi
— 10 000 kg boabe la hectar în re
gim neirigat. Că organizarea muncii
este ireproșabilă denota și faptul că
pe cîmp . nu se mai află nici un
știulete. Au mai rămas doar 80 hecta-re de eliberat de coceni, asigurindu-se astfel front de lucru pentru
arăturile de toamnă. Și încă un amănunt : cooperativa și-a onorat in
tegral sarcina la fondul de stat,
livrînd peste prevederi 1 000 tone
boabe porumb,
_
_
__ ____ _______

Deși nu este in prim-planul prio
rităților — porumbul rămine totuși
cultura spre recoltarea căreia sint
concentrate principalele forțe din
agricultura județului. Cp mijloacele
mecanice, dar mai ales cu oamenii,
pină acum au fost recoltate circa
45 000 hectare cu porumb din cele
76 800 aflate in cultură. Dacă in pri
ma decadă a acestei luni culesul se
desfășura pe un front larg cu pre
cădere in zona de cimpie, unde la
nurile erau ajunse la maturitate,
aria recoltării s-a extins acum și în
zonele colinare, inclusiv in zona
Sudrigiului. O dată cu reconsiderarea
■ vitezelor de lucru, ritmul zilnic a
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PROIECTAȚI
tăm la conținutul real de zahăr din
rădăcinile de sfeclă.
împreună cu inginera Elena Zahan,
directorul fabricii de zahăr, am
parcurs o. parte din drumul acestui
proces complex pe care îl presupune
transformarea în zahăr a rădăcinilor
de sfeclă. De la descărcarea rapidă
a sfeclei din vagoane în buncărele
de recepție, unde se realiza și o pri
mă spălare a materiei prime, pină
la instalațiile în care se realizează
rafinarea zahărului — totul funcțio
na ca un ceasornic. In halele de fa
bricație, muncitorii . și specialiștii
erau atit de preocupați de buna des
fășurare a procesului tehnologic in
cit toți lasă impresia că aceste insta
lații de dimensiuni neobișnuite sint
dirijate nu de oameni, ci de ordina-

Din prima și pină în ultima, zi,
peste parametrii tehnico-economici
de făbricatie ! Așa a funcționat în
toată campania trecută fabrica de
zahăr din Oradea- și tot așa sint
hotăriți să lucreze în actuala cam
panie cei 560 de oameni ce alcătu
iesc acest harnic colectiv muncito
resc. In perioada scursă ,de la înce
perea fabricației, întreprinderea din
Oradea a prelucrat în medie 3 300
tone sfeclă de zahăr în 24 de. ore,
cu 300 tone peste capacitatea stabi
lită și există toate condițiile ca acest
ritm să crească cu încă 100 tone.
Din capul locului trebuie remarcat
faptul că ritmul înalt de fabricație
s-a realizat în condițiile obținerii
unui indice de extracție ce poate fi
socotit ca foarte bun, dacă il rapor
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că in fermele întreprinderii „Arovit0
s-a obținut în acest an o producție
totală de legume echivalentă cu în
treaga producție a județului Bihor
de acum 5—6 ani. Fapt este că fa
brica din Valea lui Mihai își asigură
din fermele proprii peste 90 la sută
din necesarul de materie primă pre
văzut a fi prelucrat intr-un an de
zile. Zilnic, cei aproape 3 500 cule
gători recoltează acum intre 600 și
7 000 tone de legume, care în majo
ritatea lor sint industrializate într-o
formă sau alta.
Concentrarea producției de legume
își dovedește din plin superioritatea.
Pentru că nu numai fabrica din
Valea lui Mihai, ci și aceea din Ora
dea — „Avintul"’ — a funcționat in
acest an mai ales cu legume produse
în fermele proprii. Și ceea ce este
esențial este faptul că ambele au
reușit să-și realizeze principalii in
dicatori de f>lan pe cele 9 luni ale
anului și dispun de toate condițiile
pentru a-și îndeplini sarcinile de
plan pe 1985. Concentrarea produc
ției. nu numai pe lîngă principalele
fabrici prelucrătoare, ci și în cazul
celei destinate consumului in stare
proaspătă sau pentru export, a avut
ca rezultat firesc specializarea fer
melor de legume pe anumite sau
chiar pe cîte un singur produs. în
asemenea ferme, cum sint cele de la
Galoșpetreu, s-a realizat anul acesta,
pe 80 hectare, o producție' medie de
aproape 60 tone tomate la hectar ;
ferma legumicolă din Diosig, specia
lizată în cultura ardeiului, aproape
că și-a dublat producția in compa
rație cu 1983. De la ferma din Vaida,
specializată în producerea ardeiului
în spații protejate, au fost livrați în
acest an primii ardei la export. Și
asemenea exemple de înaltă produc
tivitate și eficientă se pot da și de
la Borș, Tulea, Roșiori, Tarian, Salonta, Ciumeghiu și Ghiorac.
Cu fiecare zi, în unitățile agricole
din județul Bihor campania de re
coltare a legumelor se apropie de
sfirșit. Dar in grădini se pun de pe
acum bazele viitoarei recolte. O re
coltă care se speră că va fi și mai
bogată. Un prim argument îl consti
tuie In acest sens continuarea pro
cesului de concentrare și speciali
zare a producției legumicole, care
va cunoaște noi dimensiuni o dată
cu restrîngerea, incepind din primă
vară, a activității legumicole în
acele zone recunoscute cu tradiție în
legumicultură.

Ioslf POP
loan LAZA

Cu asemenea platforme trase de cai puternici, la C.A.P. Salonta, se transportă anual produse in greutate totală
de aproape 70 000 tone
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aceste două zile, decalajul dintre producția de porumb recoltată șl cea
transnnrfnln an fost
fnflf. redus
rprlllR de
dp ia
In sută la 7 la 'sptă.
fStplian Chiper).
ChinnrV.
transportată
la 15 la
sută. (Stelian

LA RECOLTAT... IN PĂDURI. Ge se poate recolta in acesta

FORMAȚII COMPLEXE DE LUCRU. în județul Vaslui,
organizarea utilajelor mecanice în formații complexe, completată cu
întrajutorarea dintre unitățile agricole din același consiliu agroindus
trial, asigură viteze de lucru superioare la recoltat. în unitățile agricole
din consiliul agroindustrial Zorleni, formații de combine, autocamioane
și atelaje au recoltat mai întii porumbul de pe solele planificate a fi
semănate cu griu din cooperativele agricole Băcani, apoi la Alexandru
Vlahuță, Zorleni și Ibănești. în felul acesta, știuleții au fost operativ
strinși, încărcați șl livrați la fondul de stat, cocenii — tăiați și ime
diat insilozați, iar in urmă tractoarele au arat și pregătit patul ger
minativ pentru a-și primi sămînța. (Petru Necula).

DECALAJELE S-AU MICȘORAT. Simbătă
duminică, m
județul Buzău, ca urmare a măsurilor stabilite de comandamentul ju
dețean pentru agricultură, capacitatea de transport pentru porumb a
fost suplimentată cu 120 de autocamioane și tractoare cu remorci din
unitățile industriale ale municipiului Buzău și orașului Rimnicu Sărat.
Acestora li s-au adăugat 1123 atelaje particulare. Ga atare, numai in

zile In păduri ? Roadele stejarului și fagului — ghindă și jir — pro
duse cu o valoare nutritivă pentru hrana animalelor, îndeosebi a por
cilor. Anul a fost secetos și, ca atare, nefavorabil pentru furaje.
Există insă o recoltă abundentă de ghindă și jir. De aceea, în județul
Argeș se desfășoară o largă acțiune de colectare a acestor produse ale
pădurii. La cules au fost antrenați pădurarii ocoalelor silvice și elevii
satelor, cărora li s-au alăturat și tineri săteni sau din unități econo
mice și instituții. Se estimează că va fi strînsă o cantitate de 2 000
tone de jir și ghindă. (Gheorghe Cîrstea).
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GRAFICELE NU SÎNT FACULTATIVE. în județul Tulcea,

J

recolta de sfeclă de zahăr a fost strînsă doar de pe jumătate din su
prafața cultivată. Că lucrările puteau fi mult mai avansate o dove
desc rezultatele cooperativelor agricole Zebil, Niculițel și ale între
prinderilor agricole de stat Baia, Traian. în care se respectă graficele
de recoltare și livrare stabilite. în schimb, cooperativa agricolă Babadag, situată lîngă fabrica de zahăr din localitate, abia a început re
coltarea. Potrivit graficului, pină la această dată unitatea trebuia să
livreze 70 la sută din producție, dar nu a predat nimic la fabrica de
zahăr. Și pentru cooperatorii din Babadag graficele de recoltare tre
buie să fie literă de lege ! (Neculai Amiliulcsci).
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De peste 20 de ani, inginerul
Mircea Stanciu lucrează la În
treprinderea agricolă de stat
Poiana, județul Cluj. A venit
aici îndemnat de pasiunea de a
se ocupa de producerea legume
lor, pămintul de pe Valea Arieșului -fiind prielnic pentru prac
ticarea legumicultura. O dată cu
experiența acumulată de-a lun
gul anilor, a fost numit șeful
fermei legumicole. In aceste zile
de octombrie, cind in cimp este
mult de lucru la stringerea re
coltei, schimbăm cu el citeva
vorbe, li privesc fata brăzdată
de ani si încerc să aflu ce-l pre
ocupă mai mult in aceste mo
mente, punindu-i citeva între

bări. Mi se răspunde fără ezita
re că la ordinea zilei sint recol
tarea verzei, rădăcînoaselor si
altor legume. Zilnic, de aici sint
livrate cantități apreciabile de
produse unităților de desfacere
din Turda si Cluj-Napoca.
Discutăm despre activitatea
fermei. Datorită iscusinței aces
tui priceput legumicultor a cres
cut nu numai producția medie
la hectar, ci și suprafața cul
tivată, care a ajuns, in citiva
ani, la 180 hectare, tn dialogul
nostru, inginerul revine deseori
la cei cu care lucrează și tine
să notez că legumicultura se face
cu oameni pricepuți, cu dragos
te si răspundere in muncă. Ne
vorbește de ajutoarele sale de
nădejde : inginera Elena Călu
găr. șefele de echipă Maria
Creta, Ibolia Bartos, Monica
Erdei, despre Petru Ristei si Florea Dumitru, din cadrul sectoru
lui de mecanizare, si alții.
Care silit satisfacțiile unui le
gumicultor? — întrebăm. „Reali
zarea de recolte mari și de bună
calitate" ■.— ne răspunde el.
A flăm că anul, acesta întreprin
derea realizează 4 900 tone de le
gume, de aproape trei ori mai
mult decit in anul 1967. Produc
ția medie la hectar a crescut de
la 16 000 la 28 000 kg. S-au
realizat, peste plan, in medie, la
hectar 7 000 kg rădăcinoase,
3 000 kg varză si 1 700 kg ardei.
Activitatea din legumicultura se
încheie cu beneficii. Si aceasta
in condițiile unui an nu prea
favorabil pentru legumicultura.
înainte de a. pleca il întreb ce
fac legumicultorii după termi
narea recoltării. Inginerul inii
răspunde scurt : „Lucrăm pen
tru pregătirea producției anului
viitor. La noi, mai mult decit în
alte sectoare ale agriculturii
intre o recoltă și alta nu este
nici o pauză".

Marin OPREA

corespondentul „Scînteii”

COM SINT PREGĂTITE TERMOCENTRALELE PENTRU SEZONUL RECE? w»
problemă de maximă

ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă

RĂSPUNDERE
0 CERINȚĂ ESENȚIALĂ:
LUCRĂRILE EXECUTATE LA
TIMP, DAR Șl DE CALITATE
După cum se știe, in iarna care a
trecut, intr-o serie.de unități s-a fă
cut resimțită lipsa de energie, afectind, intr-o anumită măsură, desfă
șurarea normală a proceselor de
producție. Acum, cind se apropie un
nou sezon rece, deosebit de impor
tant este să se acționeze cu toată
fermitatea pentru ca amplul și cu
prinzătorul program de lucrări pen
tru repararea și modernizarea insta
lațiilor din cadrul centralelor electri
ce să fie realizat exemplar, la timp.
In primul rind. un accent deosebit
s-a pus pe repararea și îmbunătă

Total putere medie in reparații
din care :
— in centrale pe cărbune
— in centrale pe hidrocarburi
— în centrale hidroelectrice

țirea funcționării agregatelor energe
tice. Totodată, ținindu-se seama si
de neajunsurile manifestate în iarna
trecută, au fost stabilite o serie de
acțiuni pentru îmbunătățirea activi
tății din gospodăriile de cărbune, vizind în mod deosebit o serie de ac
țiuni pentru asigurarea unor condiții
mai bune de descărcare, manipulare
și transport ale cărbunelui, repararea
și revizuirea utilajelor din depozi
tele de combustibil, ale instalațiilor de
dezghețat vagoane. Din datele puse
la dispoziție de specialiști din Mi
nisterul Energiei Electrice rezultă că
a mai rămas de executat un volum
important de reparații capitale, cit
și curente. Prezentăm situația reali
zării fizice a puterii medii progra
mate în reparații în perioada 1 ia
nuarie — 1 octombrie 1985 :

Programat-MW Realizat-MW
1 7792 122

Referindu-ne la reparațiile capi
tale. precizăm că au fost programate
lucrăfî la 36 agregate energetice. In
cadrul acestor acțiuni, s-au executat
o serie de reparații și modernizări
menite să asigure creșterea fiabili
tății echipamentelor la grupurile
nr. 2 de 330 MW de la Turceni si
nr. 5 de 330 MW de la Rovinari. prin
înlocuirea suprafețelor de schimb de
căldură erodate sau in zona cărora
se produc frecvente spargeri de țevi,
montarea de separatori de tip îmbu

837
860
425

671
793
315

%
83,8
86,1
74,1
74,1

nătățit la morile de cărbune. De
asemenea, s-au realizat o serie de
lucrări menite să Îmbunătățească re
gimurile de funcționare ale pompe
lor de alimentare — echipamente
care au creat numeroase probleme
in exploatare.
Iată o primă constatare: cu toate
măsurile luate pentru desfășurarea
in bune condiții a lucrărilor de
reparații, perioadele aprobate au fost
depășite. Această situație este moti
vată de volumul suplimentar de lu-

Azi despre: REPARAȚIILE ȘI MODERNIZĂRILE GRUPURILOR ENERGETICE
O condiție de bază pentru desfășurarea normală, la nivelul
ritmurilor planificate, a activității unităților producătoare
de energie electrică o constituie, în prezent, finalizarea grab
nică a lucrărilor de reparații și modernizări ale instalațiilor
din centralele electrice. In acest sens, programele stabilite
prevăd terminarea Ia timp a reparațiilor la toate grupurile

crări apărute după demontarea
agregatelor, dar și de lipsa de fermi
tate și insuficienta implicare a per
sonalului de conducere din termo
centrale. din Centrala industrială de
producere a energiei electrice și ter
mice și Ministerul Energiei Electrice
care sint răspunzători de pregătirea
și realizarea acestor reparații. Căror
cauze se datorește realizarea repa
rațiilor capitale pină la această dată
în proporție de numaî 83,8 la sută,
iar la termocentralele pe cărbune
doar de 80,1 la sută ?
In primul rind. decalarea repara
țiilor capitale ale unor agregate
energetice atit din termocentralele
pe cărbune, cîț și din cele pe hidro
carburi sau hidrocentrale este pusă
pe seama neasigurării puterii cores
punzătoare de către marile unități
energetice Rovinari și Turceni. Ast
fel se înregistrează decalări, față de
programele stabilite, de o lună pină
la 5 luni, a grupului nr. 1 de 110 MW
de la Mintia, grupul nr. 2 de la Ișalnița etc. Situație ce trădează o men
talitate păgubitoare, știut fiind fap
tul că asemenea tergiversări se pot
solda cu întreruperi accidentale în
funcționarea unor agregate, cu im
plicații grave in producția de ener
gie.
In al doilea rind. această situație
a fost determinată de întirzicrea în
livrarea unor subansamble și piese
de schimb, care. în unele cazuri, a
condus și la prelungirea reparațiilor
Ia unele grupuri energetice. In
această situație sint lucrările de re
parații de la o serie de cazane de la
termocentralele Borzești, Midia și
Pitești-Sud.
în al treilea rind, organizarea

energetice, astfel tncît, tn lunile sezonului rece, capacitățile
de producție să poată funcționa corespunzător și să asigure
energia necesară economiei naționale.
Practic, această acțiune de mare importanță economică
trebuie să se încheie neîntîrziat. In ancheta de față ne

nesatisfăcătoare a acțiunilor pregăti
toare și de execuție a lucrărilor de
reparații a condus la depășirea peri
oadelor planificate cît și in unele
cazuri la un nivel necorespunzător
al acestora. Astfel, s-a putut con
stata că, după reparația cazanului
nr. 5 de 1 035 tone/h de la Rovinari,
o serie de țevi erodate nu au fost
schimbate integral. La termocentrala
Turceni, la cazanul nr. 2 de 1 035, t/h
după pornirea acestuia s-a observat
că avea , un număr mare de mori in
disponibile, ceea ce arată o insufi
cientă preocupare pentru realizarea
unor lucrări de reparații complete și
de calitate. Această situație este cu
atit mai de neînțeles cu cit — așa
cum afirmau specialiști din Ministe
rul Energiei Electrice — finind sea
ma de deficientele din perioadele
anterioare în executarea reparațiilor,
in acest an s-au luat măsuri pentru
mai buna organizare a recepției lu
crărilor efectuate, precum și pentru
stabilirea clară a răspunderilor care
revin executanților și comisiilor de
recepție.

CE ACȚIUNI SE ÎNTREPRIND
PENTRU CREȘTEREA FIABI
LITĂȚII GRUPURILOR ENER
GETICE
Din multitudinea de măsuri apli
cate sau de acțiuni in curs de fina
lizare. ne vom referi. în primul rind,
la cele care vizează creșterea dispo
nibilității agregatelor energetice. Pe
baza unor analize minuțioase cu pri
vire la starea fizică a fiecărui grup

energetic din centrale. îndeosebi ale
celor funcționind pe cărbune, au
fost întocmite grafice cu lucrările
necesare a fi realizate pentru adu
cerea acestora la parametrii nomi
nali de funcționare.
— Pentru realizarea acestui obiec
tiv, precizează ing. Alexandru Neațu,
director al direcției de exploatare,
reparații și mecano-energetică din
Ministerul Energiei Electrice, au fost
prevăzute o serie de lucrări de mo
dernizări, execuția lor fiind reparti
zată pe formații de lucru speciali
zate din cadrul întreprinderilor de
electrocentrale. Trustului Energomontaj și intreprinderii „Energoreparații". Iată citeva din acțiunile ce
vor conduce la creșterea gradului de
disponibilitate a capacităților ener
getice : la grupurile de 330 MW nr. 4
și 5 de la Rovinari și nr. 2 și 4 de la
Turceni au fost efectuate sau se
aplică modernizări la sistemul de
presiune al cazanelor. precum și alte
măsuri pentru creșterea fiabilității
agregatelor ; la grupurile nr. 1 și 2
de 210 MW de la Mintia-Deva și
nr. 7 și 8 de 200 MW Borzești se are
în vedere înlocuirea statoarelor ge
neratoarelor cu altele noi, moderni
zate, care permit realizarea unor
randamente superioare ; la cazanele
de abur de 420 tone abur pe oră se
prevede înlocuirea conductelor de
apă ascendente și descendente. O
parte din aceste lucrări Ia o serie de
termocentrale au fost finalizate, iar
eficiența lor este materializată în
creșterea puterii realizate. în pre
zent se execută reparația capitală la
cazanul nr. 1 de 230 t/h de la Paroșeni, în cadrul căreia se montează
mori noi modernizate cu debit mărit

propunem să desprindem citeva concluzii cu privire la
felul cum s-a muncit pină acum și — ceea ce este mai
important — cum trebuie să se acționeze pentru rezolva
rea tuturor problemelor de care depinde încheierea la
termen a lucrărilor de reparații în toate centralele elec
trice.

și electrofiltre noi cu capacitate su
perioară de reținere a cenușei. O
atenție deosebită se acordă grupuri
lor energetice din centralele funcțio
nind pe cărbune. Astfel, din cele 12
poziții — cazane și turbine — prevă
zute în reparație capitală, lucrările
au fost finalizate la 8 grupuri, urgentîndu-se încheierea cit mai grab
nică și in condiții de calitate, a acti
vității de reparații și modernizări la
celelalte obiective, astfel incit în
perioada sezonului rece acestea să
funcționeze la întreaga capacitate.
In continuare am reținut o serie
de măsuri avute în vedere, care să
permită o mai bună îndrumare și
urmărire a realizării reparațiilor la
grupurile energetice din centralele

electrice. Astfel, la fiecare obiectiv
au fost repartizați specialiști din ca
drul Ministerului Energiei Electrice,
ai Centralei industriale de producere
a energiei electrice și termice, de la
institutele de cercetare și proiectare
de profil, care zi de zi să sprijine
efectiv realizarea programelor de
reparații și modernizări. Totodată,
avînd în vedere volumul important
de piese de schimb necesar, au fost
urmărite la furnizori, în baza grafi
celor aprobate, execuția lor și livra
rea la termocentrale a acestora. Dar
nu întotdeauna unitățile furnizoare
de echipament energetic au dovedit
receptivitate, promptitudine in ono
rarea contractelor și a sarcinilor ce
le reveneau.

CÎTEVA CONCLUZII
Pentru realizarea sarcinilor trasate de conducerea partidului, a pro
gramelor stabilite in vederea executării integrale a reparațiilor grupu
rilor energetice, pentru creșterea în continuare a producției de energie
electrică, in special in centralele pe cărbune, se impune să se acționeze
cu fermitate pentru încheierea grabnică a acestei acțiuni de maximă im
portanță. Mai există un volum mare deȚucrări, fapt ce necesită o con
centrare deosebită de forțe, astfel incit toate capacitățile energetice să
fie pregătite corespunzător pentru sezonul rece. Desigur, acestei imperi
oase cerințe trebuie să i se subordoneze eforturile atit ale energcticienilor din centralele electrice, din antreprizele de specialitate, cit și ale
colectivelor din unitățile din industria construcțiilor de mașini, care tre
buie să asigure livrarea integrală a pieselor de schimb prevăzute.
Totodată, trebuie să sc manifeste exigentă în execuția unor lucrări
de calitate. Este o necesitate căreia trebuie să i se acorde toată atenția
cuvenită, impusă atit de o serie de neajunsuri înregistrate în perioadele
anterioare, dar mai ales de cerința majoră a funcționării centralelor
electrice la parametrii superiori.
Despre asigurarea pieselor de schimb pentru activitatea de întreținere
și reparații vom relata intr-un articol din numerele viitoare ale ziarului.

Ion LAZAR
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCTJ,
MPREUNĂ CC TOVARĂȘA ELENA CEACȘESCC, ÎN R. P. D. COREEANĂ
COMUNICAT COMUN DE PRESĂ
cu privire la rezultatele vizitei tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii

Socialiste România, în Republica Populară
Democrată Coreeană
(Urmare din pag. I)

PLECAREA
DIN PHENIAN
(țJrmare din. pag. I)

Ok. membru al Biroului Politic al
C.C. al P.M.C.. vicepreședinte al Re
publicii. de alti tovarăși din condu
cerea de partid si de stat a R.P.D.
Coreene.
Erau prezent' ambasadorul Româ
niei la Phenian, Constantin Iftode,
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. Zo Iang Guk. precum si șefi ai
misiunilor diplomatice acreditați la
Phenian.
Tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceausescu și-au luat
apoi un cordial rămas bun de la to
varășul Kim Ir Sen si de la tovarășa
Kim Săng E.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășul Kim Ir Sen și-au strîns
călduros mîinile. s-au îmbrățișat cu
prietenie.
De la usa avionului, tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena
Ceausescu au răspuns. încă o dată,
cu prietenie, urărilor de drum bun
adresate de tovarășul Kim Ir Sen.
de tovarășii din conducerea de
partid si de stat a R.P.D. Coreene,
aclamațiilor si uralelor mulțimii, care
ovaționa cu putere pentru priete
nia trainică si solidaritatea dintre
partidele, țările si popoarele noastre.
La ora 11,00 — ora locală — ae
ronava prezidențială a decolat, îndreptîndu-se spre patrie.

TELEGRAMĂ DE Lfi BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN
La încheierea vizitei noastre în frumoasa dumneavoastră tară, dorim să
vă mulțumim, incă o dată, pentru primirea plină de căldură prietenească și
ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în Republica
Populară Democrată Coreeană.
îmi exprim și pe această cale deplina satisfacție pentru rezultatele vi
zitei, convingerea că noua noastră întîlnire, convorbirile purtate și înțele
gerile convenite cu acest prilej vor întări și mai mult prietenia, solidari
tatea și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din
Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Demo
crată Coreeană, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei socialismului,
colaborării și păcii în lume.
..
. .
;
Ne face o deosebită plăcere ca, o dată, cu salutul nostru de'rămas bun,să vă adresăm cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi și noi suc
cese în munca și lupta harnicului și eroicului popor coreean prieten pentru
dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru realizarea aspirațiilor sale
de unificare pașnică, democratică și independentă a Coreei.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

„PUTER NICĂ MANIFESTARE A UNEI
PRIETENII INDESTRUCTIBILE'
Mijloacele de informare în masă
din R.P.D. Coreeană au continuat
să reflecte
pe
larg
vizita
oficială de prietenie întreprinsă
în R.P.D. Coreeană de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu.
în relatările ziarelor, posturilor
de radio și televiziune sînt relie
fate momente importante ale vizi
tei — mitingul prieteniei româno-coreene, convorbirile ofi
ciale, primirea de către to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu a unei delegații
de oameni de știință coreeni, vizi
tarea unor obiective din Phenian
— atmosfera caldă și prietenească
în care s-au desfășurat, entuzias
mul manifestat de sutele de mii
de locuitori ai capitalei în timpul
marelui miting al prieteniei româno-coreene, contribuția pe care
vizita o aduce la adîncirea înțe
legerii și lărgirea relațiilor de con
lucrare și de solidaritate dintre
cele două partide, țări și popoare.
„NODON SINMUN", organ al
C.C. al P.M.C., consacră vizitei pa
gini întregi, bogat ilustrate. în
deschiderea paginii întii cu titlul
mare „Puternica demonstrație a
prieteniei și coeziunii indestructi
bile dintre poporul coreean și po
porul român" și subtitlul „Gran
dioasa desfășurare a marelui mi-,
ting din Phenian" este publicată o

amplă relatare despre participarea
celor peste 200 000 de locuitori ai
capitalei la această manifestare, subliniindu-se atmosfera de entuziasm
și solidaritate din marea piață din
centrul orașului. „Sutele de mii de
locuitori — precizează ziarul — s-au
îndreptat spre piața mitingului
purtind in miini flori și drapelele
de stat ale celor două țări și in

grale rostite la miting de to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen, ilustrate cu
fotografii.
Cotidianul informează despre
primirea
de
către tovarășa
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, prim viceprimministru al guvernului, președin
tele Consiliului Național pentru

REVISTA PRESEI COREENE
inimi sentimentele profunde de
care erau animați, transformând
orașul intr-o mare de flori, simbol
al unei prietenii de multă vreme
statornicită, cunoscînd o neconte
nită amplificare și consolidare". în
reportaj se relevă că „Mitingul a
constituit o puternică demonstrație
a. prieteniei și coeziunii invincibile
dintre poporul român și poporul
coreean care, In aceste zile, s-au
consolidat și înălțat pe o nouă
treaptă, reliefind hoțărirea comu
nă a celor două popoare de a mer
ge umăr la umăr, strîns unite, pe
același drum in lupta împotriva
imperialismului, pentru victoria
cauzei socialismului șl. comunismu
lui". Ziarul inserează în paginile
a doua și a treia cuvîntările inte

Știință și Tehnologie, a tovarășului
Li Za Bang, președintele Comite
tului de Stat pentru Știință și Teh
nologie, în fruntea unui grup de
academicieni și de reprezentanți ai
unor prestigioase organisme ști
ințifice și tehnice din R.P.D. Co
reeană.
Ziarul prezintă continuarea con
vorbirilor
dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Kim Ir Sen, vizita întreprinsă la
expoziția realizărilor construcției
socialiste din R.P.D. Coreeană,
semnarea unor documente impor
tante.
• Este publicat, de asemenea, un
articol intitulat „Agricultura ro
mânească în plin avint", în care se

f REZULTATE DE PRESTIGIU ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

evidențiază succesele obținute de
agricultura socialistă a României în
ultimele cincinale, contribuția aces
tei importante) ramuri economice
la dezvoltarea economico-socială a
țării.
La rîndul lor, ziarele „PHENIAN
SINMUN", „MINJOO CHOSUN" și
altele publică relatări despre vi
zită.
POSTUL DE TELEVIZIUNE co
reean a transmis pe toate canalele
mitingul prieteniei româno-coreene, celelalte momente din ziua a
treia a vizitei, subliniind atmos
fera de caldă prietenie și solida
ritate în care s-au desfășurat.
După-amiază postul central de te
leviziune a transmis un reportaj
despre dezvoltarea orașului Bucu
rești, prezentind imagini edifica
toare pentru eforturile de moder
nizare și înfrumusețare a capitalei
României socialiste, de soluționare
a problemelor edilitare și urba
nistice in vederea creării de con
diții tot mai bune de viață și mun
că locuitorilor săi.
Posturile de RADIO au trans
mis știri șl ample relatări despre
desfășurarea vizitei, apreciată ca o
importantă contribuție la apro
fundarea prieteniei
tradiționale
și adîncirea relațiilor de con
lucrare româno-coreene în intere
sul celor două țări ■ și popoare, al
cauzei socialismului și păcii.

teriilor prime necesare combinatu
lui și expediția produselor finite.
(Dan Plăeșu).

CARAȘ-SEVERIN ;
IAȘI ;
Turbine pentru
electrocentrale
Combinatul de utilai greu din
Iași s-a făcut cunoscut pentru re
zultatele bune obținute în produ
cerea de otel de mărci superioare,
din care se toarnă si se prelucrea
ză în secțiile sale piese, subansamble. ansamble și mașini de mare
performantă, multe dintre ele uni
cate si premiere> naționale. Astfel,
combinatul ieșean a devenit un
mare furnizor de cilindri pentru la
minoare si pentru industria celulo
zei si hîrtiei. cilindri calibrori.
oale de turnare în capacitate de 230
de tone si cu greutate proprie pînă
la 70 de tone, alte utilaje grele. Nu
de mult, aici a fost înregistrată o
altă noutate tehnică : încheierea
programului de fabricație a tuturor

pieselor si ansamblelor care intră
în componenta turbinelor hidrocen
tralelor electrice. Drept urmare,
pînă în prezent, s-a si realizat pri
ma comandă de turbine pentru sal
ba de hidrocentrale de pe Olt.
Fabricarea turbinelor pentru hi
drocentrale este deschizătoare de
drum pentru alte premiere națio
nale ce vor avea loc Ia Iași : lin
gouri turnate din otel de 400 tone,
piese turnate din otel de 300 tone,
ansamble mecano-sudate de pînă
la 300 tone si alte piese si utilaje
necesare economiei naționale, care
vor elimina importurile. (Manolc
Corcaci).

GALAȚI :
Un nou port mineralier
A fost finalizată construcția
portului mineralier de la Galați
aparținînd de întreprinderea de na

vigație fluvială- NAVROM, port
care servește combinatul siderur
gic de aici. Antrepriza de con
strucții hidrotehnice și întreprin
derea de antrepriză pentru con
strucții, montaje și reparații side
rurgice Galați, alături de Antre
priza de construcții căi ferate
București au realizat un mare
și modern port mineralier, cu o
capacitate de 24 milioane tone tra
fic pe an. Portul se întinde pe o
lungime de trei kilometri și este
dotat cu 50 de macarale de mare
putere, șase transportoare de ban
dă și alte utilaje, care asigură,
practic, mecanizarea tuturor ope
rațiilor de încărcare-descărcare a
mărfurilor. Cele 16 dane ale por
tului (patru pentru prelucrarea
calcarului de la Mahmudia, două
pentru minereu și cărbuni, două
pentru expediția laminatelor și opt
dane fluviale pentru traficul de pe
Canalul Dunăre — Marea Neagră)
asigură circulația operativă a ma

Drum

nou,

drum

bun !

Cu contribuția efectivă a cetă
țenilor din comunele Luncavita si
Teregova a început amenajarea și
modernizarea drumului de legătură
dintre cete două localități ale jude
țului Caras-Severin. Realizarea
acestui drum scurtează cu peste
30 de kilometri distanta dintre co
muna Luncavita si orașul Caran
sebeș. (Ion D. Cucu).

TELEORMAN :

Noi

sonde în funcțiune

La Schela de producție petrolie
ră Poeni, din județul Teleorman, au
fost puse In funcțiune patru noi
sonde. De la începutul anului. în
cadrul celor 7 brigăzi ale schelei,
au fost date în exploatare 59 de

.

Tratatului de prietenie și colabo
rare între Republica Socialistă
România si Republica Populară De
mocrată Coreeană, semnat de tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir
Sen la București. în 1975. pentru
amplificarea și intensificarea în
continuare a raporturilor dintre
cele două țări.
O atenție deosebită a fost acor
dată examinării stadiului actual al
raporturilor economice românocoreene și a perspectivelor lor de
dezvoltare. Relcvinclu-se rezulta
tele pozitive obținute, pînă acum,
în acest domeniu, cei doi șefi de
stat și de partid au convenit să fie
depuse, în continuare, eforturi sus
ținute pentru a se determina o
creștere puternică, în viitor, a
schimburilor comerciale și a coope
rării in producție pe baze stabile,
de lungă durată, reciproc avanta
joase, corespunzător posibilităților
sporite de care dispun țările și po
poarele lor, in plină dezvoltare so
cialistă. în acest scop, s-a hotărît
să se acorde o atenție.sporită iden
tificării de noi căi și modalități de.
lărgire a cadrului colaborării eco
nomice in domeniile mineritului,
construcțiilor de mașini, industriei
materialelor de construcții, indus
triei chimice, transporturilor, pes
cuitului oceanic și in alte sectoare
de interes comun.
Din dorința de a da un nou
impuls amplificării cooperării eco
nomice și tehnico-științifice dintre
cele două țări în perioada urmă
toare și în. perspectivă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al
Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kim
Ir Sen, secretar general al C.C. al
Partidului Murii-:i din Coreea, pre
ședintele Reddblich Populare De
mocrate ■Coreen.e,. au semnat acor
dul de lungă durată al dezvoltării
colaborării economice și tehnicoștiințifice pînă în anul 2000 între
Republica Socialistă România și
Republica Populară Democrată Co
reeană. De asemenea, în cursul vi
zitei au fost semnate Acordul
intre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Repu
blicii Populare Democrate Coreene
privind schimbul de. mărfuri și plă
țile pe perioada 1986—1990, precum
și un Aide-Memoire cu privire la
dezvoltarea relațiilor economice în
tre cele două țări.
în cadrul schimbului de păreri
cu privire la problemele interna
ționale de interes comun, cei doi
șefi de partid și de stat au con
statat, și de data aceasta, cu deo
sebită satisfacție că Republica So
cialistă România și Republica
Populară Democrată Coreeană au
poziții identice în principalele pro
bleme cu care este confruntată lu
mea contemporană.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Kim Ir Sen și-au manifestat
profunda îngrijorare față de men
ținerea unei stări de încordare
deosebită in viața internațională,
față de creșterea pericolului unui
nou război mondial, care s-ar
transforma într-o catastrofă nu
cleară.
Ambii șefi de partid și de stat au
subliniat că, în aceste condiții,
problema fundamentală care șe
pune în fața omenirii o constituie
oprirea' cursei înarmărilor, trece
rea la dezarmare, și în primul rind
la dezarmarea nucleară, prevenirea
unui război mondial și salv
gardarea păcii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Kim Ir Sen au subli
niat importanța pe care o prezintă
unirea strinsă a eforturilor forțe
lor progresiste de pretutindeni, a
tuturor popoarelor lumii pentru
securitatea și pacea întregii ome
niri, pentru preîntîmpinarea unui
nou război mondiaj, a unei ca
tastrofe nucleare, pentru apărarea
păcii. S-a exprimat convingerea că,
luptînd cu toată fermitatea, forțe
le iubitoare de pace pot bara politica imperialistă de agresiune și

sonde noi. depăsindu-se astfel sar
cinile da plan. Prin efortul petro
liștilor teleormăneni, termenele de
efectuare a probelor de producție
au fost reduse cu două-trei zile la
fiecare sondă. în prezent, aici se
află in diferite stadii de forai alte
26 de sonde. De asemenea, punînd
un accent deosebit oe pregătirea
temeinică a producției din perioada
sezonului rece, muncitorii si spe
cialiștii schelei acționează la ame
najarea căilor de acces Ia toate son
dele noi. izolarea conductelor de
amestec, revizuirea liniilor tehnolo
gice pentru producerea aburului.
(Stan Ștefan).

CONSTANȚA :
Apartamente mai multe
pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe din ju
dețul Constanța au realizat și dat
în folosință, de la începutul anului
și pînă în prezent, un număr de
3 384 apartamente, cu 110 aparta
mente mai mult decît prevederile
planului la zi. Alte 2 000 de aparta

război, pot salvgarda pacea șl secu
ritatea lumii.
Cei doi șefi de stat și de partid
s-au pronunțat pentru încetarea
cursei înarmărilor și, îndeosebi, a
celor nucleare, pentru reducerea
și distingerea completă a armelor
nucleare, realizarea dezarmării ge
nerale, desființarea blocurilor mi
litare opuse, retragerea trupelor
străine și desființarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor state,
pentru crearea de zone de pace, li
bere de arme nucleare, în Balcani,
în Europa de Nord și Centrală, în
Asia de Nord-Est, în Oceanul Pa
cific și în alte regiuni ale lumii,
pentru oprirea oricăror acțiuni de
militarizare a Cosmosului.
în această privință, a fost expri
mată speranța că la convorbirile
sovieto-americane de la GeneVa se
vor realiza acorduri corespunză
toare, în concordanță cu așteptările
și aspirațiile popoarelor.
Tovarășul Kim Ir Sen, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, a exprimat spri
jinul și solidaritatea deplină cu
inițiativele și activitatea Republicii
Socialiste România, ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, pentru înlătu
rarea pericolului izbucnirii unui
război nuclear in Europa și în
lume, pentru depășirea situației
grave existente în Europa, pentru
încetarea amplasării și retragerea
rachetelor nucleare cu rază medie
de acțiune, pentru eliminarea tu
turor rachetelor și armelor nu
cleare din Europa și din întreaga
lume, pentru transformarea Balca
nilor într-o regiune fără arme nu
cleare, a colaborării și bunei ve
cinătăți.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimînd solidaritatea cu lupta justă
a poporului coreean pentru retra
gerea trupelor străine și împotriva
încercărilor de creare a două
Coreei, pentru reunificanea inde
pendentă și pașnică a patriei, și-a
manifestat sprijinul, activ față de
propunerile privind desfășurarea
convorbirilor și tratativelor largi
între Nordul și Sudul Coreei, in
clusiv propunerile privind crearea
Republicii Confederate Democrate
Koryo și organizarea de convorbiri
tripartite, prezentate de R.P.D. Co
reeană. pentru reducerea stării de
tensiune din Peninsula Coreeană,
pentru rezolvarea pașnică și de
mocratică a problemei Coreei.
Partea română a exprimat spriji
nul său față de inițiativele R.P.D.
Coreene în legătură cu organiza
rea, sub auspicii comune ale Nor
dului și Sudului Coreei, a cetei
de-a 24-a ediții a Jocurilor Olimpioe.
Ambii șefi de partid și de stat
s-au pronunțat cu hotărîre pentru
eliminarea forței și a amenințării
cu forța în relațiile internaționale,
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și stărilor litigioase dintre
state numai pe cale politică, prin
tratative.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Kim Ir Sen au subliniat
necesitatea de a se face totul pen
tru afirmarea și respectarea în re
lațiile dintre toate statele a prin
cipiilor egalității în drepturi, in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la
amenințarea cu forța și avantaju
lui reciproc, pentru asigurarea
dreptului fiecărei națiuni la dez
voltare liberă, independentă, fără
nici un amestec din afară.
Subliniind atașamentul profund
și solidaritatea militantă a țărilor
lor cu lupta popoarelor împotriva
imperialismului, colonialismului și
neocolonialismului, a politicii ra
siste și de apartheid, cele două
părți au reafirmat sprijinul lor
pentru consolidarea independenței
naționale a țărilor din Asia. Africa
și America Latină, în vederea dez
voltării lor libere, de sine stătă

mente se află în faza de finisaj sau
într-un avansat stadiu de execu
ție, urmînd să fie date în folo
sință în acest trimestru. Cu cele
mai bune rezultate se înscriu co
lectivele din cadrul Trustului de
antrepriză .generală pentru construcții-montaj Constanța, care au
realizat noi ansambluri de locuințe
la Mangalia. Năvodari și Cerna
vodă. (George Mihăescu).

ARGEȘ :
Instalații solare și eoliene
Producerea energiei solare și
eoliene capătă extindere și în ju
dețul Argeș. în prezent, funcțio
nează în unități industriale și car
tiere 18 instalații, de încălzire a
apei menajere cu capacități cuprin
se între 1 000 și 8 000 litri. Instalația
de producere a' energiei solare din
cartierul Găvana din Pitești încăl
zește zilnic apă menajeră pentru
450 apartamente. De asemenea, în
județul Argeș funcționează și 10
instalații eoliene. Cea mai recentă
dintre ele s-a amenajat în sectorul

toare, fără nici un amestec din
exterior.
Conducătorii de partid și de stat
ai celor două țări și-au manifestat
preocuparea față de situația eco
nomiei mondiale, de adîncirea de
calajelor dintre țările bogate și
țările sărace, de dificultățile eco
nomice ale țărilor în curs de dez
voltare, de povara datoriilor ex
terne ale acestora.
Republica Socialistă România și
Republica Populară Democrată Co
reeană se pronunță pentru măsuri
ferme care să ducă la soluționarea
globală a problemelor subdezvoltă
rii, inclusiv a datoriilor externe
extrem de mari ale țărilor în curs
de dezvoltare, care împiedică pro
gresul lor economic și social, pen
tru ca toate țările să acționeze în
comun pentru reglementarea aces
tor probleme, pentru înlăturarea
vechilor relații inechitabile dintre
state și instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl
Kim Ir Sen, exprimîndu-și satis
facția pentru conlucrarea fruc
tuoasă existentă între cele două
țări pe planul vieții internaționale,
au convenit întărirea cooperării
româno-coreene in acest domeniu,
in cadrul diferitelor organizații și
forumuri internaționale.
Conducătorii de partid ai celor
două țări au reafirmat, și cu aceas
tă dcazie, hotărîrea Partidului Co
munist Român și a Partidului Mun
cii din Coreea de a dezvolta in con
tinuare raporturile dintre ele, pre
cum și dorința celor două partide
de a extinde și în viitor colabo
rarea cu partidele comuniste și
muncitorești, cu partidele socia
liste, cu mișcările de eliberare na
țională, cu alte partide și forțe
progresiste, pe baza egalității în
drepturi, a respectului reciproc, a
neamestecului în treburile interne,
a respectării dreptului fiecărui
partid de a-șl hotărî politica în
mod independent, corespunzător
condițiilor din țara în care își des
fășoară activitatea.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a adresat tovarășului
Kim Ir Sen, secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea, cete mai calde
felicitări cu ocazia celei de-a 40-a
aniversări a creării Partidului
Muncii din Coreea, eveniment de
importanță hotărîtoare pentru des
tinele țării, ale poporului coreean
prieten.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Kim Ir Sen și-au expri
mat deplina satisfacție pentru con
vorbirile prietenești avute, pentru
rezultatele rodnice ale vizitei ofi
ciale de prietenie în R.P.D. Core
eană a secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România. S-a apreciat de comun
acord că înțelegerile la care s-a
ajuns cu acest prilej vor întări și
mai mult prietenia strinsă și cola
borarea dintre cele două partide și
popoare, în construcția socialistă
in țările lor, în lupta pentru pro
gres social și pace în lume.
Tovarășul. Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au ex
primat vii mulțumiri tovarășului
Kim Ir Sen pentru primirea cor
dială și ospitalitatea prietenească
de care s-au bucurat în cursul
acestei vizite în Republica Popu
lară Democrată Coreeană. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășa
Elena Ceaușescu au adresat to
varășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, președintele Republicii
Populare Democrate Coreene, invi
tația de a efectua o vizită oficială
de prietenie în Republica Socialistă
România. Invitația a fost acceptată
cu multă plăcere, data vizitei urmind a fi stabilită ulterior.

Phenian, 15 octombrie 1985.

zootehnic al cooperativei agricola
din Recea. (Gheorghe Cîrstea).

PRAHOVA:
In industria mică,
produse de mare utilitate
Tot mai multe colective din in
dustria mică a județului Prahova
se evidențiază prin producția lor
de bună calitate cerută atît pe
piața internă, cit și la export de
numeroase firme din Europa șl de
pe alte continente. Astfel. 14 uni
tăți ale cooperației meșteșugărești,
care confecționează un larg sorti
ment de covoare plușate și confec
ții pentru femei, au reușit să li
vreze în acest an o cantitate de
mărfuri cu peste 20 la sută mai
mare decît era prevăzut în plan.
Datorită unor noi comenzi supli
mentare, cooperativele „Confecția"'
și „Textila" din Ploiești, unde lu
crează peste 1 000 de femei, și-au
dezvoltat producția pentru export
față de anul trecut cu peste 50 la
sută, realizînd o largă diversificare
sortimentală. (Constantin Căpraru).
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Autofinanțarea - preocupare comună ARTA —mijloc de educație
si formare a generațiilor tinere
a deputaților și cetățenilor
® Venituri duble față de cheltuieli ® Dezvoltarea eco
nomică a localității — condiție și cerință a autofinanță
rii © Industria mică, o mare sursă a sporirii bugetului
local @ Participare cetățenească activă, contribuție

sporită, eficientă
în orașul Titu, autofinanțarea este
o noțiune intrată de cițiva ani in
„limbajul curent", constituind o
preocupare nu doar a consiliului
popular, ci și a cetățenilor, a oame
nilor muncii din prospera localitate
dimbovițeană. Așa se explică faptul
că numai in acest
an excedentul vi
rat la bugetul ju
dețean este de aproape 9 milioa
ne lei — sumă
doar cu puțin
mai mică decit
cheltuielile consiliului popular
orășenesc.
Cum a ajuns
Consiliul popular Tltu să-și dubleze
veniturile bugetului local in comparație cu cheltuielile 7 Primarul
orașului, Ion Nicolae. formulează un prim
.
........
răspuns :
„Prin
conlucrarea eficientă cu cetățenii, cu
toți oamenii mjincii din oraș, în
scopul găsirii celor mai valoroase
soluții de diversificare șl rentabili
zare a activităților care sporesc ve
niturile bugetului local, întăresc gra
dul de autofinanțare și autodezvol
tare ale localității, contribuind, tot
odată, la progresul general al tării.
Prin aceste eforturi se manifestă, de
fapt, recunoștința locuitorilor pentru
sprijinul acordat de conducerea
partidului și statului dezvoltării
orașului nostru, care, numai in acest
cincinal, a beneficiat de investiții in
valoare de peste 3,5 miliarde lei" —
a ținut să adauge interlocutorul.
Amplificarea puterii economice,
dezvoltarea necontenită a dotărilor
social-edilitare constituie o condiție
de bază dar și o cerință a aplicării
autofinanțării — în fond, generaliza
rea noului mecanism economico-financiar — în acest oraș ca și in ori
ce altă localitate a țării. La Titu,
corelația respectivă este cit se poa
te de pregnantă dacă ne referim fie
și numai la faptul că cele mai con
sistente venituri la bugetul
local
provin anul acesta din activitatea
atelierelor de industrie mică. înfiin
țate de consiliul popular, ateliere
care colaborează fructuos cu diferi-

te alte unități economice, în princi
pal cu întreprinderea de aparataj
electric industrial.
Alte substanțiale venituri proprii
au la bază o bună conlucrare cu uni
tățile agricole cu profil zootehnic din
raza localității. S-a creat in acest fel

clară și autofinanțarea unităților adminlstrativ-teritoriale. Deși structu
ra și dimensiunile proiectului de
buget pe 1986 urmează să sufere unele schimbări — in sensul că se
prevede preluarea cheltuielilor pen
tru invățămint de către bugetul cen
tralizat, modificindu-se și destinația
unor venituri — am putut întocmi
calcule preliminare. Din acestea re
zultă că gradul de autofinanțare al
localității noastre va spori, In timp
ce excedentul bugetar va
depăși
cuantumul cheltuielilor proprii, ca
urmare a creșterii veniturilor, in
principal prin dezvoltarea Industriei
mici și a prestărilor de servicii".
De fapt, sectorul industriei mici
este de pe acum viguros la Tltu, pe
fiecare dintre cei 13 000 de locuitori
revenind o producție realizată în acest domeniu de peste 6 000 lei. Iată

un puternic sector agricol anexă cu
de ce sarcina stabilită de Congresul
5 000 de păsări, ce a fost întregit cu
consiliilor populare, de a se ajunge
o secție-matcă de porcine, de unde . la un nivel de producție de 8 000 lei
se vind purcei, la prețuri avantajoa
pe cap de locuitor, va fi îndeplinită
se, cetățenilor care se angajează să
dacă nu chiar anul viitor, cel mai
tirziu In 1987.
livreze asemenea animale _jși la fon
dul de stat. Același sistem de con
Un sprijin prețios In acest dome
lucrare activă cu cetățenii și de co
niu il constituie inițiativele cetățe
operare cu unitățile economice a
nilor, susținute de consiliul popular
fost aplicat în urmă cu cîtiva ani și
pină trec din stadiul de propunere
pentru redresarea cooperativei agri
in cel de înfăptuire. Așa cum a fost
cole. Elocvent este și rezultatul in
drumul parcurs de propunerea lui
timp al unor asemenea acțiuni con
Iosif Barbu, materializată In cele din
jugate: față de 1981, producția glo
urmă intr-o utilă și rentabilă uni
bală agricolă a acestui an — foarte
tate de Industrie mică In care se
bună, in ciuda secetei — este aproa
fabrică fermoare.
pe dublă, în consecință, și venitu
Este un „precedent", Intre altele,
rile vărsate la buget din impozitul
ce face ca orice sugestie de diversi
pe fondul total de retribuire au cres
ficare a sectorului industriei mici să
cut in mod corespunzător.
fie intimpinată cu interes, așa cum
Cu toate acestea, realizările obți
s-a intimplat cel mai recent cu pro
nute sint considerate de deputați și
punerea cetățeanului Ion Rădulescu
cetățeni doar ca o primă etapă in
de a se înființa o secție de împle
autofinanțarea localității, după cum
tituri din răchită. Secția va incepe
a reieșit și în urma lucrărilor ulti
să lucreze curind în cadrul coopera
mei plenare lărgite a comitetului otivei de producție, achiziții si des
rășenesc de partid, in care au fost
facere de mărfuri, ne-a informat
analizate propunerile și căile con
președintele acestei unități, Teodor
crete de dezvoltare a localității, in
Serafimescu, adăugind că, în ace
conformitate cu programele adopta
lași scop, al mai bunei valorificări
te de Congresul consiliilor populare.
a resurselor locale, se va mai crea
„Trebuie să avem in vedere — a
și o secție de cărămidărie. Aceste
precizat Constanța Constantin, șefa
extinderi vor spori cu cel puțin 20
serviciului financiar-contabil — noi
la sută valoarea producției de indus
le exigente, noile prevederi ale pro
trie mică a cooperativei, urmind să
iectului Legii privind autoconducecrească proporțional șl Impozitele
rea, autogestiunea economico-finanrespective, care sporesc astfel veni

turile la bugetul local. O sumă mult
mai importantă urmează să provjnă
de la cooperativa meșteșugărească
„Victoria", a cărei activitate va creș
te anual cu cite 10 milioane lei.
Concomitent cu industria mică se
dezvoltă in continuare activitatea de
prestări servicii, in ritmurile prevă
zute de programul recent adoptat de
Congresul
consiliilor
populare.
Scopul constă în satisfacerea cerin
țelor cetățenilor In condiții tot mai
bune; totodată, creșterea volumului
acestor servicii va contribui și la
sporirea veniturilor bugetului local,
Autofinanțarea localităților este un
concept complex care presupune —
pe. lingă creșterea veniturilor — și
scăderea cheltuielilor de la bugetul
consiliului popular, în special a ce
lor edilltar-gospodărești. Participarea cetățenească are un cîmp larg
de afirmare și un
cuvint decisiv in
această direcție,
ducind la econo
misirea unor im
portante sume de
la buget. La Titu,
valoarea contri
buției ln muncă
patriotică se ci
frează numai in
acest an la peste
2 000 lei pe locuitor. Pe de altă par
te. din contribuția bănească si in
muncă a populației s-au efectuat in
acest cincinal lucrări in valoare de
peste 1,2 milioane lei. între altele
construindu-se trei grădinițe si două
scoli.
„în viitor, ne spunea deputatul
Gheorghe Stratulat,
contribuția
noastră, a tuturor locuitorilor orașu
lui, urmează să fie Și mai importan
tă. Pe baza propunerilor alegători
lor am stabilit ca ln actuala legis
latură, prin eforturi proprii, prin
contribuția noastră în bani și in
muncă să modernizăm zece kilome
tri de șosele, să efectuăm îmbună
tățiri funciare pe 500 hectare, să
amenajăm un ștrand, să construim
o casă a pionierilor și multe altele
— in total 19 obiective de anvergură.
Dar propuneri Interesante apar tot
timpul și datoria noastră, a deputaților, a comisiilor permanente. a
adunărilor cetățenilor este de a
stimula înfăptuirea lor și de a lău
ta cele mai eficiente modalități de
a gospodări banii și eforturile oame
nilor muncii, averea obștii".
Toate aceste obiective, care se vor
adăuga celor prevăzute in planul de
investiții, vor ridica pe o treaptă
nouă, superioară, dezvoltarea orașu
lui, ln ascensiunea sa spre condiții
de civilizație tot mai Înalte.

Ion MARIN

Idealul formării omului nou are
In vedere aproape toate categoriile
de virstă și socio-profesionale. Cu
toate acestea, strategiile educației
prin artă acordă in mod firesc și
necesar o atenție deosebită in primul rind tinerilor. Aflați intr-un
proces de formare sub toate aspectele (sub raportul dobindirii cunoșțintelor și al cristalizării unei concepții asupra lumii, din punct de
vedere al modelării conștiinței 80ciale, politice, morale și estetice), ti
nerii formează, totodată, și catego
ria de spectatori dominantă In marea majoritate a sălilor de spectacole.
Ca o expresie a răspunderii ce II
revine teatrului față de tineri, în
cele mai multe instituții de acest fel
repertoriul este gindit in perspectiva
cerințelor și țelurilor formative le
gate de tînăra generație. Totodată,
in țara noastră, la Arad și la Con
stanta, la Pitești și Baia Mare, la
Cluj-Napoca, Tirgu Mureș, Brașov și
Brăila etc., funcționează mai multe
teatre de păpuși (upele cu două
secții : română și maghiară) și trei
teatre specializate : Teatrul Tinere
tului din Piatra Neamț, Teatrul „Ion
Creangă" din București și Teatrul
pentru copii șl tineret din Iași.
„Tineretul așteaptă de la oamenii
de litere și artă să creeze opere tot
mai multe, care să corespundă gus
turilor, cerințelor, specificului virstei
sale și care să poată contribui la
deschiderea de noi orizonturi pentru
tînăra generație a patriei noastre,
să o înflăcăreze și să o îmbărbăteațe in învățătură, In muncă,
in viață" — a subliniat secretarul
general al partidului, ...tovarășul
....
Nicolae Ceaușescu, relevind in repe
tate rinduri necesitatea unei arte
care să servească educația in spirit
comunist, să contribuie la mobiliza
rea tinerei generații ln muncă șl
luptă pentru construirea socialismu
lui și comunismului.
Cum înțeleg instituțiile teatrale
pentru tineret să răspundă acestor
cerințe 7 Cu ce probleme, cu ce greu
tăți se confruntă 7
„Teatrul Tineretului din Piatra
Neamț iși concepe activitatea gindindu-se in primul rind la tineri,
urmărind educarea și formarea lor.
Desigur, repertoriul joacă un rol im
portant In acest sens. Astfel, o mare
rezonantă, ln inimile spectatorilor,
ne spune directorul Gheorghe Bun
ghez. au avut „Piticul din grădina de
vară", piesă inspirată din lupta co
muniștilor in ilegalitate, sau lucrări
le românești de actualitate etc. Toc
mai de aceea, și in acest an ne-am
oprit asupra unor texte din această
categorie — semnate de Dumitru
Radu Popescu și Tudor Popescu ș.a.
Atragem tineretul și prin diversita
tea stilistică a textelor și spectaco
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I NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

„Ziua-record nu o excepție,
ci o permanentă
Ci

Pornind de la o experiență bună in municipiul Călărași
© 61 000 kg colectate intr-o zi ® Un plan de măsuri cu carac
ter cotidian © Dacă toți cetățenii ar fi la fel de inimoși
© Sînt chiar de neînlăturat obstacolele de pe traseele pre
lucrării materialelor recuperabile ?

/

___________________________________I____________________________________ _____ _

Cu citeva luni în urmă, la Călă
rași, municipiu cu 61 000 de locui
tori, a fost organizată „o zi-record“
pentru recuperarea materialelor re
folosibile de la populație. Pentru ca
acțiunea să se desfășoare cu deplin
succes, consiliul popular municipal
a convocat in prealabil o consfătui
re cu reprezentanți ai organelor și
organizațiilor de masă și obștești din
oraș, directori de întreprinderi,
deputați, gospodari fruntași. Tema
dezbaterii : „Cum vedeți organizarea
zdlei-record 7“ Sugestii au fost multe
— ceea ce a permis ca, după discu
tarea lor, să fie alese soluțiile cele
mai bune.
Rezultatul: în „ziua-record" au
fost colectate — o coincidență „simpatică" - circa 61 000 kg de maieriale refolosibile — adică, in
medie, un kilogram de fiecare iocuitor al municipiului I
A fost, deci, o zl fructuoasă în
privința colectării materialelor re
cuperabile, o zi de referință. De
sigur, organizarea unor asemenea
acțiuni, de genul zilelor-record, este
binevenită și utilă, după cum de
monstrează și rezultatele obținute la
Călărași, dar foarte important și ne
cesar este, ln același timp, ca
„ziua-record" să nu rămină o excep
ție, un „virf" izolat, urmat de o
„cădere" (ourn se mai Intimplă nu
rareori), ci să devină o constantă,
în larga acțiune desfășurată sub
semnul „celor 3 R“, o permanență pe
tot parcursul anului.
Prin această prismă a gindit și
consiliul popular de la Călărași, actionind ln consecință, potrivit unui
plan de măsuri cuprinzător și
concret.
Redăm, pe scurt, citeva din aceste
măsuri, așa cum ne-au fost ele
prezentate de tovarășul Gheorghe
Dragomir, primarul municipiului
Călărași, considerind că de fapt pre
zintă interes și pentru alte localități.

• Călărașiul a fost Împărțit
în 39 zone de acțiune (după
numărul circumscripțiilor elec
torale), în zilele fixate pentru
colectarea materialelor refolo
sibile, în rindul oetățenilor din
fiecare zonă sint prezenți secre
tarul organizației de partid a
cartierului, președinta comisiei
de femei, președinții O.D.U.S. și
ai comitetelor de cetățeni, depu
tatul, un delegat al întreprin
derii județene pentru recupe
rarea și valorificarea materia
lelor recuperabile, Sint asigu
rate mijloace de manipulare șl
transportare a materialului co
lectat (saci, coșuri, roabe).
O Pentru a fi evitate opera
țiunile intermediare în acțiu-

nile de colectare * fierului
vechi și a hirtiei, s-a hotârit
desființarea depozitelor aflate
in curțile școlilor sau ale unor
cetățeni: tot ce se colectează se
transportă direct in depozitele
LJ.R.V.M.R.

• Cu cel puțin două zile îna
inte de declanșarea acțiunii
„celor 3 R“, LJ.R.V.M.R. asi
gură spatii libere in propriile
depozite pentru stooarea mate
rialelor adunate.
O Acțiunea de colectare a
materialelor refolosibile se or
ganizează cel puțin o săptămina
pe lună.

• Fiecare echipă de colectare

Sortimentul
Fier vechi
Fontă
Alamă
Cenușă de plumb
Aluminiu
Anvelope
Lină
Piei ovine

Plan 1985
9 200
2 050
29
95
84
270
103
51 000 buc.

O simplă privire asupra tabelului
de mai sus este prin ea Însăși edifi
catoare. Iar in răstimpul ce a mai
rămas din anul in curs, cifrele reprezentind depășirile vor spori, de
sigur. cu mult.
Du^ă discuția pe care am purtat-o
la primărie. însoțiți de tovarășii Ion
Rainea — vicepreședinte al comite
tului executiv al consiliului popular
municipal — și de Lucian Munteanu
— activist al comitetului municipal
de partid — mergem spre depozi
tele de materiale ale LJ.R.V.M.R...
Pe drum, vicepreședintele ne spu
ne : „Două obstacole ne Împiedică
să obținem rezultate șl mai bune in
această acțiune. Primul : nu toți
cetățenii sint la fel. Unii oameni au
hărnicia parcă înnăscută, au o con
știință exemplară a datoriei civice.
Menționez un exemplu : Gheorghe
Olteanu. Om In virstă, pensionar.
Nu-1 obligă nimeni să lucreze mai
mult decit alții. Si totuși, anul
acesta a predat singur 3 000 kg fier
vechi. Alții însă, mult mat puțin
inimoși, n-au predat nici măcar Un
kilogram. Concluzia : trebuie să în
tărim și să diversificăm munca de
educație civică. In acest sens, ne-am
gindit că — mai ales acum, în se
zonul de toamnă, cu ocazia adună
rilor cetățenești, a lntilnirilor din
tre deputați și cetățeni — să ex
plicăm tuturor oamenilor, mal pe

este însoțită de un delegat
LJ.R.V.M.R., care asigură plata
pe loc pentru fierul, liirtia,
textilele și celelalte materiale
predate.
® Rampa de gunoi a munici
piului trece in grija I.J.R.V.M.R.,
care asigură echipe speciale de
muncitori pentru colectarea și
sortarea materialelor refolosibile
ajunse acolo.
8 Cu citeva zile Înainte de
săptămina „celor 3 R“, presa
locală face o largă popularitate
acțiunii. La fel, stațiile de radioi'icare fixe și mobile.

® Pentru a se economisi car
buranții, toate atelajele muni
cipiului (112) au obligația să
participe prin rotație la acțiu
nea de recuperare a materiale
lor refolosibile din gospodăriile
populației.

Transpus In ,practică, planul de
măsuri — care, după cum ni s-a
precizat — va ti Îmbunătățit in con
tinuare, a și dat primele roade. Iată,
spre edificare, situația statistică la
zi a îndeplinirii lui (in tone).
Realizări
în 9 luni

17 000
2 150
34
130
130
351
120
70 000

'

Depășiri
7 800
100
5
35
46
81
17
19 000

îndelete și mai clar decit am făcut-o
pină acum, rostul și rolul ce-1 au
materialele refolosibile pentru bunul
mers al economiei naționale, in
ultimă instanță pentru creșterea ca
lității vieții. In același scop, ne gindim să invităm și cițiva economiști,
care să vorbească cetățenilor con
vingător. argumentat și bine do
cumentat despre acest subiect. E
nevoie să înțeleagă limpede toți ce
tățenii că pentru industrie — acolo
unde lucrează și ei, și copiii lor —
recuperarea materialelor refolosibile
are o importanță vitală.
— Si al doilea obstacol 7
— Nerezolvarea problemei preluă
rii operative a unora dintre mate
rialele refolosibile. Priviți ln acest
depozit : adunăm intr-un an sute de
tone de cauciucuri uzate, pe care
însă nu le preia nimeni. Blocăm
depozitele. Nu știm încă ce să cre
dem. Nu e nevoie de ele ? Atunci
de ce să le adunăm 7 Oare Centrala
pentru recuperarea șl valorificarea
materialelor refolosibile are sau nu
idee cite vagoane de anvelope, dar
și de alte materiale, zac cu anii
da. cu anii ! — prin depozitele județene, și de ce 7
...întrebare intru totul îndreptățită,
pe care și-o însușește și ziarul nostru. Așadar, vom reveni.,,

Gh. GRAURE

Vaslui - un oraș înscris ferm pe coordonatele modernizării
Foto : E. Dichiseanu

lelor. Iată de ce. continuînd o tra
diție valoroasă, avem de gind să
punem in scenă șl o feerie. „Sinziana și Pepelea", și piese clasice din
tezaurul universal semnate de
G. Buchner, G. Peele etc.
De asemenea, incluzind in reperto
riu o piesă de K. Capek. „R.U.R." (și
apelînd pentru transfigurarea ei la
doi tineri creatori), am dorit să fa
cem din această montare un speetacol-manifest pentru pace, pentru
triumful ideii de umanism, împotri
va războiului, idealuri scumpe tinerei generații".
în noiembrie, In acest an ce a fost
declarat, din inițiativa românească,
Anul internațional al tineretului,
orașul nostru va găzdui un festival
național al teatrului pentru tineret
(principal organizator fiind C.C. al
U.T.C.), ce va avea ca temă „Teatrul
șl educația tineretului in spiritul
Participării, Dezvoltării și Păcii".
„Afișul stagiunii ce s-a încheiat
nu de mult a adus la rampa Tea-

Teatrele pentru tineret
la început de stagiune
Irului pentru copii și tineret din Iași
— ne spune directoarea instituției,
Natalia Dănăilă — peste 520 de re
prezentații, cuprinzlnd 20 de titluri
de lucrări din dramaturgia româ
nească și universală. Astfel, trupa
noastră a oferit anul acesta o mare
varietate de spectacole — ca gen și
tematică — unui public deosebit de
numeros (aproximativ 260 000 de
spectatori). Obișnuința de a ne intilni aproape zilnic cu publicul, prin
spectacol, pe parcursul a cite două
și uneori chiar trei reprezentații, a
devenit pentru noi o modalitate de
angajare profesională, profund res
ponsabilă, in contextul căreia redes
coperim cu deplină satisfacție, prin
noile date ale experienței și cunoaș
terii noastre artistice, forța și vitali
tatea teatrului ca fenomen indispen
sabil, in procesul de educație, al
formării bunelor deprinderi, al sti
mulării participării la o tot mai bo
gată viață social-culturală a celor
mai tinere generații.
Principala noastră preocupare, în
Ideea stimulării interesului pentru
teatru a unui public cit mai nu
meros, a fost aceea de a ne alcătui
repertoriul urmărind o anume pro
blematică raportată la particularită
țile de vîrstă ale spectatorilor. Ast
fel, vorbind adolescenților, prin in
termediul spectacolelor-basm, despre
cutezanță și puterea de sacrificiu, ca
atribute hotărâtoare în lupta pentru
triumful binelui și al dreptății, am
adus pe scenă, in versiuni noi, eroi
aparținînd unor nemuritoare pagini
din literatura clasică românească.
De asemenea, ne-au slujit în relie
farea acelorași idei -lucrări ale unor
dramaturgi contemporani ca: Alexan
dru Popescu, Ștefan Oprea, Andi
Andrieș, Iuliu Rațiu. Ion Hurjui. Al.
I. Fridus etc.
Am acordat șl vom acorda atenție
spectacolelor ce răspund și altor ce
rințe ale vîrstelor tinere, cum ar fi
nevoia de divertisment, cea de a se
Intilni cu subiecte de aventură științifico-fantastică etc".
Prezența’ teatrelor pentru copil șl
tineret în viața culturală a orașelor
și a zonelor in care activează e mult
mai amplă decît s-ar crede. Aflăm
că la Piatra Neamț, tocmai in cadrul
Anului Internațional al Tineretului
și in contextul spiritului de emula
ție creat și de lucrările celui de-al
XII-lea Congres al U.T.C., s-au or
ganizat cu toate titlurile din' reper
toriu spectacole,-dezbatere cu tine
rii, în primul rind cu tineretul șco
lar. De asemenea, s-a reluat o mai
veche tradiție, și anume Studioul de
teatru pentru elevi, realizat cu ele
vii, sub îndrumarea actorilor, for
mula de spectacole „A.B.C.-teatral",
spectacole de poezie și muzică și alte
asemenea acțiuni — toate sub gene
ricul „Teatrul și educația revoluțio
nară a tineretului în spiritul Parti
cipării, Dezvoltării și Păcii". La
aceste categorii de spectacole au
participat peste 16 000 de tineri și
școlari.
„Teatrul nostru, singura instituție
profesionistă de spectacole din ju
deț, precizează Gh. Bunghez, este
prezent nu numai prin afișul acțiu
nilor proprii, ci și prin sprijinirea și
Implicarea directă tn organizarea și
desfășurarea festivalurilor de teatru
sau de film, a „Vacantelor muzicale

ia Piatra Neamț", in desfășurarea
stagiunilor simfonice și a concertelor
educative pentru tineret și elevi, in
îndrumarea de specialitate a forma
țiilor artistice ale tineretului și ele
vilor in cadrul Festivalului național
«Cintarea României»".
„bbișnuim să organizăm, aproape
lunar, cu sprijinul inspectoratului
școlar, al organizațiilor de tineret —
ni se spune la Iași — intîlniri cu
reprezentanți al tuturor categoriilor
de spectatori, în scopul menținerii
unui dialog continuu intre teatru și
școală. în colaborare cu secția de
critică a A.T.M. am organizat un
fructuos colocviu pe tema : „Tea
trul, univers de cunoaștere, mijloc
de educație și formare a generațiilor
tinere in spiritul valorilor umaniste
ale timpului nostru".
Fără a nega realizările și virtuțile
dramaturgiei originale pentru copii
și tineret, interlocutorii noștri au
arătat că aceasta nu este, totuși, in
pas cu cerințele și realitățile vieții
noastre economico-sociale și nici cu
aspirațiile copiilor și tinerilor din
vremurile in care trăim, cu răspun
derile educative ale teatrului.
„Viața noastră socială, efervescen
ța acesteia, marele efort constructiv,
realitățile contemporane, revoluția
științifico-tehnică, munca in toată
complexitatea șl diversitatea ei,
afirma Gh. Bunghez. oferă suficiente
argumente de transpunere artistică
in limbajul generațiilor de astăzi,- Nu
este nevoie, deci, de o pedagogie
măruntă, cu exemple plicticos-moralizatoare.
Examinind peisajul vieții teatrale,
nu e prea greu de constatat însă că
există prea puțini dramaturgi consacrați care scriu astăzi pentru copii și
tineret, iar tineri scriitori de teatru
ale căror lucrări să fie demne de a
vedea lumina rampei pe numeroase
scene ale țării, în spectacole de
succes, sînt prea puțin cunoscuți.
Prea puțini regizori de teatru se
apleacă cu stăruință și profunzime
asupra spectacolelor destinate virate
lor tinere. Din această cauză, pe
scenele unor teatre dramatice, în
special, apar destule improvizații ce
fac multe concesii mediocrității, di
letantismului, gustului îndoielnic.
Această stare de lucruri dovedește
o tratare superficială și minimaliza
toare din partea unor creatori în
ceea ce privește interesul pentru
îmbogățirea vieții teatrale a tinerilor
spectatori. Se impune, de aceea,
credem, găsirea unor modalități de
impulsionare a activității în dome
niul dramaturgiei. „Se simte nevoia
unui portofoliu mult mai substanțial
de piese pentru și despre copii și
tineret. După opinia mea, arată
Natalia Dănăilă, trebuie înlăturată o
anume mentalitate ce-și mai face
loc, uneori, in practica activității
noastre, conform căreia, probleme
ale virstelor tinere, da o anume spe
cificitate. n-ar prea exista. și, de
aceea, ar trebui doar, în materie de
repertoriu, inventate niște dulci po
vestioare moralizatoare. Noua dra
maturgie pentru copii și tineret ar
trebui să cuprindă lucrări de o mai
largă inspirație socio-culturală, în
acord cu pregătirea și „emanciparea"
tineretului din zilele noastre. Un re
pertoriu teatral cit mai aproape de
telurile formative ce ni le propunem
ar trebui să cuprindă, în primul rind,
mari teme ale istoriei patriei (am în
vedere și preluarea unor motive li
terare clasice) și ale realităților și
aspirațiilor actuale. Prin ideea de
teatru-reportaj, teatru-document, am
avea posibilitatea să aducem pe
scenă o problematică foarte apropia
tă universului spiritual și afectiv al
tineretului — istoria prezentului,
viața clocotitoare de pe întinsul șan
tier al construcției socialiste ai cărui
eroi sînt înșiși tinerii, cu destinele,
cu aspirațiile lor.
Conducătoarea teatrului din Iași
a avansat și alte propuneri, cum ar
fi necesitatea unei publicații de spe
cialitate (suplimente ale revistelor
existente) cu o destinație expresă
pentru publicarea și analiza drama
turgiei de care au atîta nevoie tea
trele pentru copii și tineret. De
asemenea : organizarea sistematică
a unor consfătuiri de lucru cu dra
maturgi, regizori, secretari literari,
directori de teatre — la nivelul uniu
nilor de creație, pentru dezbaterea
acelor aspecte noi. ivite in etapa ac
tuală a mișcării teatrale pentru copii
și tineret.

Natalia STANCU

muncn constructori și cronicari de istorie nouă
Educația revoluționară
în centrul activității culturale
în spiritul orientărilor si sarci
nilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, întreaga activi
tate cultural-artistică desfășurată
in județul nostru, In cadrul ulti
mei ediții a Festivalului național
„Cintarea României", a avut ca
obiectiv fundamental educarea re
voluționară, comunistă a oamenilor
muncii, mobilizarea lor la înfăp
tuirea neobosită a politicii partidu
lui, a programelor de dezvoltare
economico-socială a județului Ga
lați. S-a pus un accent, deosebit
pe acțiunile de popularizare, în
sușire și aplicare in viață a
hotăririlor Congresului al XIII-lea
al partidului, a îndrumărilor
și sarcinilor trasate de tovarășul
.Nicolae Ceaușescu, a hotăririlor de
partid și legilor țării. S-au inten
sificat acțiunile de cunoaștere, de
către toți cetățenii, a gindirii re
voluționare și a operei secretarului
general al partidului, a tradițiilor
de luptă ale poporului româri pen
tru independentă, libertate națio
nală și socială, a mărețelor înfăp
tuiri obținute de oamenit muncii
In anii construcției socialiste și,
îndeosebi. In ultimele două dece
nii. de cind In fruntea partidului
și statului se află tovarășul
Nicolae Ceausescu, cel mal iubit
fiu al poporului nostru, de numele
căruia sint legate indisolubil toate
marile realizări ale tării din
această perioadă.
între acțiunile organizate în
ultima perioadă amintim cicluri cu
generice precum : „Congresul al
XIII-lea — amplu program de îm
pliniri revoluționare" ; „Democra
ția socialistă din România — o de
mocrație autentică. originală" ;
„Epoca Nicolae Ceaușescu" —
epoca celor mai Înfloritoare împli
niri din istoria României" ; „Drum
de lupte, drum de glorii" și altele,
manifestări desfășurate cu partici-

parea activiștilor de partid $1 de
stat, a cadrelor de conducere Și
specialiștilor din economie.
O pondere importantă au avut
acțiunile consacrate formării unei
gindiri economice înaintate in rindul oamenilor muncii, precum și
cele vizind cultivarea spiritului de
răspundere in muncă, respectarea
ordinii și disciplinei. în cadrul
ultimei ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României1 s-a realizat o mai bună integrare a activității cultural-educative cu stimularea participării maselor la infăptuirea sarcinilor curente ale activitățil economice, direcție in care
au fost organizate simpozioane, ex
puneri, dezbateri, mese rotunde,
schimburi de experiență ș.a. S-a
acționat insistent pentru promo
varea mai activă a valorilor mo
ralei comuniste, pentru instaurarea
ln viața oamenilor, in primul rind
a tineretului, a principiilor eticii
și echității socialiste prin mani
festări diverse cum sint : „Codul
eticii și echității socialiste, In viața
și’ conduita noastră", „Etica mun
cii, etica noastră", „Săptămina edu
cației juridice", „Legile țării, le
gile noastre" ș.a., organizate de
comitetul județean de cultură și
educație socialistă in colaborare cu
factorii cu atribuții in sporirea efi
cienței pe plan educativ, tn dome
niul activității artistice, ultima
ediție a festivalului a marcat o
creștere evidentă. A sporit numă
rul formațiilor si. o dată cu aceas
ta. cel a! distincțiilor obținute. S-au
remarcat
Drin calitatea inter
pretării lor artiștii amatori din co
munele Independența, Lieștf. Ivești,
Nămoloasa, Tudor Vladimlrescu,
de la școala populară de artă, ală
turi de colectivele din teatrele ju
dețului.
Rezultatele obținute pină In pre
zent ne oferă totodată posibilita-

tea de a acționa In continuare pen
tru perfecționarea muncii noastre,
pentru creșterea calității și efi
cientei acțiunilor cultural-educati
ve. astfel incit să ne aducem o
contribuție sporită la îndeplinirea
sarcinii de răspundere ce ne re-

vine, educarea comunistă, revolu
ționară a oamenilor muncii.

Florlca ȘERBANESCU

președinta Comitetului județean
Galați de cultură și educație
socialistă

Cu elan tineresc, revoluționar
Nu mi-a venit ușor să aștern pe
hirtie aceste citeva rlnduri. Pentru
că noi, tinerii din județul Harghita,
români și maghiari, care ne aflăm,
cum se spune, cu „umărul aproa
pe" de ceilalți oameni ai muncii in
diferite domenii ale activității pro
ductive, socotim că prin munca
noastră de zi cu zi nu ne facem
decit datoria, pentru care nu ni se
cuvin cuvinte deosebite, de laudă.
M-au îndemnat, totuși, să scriu re
zultatele bune obținute de tinerii
noștri pe marile șantiere ale mun
cii patriotice, menite să adauge
noi frumuseți la chipul nou al ora
șelor și comunelor noastre, renăs
cute din temelii In anii „Epocii
Ceaușescu".
în județul nostru tradițiile mun
cii patriotice sint deosebit de pu
ternice. La chemarea comitetului
județean U.T.C. au răspuns și in
acest an mii și mii de tineri și ti
"
nere, înscriind fapte de muncă de
mare cinste la înfăptuirea unor noi
obiective de investiții, de larg interes obștesc. Astfel, tinerii din
municipiul Miercurea-Ciuc au par
ticipat și participă la realizarea
noii zone centrale a orașului, o
foarte frumoasă realizare arhitec
tonică, adevărată „coloană verte
brală" a noilor structuri edilitare
care cuprind. între altele, o nouă,
modernă si multifuncțională casă
de cultură cu 800 de locuri, noul
sediu politico-administrativ al ju
dețului, o piață centrală de toată
frumusețea, un nou complex hote
lier cu 300 de locuri, precum și
aproape 3 000 de locuințe spațioa
se, găzduite de blocuri zvelte, cu
balcoane frumos ornamentate, cu

spații comerciale la parter. Cuvinte
de laudă se pot spune și despre ti
nerii din celelalte orașe ale jude
țului. Alte trei șantiere au fost or
ganizate in acest an de comitetul
județean U.T.C. pentru efectuarea
unor ample lucrări de îmbunătățiri
funciare în zona Belcina-Remetea.
plantări masive de pomi fructiferi
ln unitatea agricolă Cobătești, decolmatările și regularizările de ca
nale in zona Jigodin — Sîncrăieni,
precum și lucrările de completare
a profilului productiv al Unității
forestiere de exploatare și trans
port Odorheiu Secuiesc și între
prinderii „Avicola" Cristuru Se
cuiesc. La aceste lucrări au parti
cipat mii de tineri, realizind prin
muncă patriotică lucrări in valoare
de aproape 7 milioane lei.
Și nu putem încheia aceste rînduri fără să consemnăm prezenta,
zi de zi, pe cimp a peste 18 000 de
tineri care, cot la cot cu mecani
zatorii și cooperatorii, lucrează la
stringerea și depozitarea roadelor
toamnei.
Sint convins că exprim senti
mentele tuturor tinerilor de pe me
leagurile harghitene, români și
maghiari, atunci cind afirm că ne
vom dărui și in viitor muncii pen
tru prosperitatea patriei, cu toată
pasiunea și puterea de creație spe
cifice virstei noastre.
KANYA Imre
șef sector muncă patriotică
la Comitetul județean Harghita
al U.T.C.
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Am fost și a doua zi, cu
schimbul întii al brigăzii
lui Costică Ene, în abata
jul „P 5—6”. De data aceas
ta, porțiunea intrată sub
presiunș- a galeriei de
transport prin care am
trecut ieri cu greu s-a
blocat complet. Echipa de
intervenție lucrează, a tre
buit să ne întoarcem, să
mergem pe o galerie nouă,
încă în lucru și care —
aflăm acum — va prelua
în viitor transportul din
acest sector al minei. Am
mers apoi pe un suitor (de
fapt, o viitoare casă a pom
pelor) și, ocolind, am ajuns in abataj. în mare, șu
tul de azi a fost o repe
tare a celui de ieri, nu-1
vom reproduce. Poate doar
un mărunt episod de pe
drum.
încă de la puț, un ortac
tînăr din brigadă mergea
alături de un altul, incă
mai tînăr decît el, îmbră
cat în echipament nounouț. „Cine-i ăsta 7“ în
treabă Ene pe un altul. „E
puștiul cel nou, azi intră
prima oară in șut”. „Aha!“.
Din clipa aceea Costică
Ene s-a ținut tot timpul în
urma noului venit. îl ur
mărea cu o atenție specială:
cum calcă, cum se mișcă,
fiecare gest, orice ezitare.
„Puștiul” mergea însă de
zinvolt, ca la el acasă, dru
mul anevoios nu părea să-1
impresioneze, mai și ducea
pe umăr un, mănunchi de
cabluri groase. Ene nu-i
adresează nici o vorbă
pînă aproape de abataj.
Atunci ii întreabă, așa, ca
un oarecare ; „Tu vii pri
ma dată aici ? Și cum e,
dom’le, în mină
„Pină
aici e bine, nu mi se pare
greu — zice degajat băia
tul ; e limpede că nu știe
cu cine vorbește. Eu îs în
vățat cu munca”. Și iar
• mai mergem, pină in abataj. Acolo Ene ii oprește
pe tînăr. „Ia stai, Cum to
cheamă pe tine 7“ „Vasile.
Murărașu Vasile". „Și ciți
ani ai ?“. ,„18
,„12".
_
”. „Măi, Va
sile, ca să știi și tu, etț sînt
șeful tău, șeful brigăzii. Ia
spune, n-ai tu un frate
care a lucrat aici 7“ „Ba
da”. „Unde-i acuma și ce
face ?“ „Vrea să se întoar
că în mină”. „Să se întoar
că. Dar să-i spui că la
min? în brigadă nu mai
are ce să caute, Mi-a făcut
destule nemotivate și des
tule necazuri. N-am putut
, să-1 dau pe brazdă. Iar
dacă știi că ești și tu Ia
fel, mai bine să pleci de la
început”, „Nu, eu nu sînt
ca el, eu vreau șă fiu mi
ner !". „Bine. Atunci ține
aproape de mine. Am să te
ajut. Dar dacă faci prostii,
să mă ocolești. Poate fac
un miner bun din tine, Și
atunci o să-ți fie bine in’
viață. Și-acuma, gata, la
treabă ! Ți-a spus șeful de
schimb ce ai de făcut 7”
Gata, lecția s-a terminat.
Cum se vede, Costică iși
începe munca de cum cal'că în incinta minei. în abataj se exeeuta podirea.
In acest timp l-am asistat
pe Costică Ene la operația
de aliniere a cadrelor com
plexului mecanizat de sus
ținere șl a transportorului
din abataj. Meticulos, nu
suportă ca șirul de stilpi
pășitori de susținere ' și
transportorul de care sint
legați să facă „burți” ; to
tul, pe lungimea de 160
metri, trebuie să se înscrie
într-o perfectă linie dreap
tă, numai așa transportorul
va fi ferit de o uzură pre-

matură. Concentrat, scrupu
los, Costică mișcă manete
le dispozitivelor pneumati
ce de acționare și este in
teresant să vezi cum pe
retele lateral al galeriei se
mișcă spre frontul de căr
buni, secțiune cu secțiune,
alunecind pe masivele să
nii, cu un huruit greu (sint
mii de tone de instalații
mecanice) allniindu-se. To
tuși, e nemulțumit, mereu
aleargă în sus și in jos
mai avînd de corectat aici
cîțiva centimetri, dincolo
mai puțin... „Da, acum e
bine. Gata, putem porni
tăierea I" Intre timp, mi
nerii din schimb au ispră
vit și ei coaserea, cu sfori
groase de nailon, a Imen
selor plase de sîrmă. Apoi
comanda prin genofon :
„Merge abatajul !“ Nimic
deosebit mai departe, pină
la sfîrșitul schimbului,
Costică pleacă ultimul, are
de discutat aici cu șeful
schimbului următor. Celui
din schimbul al treilea i-a

PAGINA

— El zice că dacă ar
avea un flux de transport
bine pus la punct, ar pu
tea da pină la 2 000 de
tone în 24 de ore..
— Nu, atita nu va putea.
Deocamdată. Mai sint șl
alte probleme acolo. Dar
1 500, da. La el, să zicem,
vom rezolva curînd. Chiar
azi o să-l anunț că dumi
nică vom face o revizie ge
nerală la fluxul lui de
înlocuim un
transport,
transportor colector cu un
altul de mai mare capaci
tate, le reparăm bine pe
toate celelalte, schimbăm
piesele uzate, motoare. El
Încă nu știe și se va bucu
ra. Acolo se va rezolva ra
dical problema numai cind
va fi gata galeria nouă de
transport spre sectorul 6.
Se va putea prelua pe acolo
o producție anuală de un
milion de tone și nu vor
mai fi probleme tn acele
panouri.
— Și a doua mare pro
blemă ?

ceva mai dificil, nu toți rămîn. Apoi, toți care vin
vor case, condiții deosebi
te, că pentru asta vin la
mină și nu se duc la pro
fesii mai ușoare. N-avem
să le dăm la toți, din prima
clipă, case cum și-ar dori
ei. Am construit mult, dar
încă mai e nevoie. Con
structorii n-au nici ei ca
pacitatea necesară... Va
trebui, desigur, să facem
un efort mai mare. Să
fim, poate, ajutați cu con
structori și din alte județe,
așa cum sintem acum aju
tați cu mineri de prin alte
bazine miniere. Unii vor
să se așeze aici definitiv.
Dar, din nou, problema lo
cuințelor... Cei care vin
insă și se apucă virtos de
treabă și devin oamenii
noștri de bază și au răbda
re sînt mulțumiți aici. Am
auzit că ați fost la Costică
Ene acasă ; ați văzut ca
apartament are ? Și ce fa
milie ? Are un fiu pe care
vrea să-1 facă tot miner.

Oameni noi, tehnică
ȘASE ZILE REPORTER IN MINĂ (IV)
dat Instrucțiunile necesare
azi-dimlneață, la intrarea
în abataj...
După-amiază, o discuție
cu ing. Gheorghe Marchiș,
directorul exploatării mi
niere Lupeni :
-- Ce probleme mal Im
portante are mina acum 7
E greu să discuți fluent
cu directorul tn biroul său
care e și el ca un dispece
rat, o mulțime de telefoa-!
ne, Interfoane, o stație radio-emisie aflată în perma
nentă legătură cu stația
combinatului minier de la
Petroșani (se aud mereu
mesaje, discuții, replici
peste replici, de la toate
minele Văii Jiului, din au
tomobile, de la întreprin
derile de preparați!, de
peste tot, întrebări ce 1 sa
pun adesea și lui Marchiș).
— Da — spune el inereu
cu urechea ciulită la' con
vorbitorii săi nevăzuți din
difuzoare. Prima noastră
problemă serioasă este
aceea a calității unor uti
laje din cele 2,4 miliarde
lei fonduri fixe pe care le
avem. E o mină foarte
mecanizată. Dar o parte
din aceste dotări, In special
transportoarele cu racleți,
ne dau mult de furcă la
capetele de întoarcere șl la
scocuri și lanțurile pe care
prea des trebuie să le schim
băm. Apoi, probleme se
rioase cu benzile transpor
toare și cu pompele de
Înalță presiune. Au fost
mereu ședințe de coman
dament cu furnizorii aces
tor utilaje și, totuși, reme
dierea situației intîrzie să
apară. Avem fronturi mari
de cărbune, dar nu reușim
să scoatem afară atita
cărbune cit am putea da.
Ați fost in abataj la Ene
și ați văzut. E o situație
tipică pentru mina noas
tră. La Ene, să zicem, vom
rezolva cumva problema.

— Natura.
Condițiile
geotectonice. Presiuni mari.
Avem galerii la care, în
două săptămînl, 11 se um
flă vetrele, se îngustează
și trebuie reprofilate ; lu
crări dificile, consum de
timp, de manoperă, de ma
teriale, stagnări in trans
port... Ne luptăm din răs
puteri cu muntele ăsta nă
bădăios. Apoi gazul metan
și apa. Mari eforturi tre
buie să facem ca să men
ținem condiții optime de
lucru In subteran. Ați vă
zut probabil Ia Ene decu
plări Șese din. cauza acu
mulării de gaz metan. A
fost una chiar acum citeva
minute (cit de bine și de
prompt se cunosc aici. Ia
director, toate cite se întimplă in imensitatea labirinturilor subterane!). Acolo se va rezolva radical
problema cind se va stră- .
punge spre ei o galerie
nouă de aeraj ; mai sinț
cîțiva metri.,.
— Si a treia problemă ?
— Oamenii, Ne extindem. Deschldgm acurt) o
mină nouă, Lupenl-Sud. Si
avem nevoie de mineri
buni. Dintre cei vechi șl
t>uni insă, mulți
.......
au Ieșit
la pensie. Ca să vă dau un
exemplu, numai anul tre
cut, dintr-o singură briga
dă, cea a lui Blaga, au ieșit
la pensie 7 mineri. E, o ge
nerație, cea care a- venit
In Valea Jiului pe la Înce
putul anilor ’50 și care s-a
intimplat să dea mulți mi
neri foarte buni, dar căro
ra Ie-a sosit vîrsta pensio
narii. Au crescut, intre
timp, și alții. Și creștem
mereu. Așa l-am promo
vat acum, de exemplu, pe
Costică Ene. Dar un miner
bun se crește greu, în
mulți. ani. De ce să n-o
spunem, munca in mină e
o muncă grea, iar cei care
vjn aici se acomodează

l-a dat la școala tehnică,
apoi vrea să-l la șl să-1 în
vețe el... (nu știam, ol mal
avea multe de aflat despre
acest om 7). Și din acest
punct de vedere Ene e un
miner reprezentativ pentru
noi... Cam asta e.
Directorul e absorbit apoi
de o discuție prin radio cu
combinatul minier (limbaj
criptic, termeni și formule
pe care nu le pricep, voci
iritate sau calme, înțeleg
că e o problemă cu preparația Lupeni care nu poate
prelua tot cărbunele ml
nei...). Dă semne de obo.
seală directorul.
-• ••-•
Și e de
crezut. E aici de la ora 6
dimineața. Ședință de ra
port (in fiecare zi, la 8).
Apoi, de la 10, în mină,
pină la 16... Acum aici...
Ne dăm o altă intîlnire in
zilele următoare...
In drum spre dispecerat
Zăresc in curtea minei un
afiș care anunță că in cu
rind sosește in Valea Jiu
lui vestițul cor „Madrigal”.
Va da spectacole, ca In
fiecare an, pe scenele din
Petroșani, Petrila, Lupeni...
Ca și in sălile de apel alo
minerilor. Deci minerilor,
la ora' schimbului, in acele
săli in care ei se pregă
tesc pentru orele de mun
că din adincuri, Ie vor fi
bucurate sufletele cu ar
moniile unei .muzici super
be. Aș zice că e un drept
al lor.
Pînă seara . voi sta la
dispecerat. Aici se „înnoa
dă” și se „deznoadă” toa
te problemele minei, din
fiecare secundă. Panoul
sinoptic pe care sint mar
cate cu beculețe fluxurile
de transport, abatajele,
benzile, pompele, puțul cu
skip, culbutorul, aerajul,
totul, absolut totul,.. Fasci
nant. E ca un organism

uman ale' cărui organe vi
tale sînt desenate sinoptic
și a căror funcționare poa
te fi urmărită. în perma
nență. Abatajele din căr
bune au zona lor pe pa
nou. Fiecare cu un șir de
pătrate albe pe care sint
desenate combine (cu ne
gru cind merge in curăți
re, cu roșu cind merge in
tăiere), apoi transportoare
le, întregul flux. Se aprind
ori se sting după cum por
nesc ori se opresc agrega
tele. Prima este brigada
lui Ene. Apoi Matyus, Bla
ga „P 1”, Blaga „P 0”,
Boncalo, Sotrea, Manda,
Popa, Dobrea, Panalogea,
Ursu, Budiliceanu, Bujor,
Apachiței (pînă ieri Kocso,
ieșit la pensie, azi s-a
schimbat plăcuța, a apărut
numele foarte tinărului
Apachiței)... Ene n-a mai
avut acumulări de gaz. nici
decuplări, a mers in plin.
A mers în plin și Matyus,
in parte și Boncalo... Pe
ecranul videoterminalulul
de Ia calculator apar pe
rind minutele de funcțio
nare ale utilajelor din abataje. Situație ce se reia
din 12 in 12 minute. Apoi
transportul... Mers, stag
nări, cauze, de cind du
rează respectiva situație...
Pe ecranele celor 4 moni
toare ale celor 12 camere
de luat vederi, dispecerii
schimbă
Imaginile.
La
benzi, la culbutor, la skip,
la galeria Stefan, etc... „De
ce stă banda 25 7 De ce ?“.
„De ce nu merge skipul 7
De ce 7" Cuvinte, replici,
voci pe toate tonurile, din
toate meandrele minei, sunete, sonerii, telefoane...
Oare ciți nervi se consumă
aici 7 Vine inginerul șef, a
ieșit din mină : „Cit e ?“
„Puțin”. „Să se dea bătaie.
E bai. Dai văd că panoul
5—6 (Ene) merge. E bine.
Să le dea goale, șă tragă
«U8 cărbunele '“... Dispecerul Simion Roșu : „Puțul
12, cit ai 7“ „250”. „Care-i
baiul, măi ?7“ „A fost un
carambol (vagonetele unui
trenuleț subteran au sărit
de pe șine, s-a produs o
îngrămădeală de vagoneți,
galeria blocată). „Au reme
diat
„Acuma”. „Dați-i
drumul!". Calculatorul face
istoricul activității minei
pe schimb. Dispecerul nu-i
mulțumit... începe o nouă
șarjă de intervenții, dialo
guri, impulsionări, telefoa
ne la factorii răspunză
tori... Evidența draconică
pe care o ține acest dispe
cerat superelectronizat este
un imens cîștig pentru pro
ducție. Nimeni nu poate
da răspunsuri evazive. Dis
pecerul se întoarce, in
tr-un tîrziu, spre mine. E
obosit : „Vedeți, spune el,
aceste instalații le avem de
curind. Oamenii incă nu
s-a.u obișnuit cu această
exactitate electronică, Unii
sint surprinși cind ii între
băm de ce aia, de ce ai
laltă.., Pulsul minei, v-ațl
dat seama, e trepidant...”
Intr-adevăr. Părăsesc tîrziu-dispeceratul, Miine-voi- —
merge la cabana „Straja”
(cabana minei), va fi o intilnire a citorva șefi de
brigadă, desfășurată nu intr-o sală de ședințe, ci în
decorul' superb al munților
spre care se merge cu te
lefericul.
Ce vor avea să-șl spună
miine șefii de brigadă 7
Abia aștept ziua de miine.
Și deci, următorul repor
taj...

Mihai CARANFIL

Cronica zilei
„Trandafirul alb”, lung-metraj ar
tistic cu tematică antifascistă, reali
zat de Michael Verhoeven, a des
chis, marți, la cinematograful „Stu
dio” din Capitală, „Săptămina fil
mului din R. F. Germania”. Organi
zată in cadrul „Săptămînii culturale
a R. F. Germania" in țara noastră,
manifestarea programează alte citeva
creații reprezentative ale cinemato
grafiei vest-germane actuale.
La spectacolul de gală au partici
pat membri ai conducerii Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Asociației cineaștilor,
oameni de artă și cultură, un numeros public.
Au luat parte Hartmut Wolfgang
Schulze-Boysen, ambasadorul R. F.
Germania la București, și membri al
ambasadei, precum și delegația de
cineaști din R.F.G. aflată cu acest
prilej in țara noastră. Au fost prezenți membri al corpului diplomatic.
„Săptămina culturală a Republicii
Federale Germania" a continuat, de
asemenea, cu o manifestare literară
la Uniunea scriitorilor, cu partici
parea unor poeți, prozatori și critici
din cele două țări, cu recitaluri ale
organistului Andreas Rothkopf, la
Cluj-Napoca și Tirgu-Muteș, cu evo
luția Orchestrei de cameră din
Neuss, intr-un concert la Ploiești.
(Agerpres)

Informații de la C. E. C.
In cadrul acțiunilor organizate cu
prilejul „Săptămînii economiei" .—
manifestare devenită ’ tradițională,
care se desfășoară in fiecare an in
tre 25 și 31 octombrie. Casa de Eco
nomii șl Consemnațiuni oferă popu
lației in tot cursul acestei luni
obligațiuni C.E.C. cu ciștigurl la
valoarea lor nominală.
De asemenea, cu prilejul „Săp
tămînii economiei". Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va orga
niza in această lună, pe lingă tra
gerea la sorti lunară a obligațiu
nilor C.E.C. cu cîștiguri, la care
se vor acorda numeroase cîștiguri
în bar(i cu valori cuprinse intre
50 000 de lei și 800 de lei, și o tra
gere la sorți suplimentară.
Datorită
avantajului
specific,
constind In faptul că întreaga dobîndă se acordă sub formă de ciștiguri in bani prin trageri la sorți
lunare, ca și a altor avantaje, obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri cu
nosc in rindul cetățenilor de la
orașe și sate o solicitare din ce in
ce mai mare. Incepînd cu luna oc
tombrie 1985, ca urmare a extin_derii depunerilor pe obligațiuni
C.E.C., Casa de Economii și Consemnațiuni a mărit numărul obli
gațiunilor C.E.C. puse in circulație
și ca urmare s-a stabilit un nou
plan de cîștiguri.
Potrivit noului plan de ciștlgurl.
la fiecare tragere la sorți lunară se
vor acorda 13 422 cîștiguri, cu valori cuprinse Intre 50 000 de lei și800 de Iei. fată de 12 427 cîștiguri,
cite se acordau pină in prezent la
tragerile la șprți lunare,
Obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri
se pot procura in numărul dorit de
la toate unitățile C.E.C. și de la
unitățile poștale din întreaga tară.
Casa de Economii și Consemnațiuni informează pe cei interesați că
atît tragerea la sorți lunară obiș
nuită. cit și tragerea Ia sorți supli
mentară a obligațiunilor C.E.C.; cu
cîștiguri care se organizează cu pri
lejui „Săptămînii economiei" au
loc in Capitală la data de 31 octom
brie a.c., in sala Casei de cultură
din str. Zalomit nr. 6, la ora 16,30.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți mulțumirile mele cele mal sincere pentru felicitările
și urările pe care mi le-ați transmis cu prilejul zilei mele de naștere.
Sînt convins că relațiile de prietenie frățești și colaborarea dintre parti
dele și țările noastre se vor dezvolta în continuare, in interesul popoarelor
bulgar și român, al țărilor socialiste, al cauzei păcii și socialismului in lume.
Vă urez dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din Republica So
cialistă România noi și mari succese in construcția societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

7

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul survolării teritoriului țării dumneavoastră, slnt fericit să vă
adresez, tn numele meu personal și al membrilor delegației care mă însoțesc,
cele mai calde urări de sănătate și de fericire personală, iar poporului român
prieten progres și prosperitate.

MOAMMER EL GEDDAFI

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu, a adresat
președintelui Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane,
Willi Stoph, o telegramă prin care,
tn numele guvernului român și al

său personal, exprimă sincere con
doleanțe in legătură cu pierderile
de vieți omenești provocate de acci
dentul de cale ferată ce a avut loc
în această țară, iar familiilor Îndoliate
sentimente de profundă compasiune.
(Agerores)

Prezentarea de condoleanțe la ambasada Braziliei
La ambasada Braziliei din Bucu
rești a avut loc, marți, prezentarea
de condoleanțe in legătură cu înce
tarea din viată a lui Emilio Garrastazu Medici, fost președinte al Re
publicii Federative a Braziliei.
Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, o delegație
formată din tovarășii Gheorghe

Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, și Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a prezentat condoleanțe. Mem
brii delegației au păstrat un moment
de reculegere și au semnat în cartea
de condoleanțe deschisă la ambasadă.
(Agerpres)

t

cinema

15.00 România—Irlanda de Nord in pre

liminariile Campionatului mondial,
(color). Transmisiune directă.

@ Promisiuni t SCALA (II 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:
IMS''
13,30: 15.45; 10; 20.
/
0
Aripi
de
zăpadă :„.. GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11; 13: 15:,47; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11 : 13: 15.30:
17.45: 20.
9 Miine tn
Alabairta (in cadrul
„Săptăminii filmului vest-german"):
STUDIO (59 53 J5) j- 10 : 12,30 : 15 :
17,30 ; 20.
© Toamna bobocilor : FEROVIAR
(50 51 40) ~ 9: 11: 13: 15: 17: 19,30. la
grădină — 10,30, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13.15: 15,30: 18; 20,15.
O
Masca
de argint ;
MIORIȚA
(14 27 14) — 9 : 11 : 13 : 15 : 17 : 10.
‘
O Sosesc păsările călătoare :
PRO
GRESUL (23 54 |0) — 15: 17; 19.
© Un comisar acuză : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17; 19. GRADINA
23 AUGUST (11 13 49) — 10,30.
© Rocco și frații
săi :
CAPITOL
(16 29 17) — 9 : 11,15 : 13.30 ; 15,45 :
18 ; 20,15. la grădină — 19.
© Iarna bobocilor : LUMINA <14 74 16)
— 9: 11 ; 13,15: 15,30: 17,45; 20.
© Steaua dimineții : MUNCA (21 50 97)
-'•15: 17,; 19, '
' , '
O O dragoste ciudată 1
VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17; 19.
© Sonată pe malul lacului : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15: 19,30.
O Toți
au
talent :
COTROCEN1
(49 48 40) — 15; 17; 19.
O Clinele sălbatic Dingo — 9: 11: 13:
17; 19.
Ian Bibian — 15 :
DOINA
(16 35 38).
9 S-a pierdut un elefant : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11: 13.15; 15.30:
17.45: 20.
9 Legenda dragostei: DACIA (50 35 94)
— 9: 12: 15.30: 18.30.
0 Superpolitistul : 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.
9 Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15,30: 18.45.
ffl Pledone in 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: 15.43: 18: 20,15.
© Rocky II : FAVORIT (45 31 7(h —
ii: 13: 15; 17,15: 19.30.
® Hangar ÎS : VICTORIA (16 28 79) —
9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20. FEREN
TARI (80 49 85) . — 11: 13: (5: 19. GRA
DINA MODERN (11 03 72) — 18.

20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea

în
economie.
în
spiritul
indicațiilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nlcolae Ceaușescu • Amplă mo
bilizare de
„ forte
.... .pentru
...... .
indepllnirea sarcinilor de Dlan
Trăim un timp de glorii (color),
Emisiune de versuri și cîntece
revoluționare și patriotice
20.50 Universul familiei
21,05 Film serial ; „Două generații".
Ultima parte

S1.50
22,00

Telejurnal
închiderea programului.

Institutul de meteorologie si hidrolo
gie comunici timpul probabil pentru
Intervalul 16 octombrie, ora 20 — 19
octombrie, ora 20. tn tară : vremea va
t’l in general rece, iar cerul variabil,
mal mult noros. Vor cădea ploi locale.
Iar la munte precipitațiile vor fi șl
sub formă de lapovitâ
sl ninsoare.
Vintui va sufla moderat, cu intensifi
cări locale, la Început din nord-est,
apoi din nord-vest. Temperaturile mi
nime vor oscila Intre zero și to grade,
mal scăzute in depresiuni, ptnă la
minus 5 grade, iar cele maxime între
5 șt 15 grade. Izolat mai ridicate fn sud.
Condițiile vor fi favorabile producerii
brumei si cetii. In București : vreme In
general rece, cu cerul temporar noros.
Va ploua. Vînt moderat cu intensificări
din nord-est, la începutul intervalului.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
intre 4 și 7 grade, iar maximele intre
12 șl 15 grade.

SUCCES DEPLIN FOTBALIȘTILOR TRICOLORI!

VA INFORMAM DESPRE
Confecții pentru sezonul toamnă-iarnă
O dată cu ploile și temperaturile
izbutită prezentare a celor mat fru
mai coborlte din ultimele zile, se
moase confecții primite de la nu
zonul rece își intră tot mai mult
meroși furnizori din țară. După
în drepturile lui. Ce ne oferă, pen
cite aveam să aflăm, a intrat in
tru acest sezon, magazinele comer
tradiția rețele) comerciale de stat
țului de stat și raioanele speciali
organizarea unor astfel de mani
zate ale acestora ? Am reținut
festări. Hotărit lucru, prin perma
citeva din sugestiile unor repre
nentizarea unor astfel de acțiuni
zentanți ai rețelei comerciale pri
in toate marile magazine din Ca
vind îmbrăcămintea care se impune
pitală și din întreaga țară se urmă
de-acum și pînă trece iarna. Pen
rește o nouă calitate a muncii in
tru femei se recomandă fuste de
relația lucrătorilor din comerț cu
stofă — largi sau drepte, cu sau
publicul.
fără buzunare, in carouri sau uni,
în ceea ce privește confecțiile
cu bluze asortate din diftină sau
pentru bărbați, pentru actualul se
„Vucova” ; pantaloni din tercot sau
zon se recomandă pantalonii din
bumbac sută la sută, salopete mastofă sau tergal in croială clasică,
tlasate, compleuri clasice sau fancei bufanți din tercot în culori
tezi, compleuri cu pantalon sport,
negru, gri sau maro, costumele din
rochii din jerse într-o croială mo
stofe cu dungi sau pepit, combi
dernă și într-o diversă paletă conațiile sacou în dungi cu pantalon
loristică. Predomină culorile maro,
uni. Sînt la modă cămășile mableumarin, negru și gri. A revenit
tlasate, flanelate in nuanțe și cu
la modă pardesiul clasic. De ase
lori diferite, paltoanele și pardesiemenea, se poartă paltoane din stofă
le clasice sau fantezi și, firește,
sau înlocuitori, palton din tercot
înlocuitorii de paltoane cu o multi
cu sau fără glugă, haină de velusin
tudine de accesorii — capse, fer- ■
care imită cojocul. Străbătînd ma
moare, tighele.
gazinele comerțului de stat, am
Toate aceste confecții de sezon
văzut toate aceste confecții moder
se găsesc in magazinele și raioa
ne așteptîndu-și cumpărătorii. O
nele
specializate ale comerțului de
surpriză plăcută am întîlnit in
stat din. Capitală și din întreaga
marele magazin „Cocor” din Ca
țară. Lucrătorii din comerț sînt
pitală. Mai exact spus, am asistat
pregătiți să răspundă oricăror soli
la o prezentare a noilor tipuri de
confecții chiar de către... tinerele
citări in funcție de virstă, gust,
vînzătoare ale unității. îmbrăcate ' preferințe.
după ultimul tipic al modei pentru
Marta CUIBUȘ
toamnă-iarnă, ele au făcut o foarte

Echipa națională de fotbal va intra
astăzi pe terenul marelui stadion
„23 August” din Capitală animată de
mindria patriotică a reprezentării
tricolorului nostru iubit, avînd cu
toții in suflete' o singură, uriașă
voință : Victoria !
Din piepturile zecilor de mii de
spectatori va răsuna, ca un puternic
ecou al încurajării din partea mul
țimii amatorilor de fotbal din În
treaga tară. „Hai. România !“. A so
sit deci ziua meciului România—
Irlanda de Nord, al cărui rezultat va
trebui să însemne pasul decisiv al
echipei noastre reprezentative pen
tru calificarea la turneul final —
1986 al campionatului mondial din
Mexic.
Timp de patru ani. cei mai buni
fotbaliști români, sub conducerea
antrenorului Mircea Lucescu, s-au
pregătit asiduu pentru îndeplinirea
acestui obiectiv prioritar — realizare
sportivă care să însemne răspunsul
tehnicienilor și jucătorilor din lotul
reprezentativ la încrederea, dragos
tea și deosebita atenție cu care au
fost înconjurați tn toate momentele
de succes, dar și atunci cind jocul
lor manifesta nelmpliniri si nea
junsuri. Mereu, pe parcursul înde
lungatului și dificilului drum, fotba
liștii noștri fruntași au simțit marea
grijă față de ei a iubitorilor sportu
lui ; suportul opiniei publice le-a dat
mereu forța să persevereze pe calea
tnaltei performanțe.
Astăzi, la stadionul „23 August",
jucătorii echipei naționale și pu
blicul se vor regăsi impreună in
aceeași unitară stare de spirit pen
tru victoria culorilor sportive ale

României, Primim la redacția scri
sori și telefoane de susținere a
jucătorilor tricolori in cele mai fru
moase năzuințe ale lor ; Ștefănescu
și Cămătaru, marii absenți ai parti
dei de astăzi, ne solicită, ca și pe
această cale, să le transmitem dra
gilor lor coechipieri urările cele mai
calde pentru un succes decisiv ;
coboară din trenuri mii de posesori
de bilete la meciul de azi — din

Ia stelistuî Iovan, devenit in scurt
timp . unui dintre stilpii apărării
noastre, împreună cu bravii craioveni, pină la „veteranul” Boloni, toți
jucătorii au cel puțin zece prezențe
tn rindurile echipei naționale, cei
mai mulți — cu citeva zeci de me
ciuri internaționale la activ.
Această experiență internațională
comună dă putere și omogenitate
deosebită echipei României, ii fixea-

Azi, la stadionul „23 August“, meciul
ROMÂNIA - IRLANDA DE NORD
din preliminariile campionatului mondial
Craiova, Pitești, Brașov, Buzău,
Hunedoara și din alte orașe — toți
In aceeași insuflețitoare atitudine
de sprijinire a echipei noastre na
ționale : „Hai, România !“.
Se știe că una dintre principalele
trăsături ale valoroșilor adversari
nord-irlandezl o constituie omogeni
tatea ciștigată de-a lungul anilor :
nu mai puțin de opt dintre cei care
vor evolua azi, in frunte cu Witheside.
au tăcut parte din formația de bază
a Irlandei de Nord la turneul final
al C.M. din 1982 din Spania. Dar
chiar dacă echipa noastră cuprinde
și unii jucători tineri, cum sînt
foarte talentații Hagi și Mateuț, un
punct forte al tricolorilor este toc
mai omogenitatea tehnico-tactlcă,
dobindită în focul multor partide
grele in răstimpul da patru ani. Da

ză trăsăturile de joc elaborat, com
binați v, cu prudență in apărare și
pregătire răbdătoare pe tot frontul
de atac. Subliniem acestea, pentru
că echipa noastră trebuie să joace
metodic șl perseverent timp de 90
de minute, țlnind seama de rezisten
ța unui adversar ambițios și foarte
robust; facem sublinierea și pentru ca
publicul să sprijine permanent, cu
multă căldură și înțelegere efortu
rile jucătorilor noștri dragi, scandind din toată inima : „HAI. ROMA
NIA !“.
★
Frumoasa bază sportivă a clubu
lui Steaua București a găzduit feri
dimineață antrenamentul echipei
nord-irlandeze. După-amiază, oaspeții
au făcut regulamentara acomodare
cu terenul stadionului „23 August".
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Conform unei practici uzitate in pre
liminariile campionatului mondial,
antrenorul Bingham s-a arătat cir
cumspect cu privire la comunicarea
celor 11 jucători titulari, aminind
răspunsul definitiv pînă astăzi, îna
intea începerii partidei.
Fotbaliștii români, sub conducerea
lui Mircea Lucescu, s-au antrenat
țn cursul după-amiezii de ieri, de
asemenea la, stadionul Steaua.
După toate probabilitățile, din for
mația nord-irlandeză nu vor lipsi
Witheside,
Armstrong, Jennings,
Nicholl, Donaghy, McCreery, O’Neill,
McIlroy — jucători care au evoluat
la precedentul turneu final al C.M.
— precum și Stewart. In echipa
României vor juca probabil Lung,
Negrilă, Iovan, Iorgulescu, Ungureanu, Rednic, Boloni, Mateuț, Klein,
Hagi, Coraș.
Meciul va Începe la ora 15 șl va
fi arbitrat de o brigadă daneză, la
centru Lund-Soerensen.
★
Clasamentul grupei a III-a prellminare (înaintea partidelor de azi,
România—Irlanda de, Nord
__ __șir Anglia—Turcia) : Anglia ■— 6Z meciuri,
B puncte (golaveraj 16—2), Finlanda
— 8 meciuri, 8 puncte (7—12), Româ
nia — 6 meciuri, 7 puncte (9—5),
Irlanda de Nord — 6 meciuri, 7
puncte (7—5), Turcia — 6 meciuri,
1 punct (1—16).
Ultimele
partide din această
grupă : Anglia—Irlanda de Nord (13
noiembrie) șl Turcia—România (14
noiembrie).

Valerlu MIRONESCU

National
(14 7! 71.
sala
mică) : Caligula — 19.30 ; (sala Ate
lier) : Intre cinci și șapte — 19.
0 Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 75. la Muzeul de artă) : Concert
cameral in cadrul „Săptămînii cultu
rale a R.F, Germania in Româ
nia". Ansamblul „MODERN" (R.F.G.)
șl ansamblul „GRUPPETTO" — 18.
® Opera Română (13 18 57) :
otello
— 18.
© Teatrul
de
operetă
(14 80 11) :
Mam’zelle Nitouche — 18,30.
® Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) ;
Unchiul Vania — 19 : (sala Grădina
Icoanei. 11 95 44) : Eunucul — 19.
G Teatrul
de
comedie
(16 64 60) ;
Pețitoarea — 19.
© Teatrul „C.
,c. I. Nottara" (59 31 03,
sala Studio) : EX: -— 19.
® Teatrul Giuiești (sala Maiestlc.
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic —
17 : Anonimul Venetian — 19.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy. 15 56 78) : Pompiliu de
Pompadour — 19.
© Ansamblul
..Rapsodia
Română"
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoare
— 18.
S Teatrul „Ion Creangă" C50 26 55) :
Mary Poppins — 9 ; Muzicanții ve
seli — 15.
® Teatru!
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Guliver In tara păpușilor — 16 : (sala
din plata Cosrrionauțllor) : Dana si
Leul — 10.
O Circul București (10 41 05) : Tom și
Jerry la circ — 19.
O Teatrul

/
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
r
© „IKARUS", IN VERSIUNE
) SILENȚIOASĂ.
Specialiști din Unga
ria și U.R.S.S. colaborează, în prezent, la
realizarea noului electromobil „Ikarus”,
proiectat pentru o capacitate de 22 de pa
sageri. „Inima” viitorului vehicul o va con
stitui un acumulator electrochimie cu
catalizator de paladiu. Funcționarea acu
mulatorului este supravegheată de un
calculator electronic de bord. Noul autobuz,
cu o asemenea sursă de energie silențioasă
și nepoluantă, este destinat să asigure
transportul îndeosebi în zone turistice.
Stadiul lucrărilor 7 Experimentarea noului
„Ikarus” va începe Ia sfîrșitul anului cu
rent.

© CERAMICĂ NEFISURABILĂ.
Printre noile materiale-,.vedete" care se
impun în prezent, pe plan mondial, in
ramuri de virf ale industriei se numără și
o serie de materiale ceramice. Asemenea
perspective de afirmare, consideră specia
liștii, se deschid și în fața unui nou mate-

L.

rial ceramic compozit realizat in Australia.
Prin ce se recomandă acesta 7 El este la
fel de rezistent ca oțelul, nu fisurează și
rezistă la temperaturi de pînă la 1 200 grade
Celsius. Compus, în principal, din zirconiu,
parțial stabilizat, noul material urmează să
se utilizeze la fabricarea unui nou tip de
motoare diesel. Ce-i drept, zirconiu!, acest
metal intermediar intre aluminiu și siliciu
se intilnește rar in natură, dar in Austra
lia sint concentrate 70 la sută din rezervele
mondiale.

• „STETOSCOP" ELECTRO
NIC. Specialiști ai firmei General Elec
tric au realizat un nou tip de minicalcula
tor care detectează defecțiunile compresoarelor de aer, chiar în momentul în care
începe să cedeze cureaua de transmisie.
Acest detector utilizează principiul steto
scopului, instrument acustic cu ajutorul
căruia se pot percepe mai puternic zgo
motele respirației și bătăile inimii. Minicalculatorul măsoară în permanență zgo-

moțul emis de arborele compresorului aflat
in funcțiune și îl :compară cu datele referi
toare la zgomotele unui compresor perfect
„sănătos”, înmagazinate în memoria sa elec
tronică.

© PENTRU SĂNĂTATEA OCHILOR. Revista „Bunte", din R.F.G:,
a publicat recent recomandări formulate de

un cunoscut medic oculist vest-german.
Mai întii, de reținut că ochii trebuie prote
jați de soare nu numai vara, dar și in
timpul iernii, deoarece razele ultraviolete
Invizibile pot favoriza opacifierea cristali
nului, adică boala de ochi numită cata
ractă. Totodată insă, și lumina prea pu
ternică poate afecta ochiul, mai precis cen
trul retinei, consecința fiind o scădere
prematură a acuității vizuale, Atenție
insă ! Ochelarii de soare protejează eficient
ochii, cu condiția să nu fie purtați excesiv
de mult timp. O protejare exagerată a
ochilor este la fel de dăunătoare pentru
retină și, in plus, favorizează miopia, la

care ee poate ajunge Insă șl atunci dnd la
locul de muncă există lumină prea puter
nică. De aceea, specialistul vest-german
recomandă ca la citit (cu respectarea unei
distanțe de cel puțin 35 cm), scris și acti
vități fizice lumina să nu fie prea puter
nică. în plus, pentru menținerea unei ve
deri sănătoase este necesară, pe lingă
multă mișcare tn aer liber, și o alimenta
ție bogată In vitamine, care ajută la circu
lația singelui.

© PLANTĂ - DETECTOR.

Incă

din vremuri străvechi, minerii aveau obi
ceiul să ducă în mine canari, păsări cu ca
lități de adevărate detectoare vii care reac
ționează puternic atunci cind concentrația
gazelor toxice depășește fie și numai cu
foarte puțin valoarea admisă.
• ■ - De
- curind,
oamenii de știință au depistat un alt „detector viu" de gaze, de data aceasta o
plantă decorativă de apartament,
. .
. origlnară din America, denumită tradescanția.
Experimentele cu această plantă cu frunze
policrome au demonstrat că, în cazul acu-

mulăril de metan in mină, etaminele floririlor acesteia își schimbă culoarea, din al
bastru deschis ele devenind roz.

© DEPANARE, LA DOMICI
LIU. O reducere cu 30 la sută a cheltuie

© DUPĂ MODELUL... RECHI
NILOR. Vreme îndelungată, vitezele

lilor de depanare a unui frigider sau con
gelator, In principal, prin eliminarea trans
portării acestuia la centrele de reparații,
se obține grație stației mobile de reparații
concepute de proiectanți polonezi. Stația
permite depanarea, la domiciliul cetățeni
lor. a majorității defecțiunilor survenite la
agregatele de răcire și de congelare, inclu
siv umplerea cu freon. Instalația portativă
este dotată cu un dozator cu manometru și
un încălzitor electric miniatural.

uluitoare cu care evoluează rechinii au
constituit un secret. Studiind insă pielea
acestor pești de pradă cu ajutorul micro
scopului electronic, cercetătorii au obser
vat că aceasta este brăzdată de niște ca
nale extrem de fine. Nu cumva tocmai
această structură constituie explicația re
marcabilelor calități hidrodinamice ale re
chinilor 7 Experiențe efectuate, in ultima
vreme, In mai multe țări ale lumii, In ba
zine și tunele aerodinamice, precum și
testarea unor avioane acoperite cu o pe
liculă pe care s-a reprodus structura pielii
rechinilor au confirmat respectiva ipoteză.
Ca atare, se preconizează, in prezent, apli
carea „efectului rechinilor” atît în con
strucțiile aviatice, cit și in cele navale.

©

CURIER

ț

IMPERMEABIL.

Poșta olandeză a ales, de curind, pentru
producerea plicurilor de uz curent un nou
material din polietilenă de mare densi
tate, preferat datorită rezistenței sale spo
rite la rupere și la umiditate. Această folie
de plastic deosebit de ușoară se obține prin
filarea continuă a unor fibre foarte fine de
polietilenă, sudate apoi intre ele cu ajuto
rul căldurii, sub presiune.

bIM ORIZONTURILE CUMOAȘ
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„Națiunile Unite pentru
o lume mai bună“
Dezbaterile Adunării Generale consacrate împlinirii
a 40 de ani de la crearea O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — N. Chilie transmite : în
plenara Adunării Generale a O.N.U.
a început dezbaterea consacrată îm
plinirii a 40 de ani de la înființarea
Organizației
Națiunilor Unite. în
cadrul acestei dezbateri, care se des
fășoară sub genericul „Națiunile
Unite pentru o lume mal bună", vor
bitorii din plenara Adunării Gene
rale — șefi de stat și de guvern sau
alți reprezentanți speciali ai statelor
membre prezintă punctele de vedere
referitoare la căile de acțiune pentru
creșterea rolului O.N.U. în viața in
ternațională, astfel incit organizația
să-și poată îndeplini mandatul de
înaltă răspundere care i-a fost în-,
credințat de popoare : Întărirea le
galității internaționale, promovarea
unei colaborări largi între state, salv
gardarea bunului celui mai de preț
al întregii umanități — pacea.
Primul vorbitor în cadrul dezba
terii a fost președintele Republicii
Botswana, Quett Masire, care a re
levat înfăptuirile Organizației Na
țiunilor Unite în cele patru decenii
de activitate, arătînd că organizația
mondială a contribuit la prevenirea
unui nou război mondial, la codifi
carea principiilor de drept și la
promovarea respectului față de
acestea, la sprijinirea procesului de
decolonizare și la angajarea unui
dialog multilateral între state în ve
derea soluționării unor probleme
majore de interes general. Menți
nerea vestigiilor colonialismului, în
special în Africa australă, și alte
dificultăți din lumea contemporană,
a declarat vorbitorul, nu sînt at.it
eșecurile O.N.U., cit mai ales eșecuri
ale unor state membre în promo
varea idealurilor Națiunilor Unite.
Vorbitorul a apreciat că „O.N.U.
are nevoie de întărirea autorității
sale" și a subliniat, în context, ne
cesitatea întăririi rolului său în do
meniile de importantă crucială, ale
înfăptuirii dezarmării, prevenirii șl
soluționării conflictelor și lichidării
subdezvoltării. El a pus un accent
deosebit pe necesitatea rezolvării
neîntîrziate a problemei
datoriei
externe a statelor sărace, care a de
venit o frîriă serioasă în calea efor
turilor de progres și bunăstare ale
unui mare număr de popoare. Vorbi
torul a evidențiat necesitatea iniție
rii urgente a unor negocieri globale
între statele industrializate și țări
le în curs de dezvoltare, în scopul
rezolvării problemelor subdezvoltării,
lichidării decalajelor ecbnomice si
datoriei externe a țărilor sărace,
pentru restructurarea raporturilor economice inechitabile și pentru reali
zarea de progrese în direcția edifi
cării noii ordini economice mondia
le. Națiunile Unite pentru o lume
mai bună, a spus el. reprezintă un
apel la acțiune, pentru a asigura ca
generațiile care vin să fie ferite
de flagelul războiului.
Președintele Republicii Maldive,
Maumoon Abdul Gayoom, a apre
ciat în discursul său că, deși O.N.U.
a contribuit în cei 40 de ani de acti
vitate la îngrădirea politicii bazate
pe forță și agresiuni, la întărirea
securității și apărarea păcii, organiza
ția nu a fost în măsură. în numeroa
se situații, să-și dovedească eficaci
tatea, fapt ilustrat și de multitudi-

nea problemelor complexe existente
în lumea contemporană. O idee centrală a discursului rostit de președințele Republicii Maldive a constituit-o relevarea importanței pe
care o are O.N.U. pentru țările mici
și mijlocii ca for bazat pe principiul
egalității depline in drepturi, che
mat să apere independenta, liberta
tea și securitatea fiecărei națiuni, să
repudieze politica de forță, pre
siuni și amestec în treburile interne
ale altor popoare. între sarcinile pri
oritare ale organizației pentru pe
rioada imediat următoare, vorbitorul
a menționat necesitatea intensificării
acțiunilor și demersurilor pentru re
glementarea prin mijloace pașnice a
conflictelor existente în diferite re
giuni ale globului, subliniind impe
rativul angajării unor negocieri se
rioase între părțile implicate, cu
sprijinul activ al O.N.U., în ve
derea stingerii focarelor de ten
siune respective. Nu există cale mai
bună de aniversare a O.N.U.. a spus
el în încheiere, decît aceea de a ne
reafirma angajamentul de a respecta
și aplica întocmai principiile și obiec
tivele Cartei, care sînt esențiale pen
tru progresul societății umane.
Primul ministru al .Tamaicăi. Ed
ward Seaga, a declarat in discursul
său că „lumea de azi este prea peri
culoasă si imperfectă pentru a trece
acest lucru cu vederea, fie si cu pri
lejul unei aniversări. Avem obliga
ția de a recunoaște și a acorda aten
ția cuvenită minusurilor înregistrate
în activitatea organizației. Noi, state
le membre, avem datoria, ne care nu
o putem ignora, de a aplica hotărîrile O.N.U. pentru buna sa funcțio
nare si pentru eficienta organizației
mondiale". Vorbitoiul s-a referit pe
larg la marile dificultăți cu care sînt
confruntate'în prezent țările în curs
de dezvoltare, arătînd că evoluțiile
cele mai recente din viata internațio
nală arată clar măsura în care poli
ticile fiscale, monetare si comerciale
ale statelor industrializate creează un
climat extern neavantajos pentru interesele țărilor sărace.
Primul ministru al statului St. Vin
cent și Grenadine, James Mitchell, a
relevat în discursul său că principala"
sarcină care stă in fata Națiunilor .
Unite, a tuturor statelor membre, o
reprezintă stăvilirea, actualei compe
tiții militare. în special a cursei înar
mărilor nucleare, care a dus la spo
rirea fără precedent a riscului de
clanșării unei conflagrații nucleare
atotdistrugătoare.
Lester Bird, vicepremier si minis
tru de externe al statului AntiguaBarbuda, a subliniat că țara sa, ală
turi de alte state mici si mijlocii,
nealiniate. în curs de dezvoltare,
atribuie o mare importantă creșterii
rolului O.N.U. în lumea contem
porană. considerînd că „principiile si
obiectivele înscrise in Cartă repre
zintă cel mai bun mijloc de rezolvare
a problemelor mondiale în beneficiul
întregii omeniri". Prin eforturi comu
ne. prin negocieri și dialog, desfășu
rate într-un spirit constructiv, „ome
nirea are încă o șansă să atingă
obiectivul statuat prin semnarea
Cartei O.N.U. în iunie 1945. de a f^uri
o lume mai bună, mai stabilă și mai
sigură".

Comunicat comun sovieto-Iibian
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La
Moscova a fost dat publicității co
municatul comun privind convorbi
rile purtate între Mihail Gorbaciov.
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
si Moammer El Geddafi, conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei Arabe Libiene
Populare Socialiste, care a întreprins
o vizită oficială, prietenească in
U.R.S.S.
în comunicat, relatează agenția
T.A.S.S.. este exprimată dorința Ja
mahiriei Libiene si U.R.S.S. de a
dezvolta cooperarea bilaterală în di
ferite domenii.. Părțile și-au expri-
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mat îngrijorarea față de încordarea
din relațiile internaționale în dife
rite zone ale lumii. Cu prilejul dis
cutării situației din Orientul Mijlo
ciu. părțile și-au reafirmat sprijinul
fată de lupta poporului palestinian,
sub conducerea O.E.P.. singurul re
prezentant legal al poporului pales
tinian. pentru asigurarea drepturilor
sale naționale, inclusiv dreptul la
autodeterminare si la crearea unui
stat propriu independent. A fost ex
primată. totodată. îngrijorarea față
de situația actuală din mișcarea palestiniănă și din O.E.P.

Dezarmarea
- deziderat
de stringentă
actualitate
S.U.A, Cereri pentru încetarea
experiențelor
cu armele nucleare
WASHINGTON 15 (Agerpres). Membri americani ai conducerii
organizației internaționale anti
războinice „Medicii lumii pentru
preîntâmpinarea
războiului nu
clear" (I.P.P.N.W.) au reafirmat —
în contextul decernării Premiului
Nobel pentru pace acestei asociații
— cererea lor ca guvernul S.U.A.
să sisteze imediat și pentru tot
deauna experiențele cu arme nu
cleare. Dr. Bernard
___ ‘ ____
Lewn de la
Universitatea Harvard, unul1 din
copreședinții I.P.P.N.W., a declarat : „Noi medicii avem o rețetă
medicală : să înceteze toate exploziile nucleare. Acum este rindul
președintelui Reagan să-și ........
spună
părerea. Nu există motiv în pre
zent pentru a nu înceta experien
țele atomice. în calitate de medici
cerem acest lucru ca fiind necesar
cu prioritate".
I.P.P.N.W. numără în S.U.A. aproximativ 29 000 de membri.

Reafirmarea opoziției
Noii Zeelande față de politica
de înarmare atomică
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
într-un interviu acordat companiei
de televiziune americane C.B.S..
primul ministru al Noii Zeelande,
David Lange, a declarat că redu
cerea cheltuielilor militare este una
dintre cele mai acute probleme ale
contemporaneității. Reamintind opoziția țării sale la intrarea in por
turile neozeelandeze a navelor
avînd arme nucleare la bord, David
Lange a declarat că Noua Zeelandă
nu acceptă strategii nucleare și nu
dorește să fie apărată cu astfel de
arme.

împotriva militarizării
Cosmosului
BERLINUL OCCIDENTAL 15
(Agerpres).
Campania pentru
pace a vest-berlinezilor „Orașul
nostru împotriva armelor atomice"
condamnă — într-un apel semnat
pînă in prezent de peste 100 000
locuitori ai orașului — proiectul
S.U.A. de realizare a armelor spă
țiale S.D.I., denumit și „războiul
stelelor.", relatează agenția A.D.N.
în apel st: relevă : „Programul
S.D.I. — fie sub forma unui acord
guvernamental, fie pe baza unor
acorduri la nivel de întreprinderi
industriale — ar constitui o nouă
spirală a cursei înarmărilor. De
aceea, trebuie să fie respinsă orice
participare la S.D.I.". Totodată,
semnatarii se pronunță în favoa
rea creării unor zone denuclearizate în Europa centrală.

Reuniunea Biroului
Internaționalei
Socialiste
VIENA 15 (Agerpres). — La Viena au început marți lucrările unei
reuniuni de două zile a Biroului In
ternaționalei Socialiste, la care parti
cipă reprezentanți ai unor partide
socialiste și social-democrate din
circa 50 de state. Discursul inaugural a fost rostit de
ministrul de externe al tării gazdă.
Leopold Grate.
Reuniunea, prezidată de Willy
Brandt, președintele Internaționalei
Socialiste, președintele Partidului
Social-Democrat din R.F. Germania,
este consacrată marcării a 40 de ani
de la crearea Organizației Națiuni
lor Unite, ca și examinării unor pro
bleme legate de apărarea mediului
înconjurător.
Realizarea dezarmării și a destin
derii internaționale, relațiile EstVest. situația din Orientul Mijlociu,
din America Centrală și din sudul
Africii reprezintă principalele su
biecte ce vor fi abordate de participantii la dezbateri.

ÂCȚUÂLÎ^TEĂ POLJTipĂJ

MAREA BRITANIEs

O dată cu încheierea conferinței de
la Blackpool a conservatorilor s-a
tras cortina, și peste ultima conven
ție națională anuală a partidelor po
litice britanice, desfășurate în „luna
congreselor". Acum, după o mică
pauză, urmează reluarea lucrărilor
parlamentului, cu prezentarea „me
sajului tronului", care va defini in
tențiile politice, economice și socia
le pentru anul care vine ale guver
nului conservator condus de primul
ministru, Margaret Thatcher.
în ansamblul activității politice
britanice „lima congreselor", care în
cepe întotdeauna în prima parte a
lunii septembrie, cu conferința Con
federației sindicale T.U.C. și se ter
mină cu reuniunea partidului conser
vator, spre mijlocul lui octombrie,
joacă un rol deosebit. Este momen
tul cînd se aduc în dezbatere proble
mele cele mai importante care frămîntă țara și se elaborează soluții pe
care fiecare organizație în parte le
consideră necesare. Numai că aceste
soluții sînt mai degrabă orientative,
ele neavînd un caracter obligatoriu
nici măcar pentru formularea politi
cii partidului respectiv.
Cu toate acestea, convențiile națio
nale — luate la un loc — au darul
de a reliefa ansamblul problematicii
care preocupă țara la momentul res
pectiv. Și, într-adevăr, de-a lungul
dezbaterilor convențiilor naționale
desfășurate la Blackpool (mai întîi
Congresul sindicatelor, iar apoi cel al
conservatorilor), la Bournemouth (la
buriștii), Dundee (liberalii) și Torquay
(social-democrații) s-au evidențiat
nu puține teme majore, pe primul
plan situîndu-se cele cu caracter so
cial-economic. Pentru a înțelege at
mosfera ce a caracterizat, în parte,
desfășurarea acestei „luni a congre
selor". iată cîteva extrase din rela
tările agenției U.P.I., din ziua des
chiderii lucrărilor reuniunii partidu
lui conservator de guvernămînt :

Iff

BUDAPESTA

al statelor participante
Deschiderea forumului
la Conferința general-europeană
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — în
capitala R.P. Ungare s-au deschis
marți lucrările forumului cultural al
statelor participante Ia Conferința
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa (C.S.C.E.). Organizat în confor
mitate cu o hotărîre adoptată la Reu
niunea de la Madrid a C.S.C.E.. ac-

„in marile orașe s-au creat adevărate
ghetouri, unde populația trăiește in
condiții deosebit de grele". în car
tiere ca Brixton, Peckham și Totten
ham (Londra), Handwort (Birmin
gham) și Toxteth (Liverpool), numă
rul tinerilor între 19 și 24 de am,
care nu au de lucru, reprezintă pînă
la 50 la sută din total, în timp ce
in țară șomajul a fost luna trecută la
un nivel foarte ridicat — 3,35 milioa
ne, adică 13,8 la sută din întreaga
forță de muncă.
Tocmai pornindu-se de la această
problemă deosebit de serioasă a șomajului, guvernul conservator a fost
aspru criticat de delegații la Congre
sul sindicatelor britanice, de cei ai
partidelor laburist, liberal și socialdemocrat, și chiar de unii membri ai
partidului conservator, printre care
ministrul energiei, Peter Walker,
care a cerut guvernului „să se inte
reseze de soarta șomerilor", ca și de
„problemele oamenilor simpli" dacă
nu vrea să piardă voturi la viitoa
rele alegeri.
în ceea ce privește economia, în
general, ministrul finanțelor. Nigel
l.„iwson, a prezentat date care arată
o evoluție favorabilă, cu mențiunea
insă că ritmul de dezvoltare atins
(circa 3 la sută) este puțin inferior
nivelului prevăzut (3,5 la sută). Per
spectivele sînt însă bune — au arătat
delegații la convenția conservatoare.
Această apreciere este determinată și
de recentele descoperiri ale unor noi
și importante rezerve de petrol și gaze
nu numai sub Marea Nordului, dar
chiar și în subsolul teritoriului brita
nic ; alte prospecțiuni sînt în curs,
guvernul considerînd că, pornind de
la o- producție de petrol care depășeș
te 120 milioane tone anual și cu re
zerve atît de însemnate, economia
britanică dispune de suficiente „ba
loane de oxigen".
Dar unul din factorii care împie-

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că la
Moscova a avut loc. marți, plenara
C.C. al P.C.U.S., care a dezbătut pro
iectul Programului Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice într-o nouă
redactare, unele modificări în sta
tutul P.C.U.S.. proiectul Direcțiilor
fundamentale ale dezvoltării econo
mice și sociale a U.R.S.S. pe peri
oada 1986—1990 și în perspectivă pînă
în anul 2000. Raportul asupra aces
tor probleme a fost prezentat de
Mihail Gorbaciov. secretar general al
C.C. al P.C.U.S.
Plenara a adoptat documentele pre
zentate și a hotărît ca acestea să
fie publicate, pentru a fi dezbătu
te în adunările, conferințele si con
gresele republicane ale partidului.

tualul forum beneficiază de partici
parea reprezentanților tuturor state
lor semnatare ale Actului final de la
Helsinki.
Lucrările au fost deschise de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Ungare. Gydrgy Lazar.

evoluția situației din America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— în ciuda eforturilor întreprinse
de „Grupul de la Contadora", situa
ția din America Centrală s-a dețe-r
riorat rapid în cursul acestui an —
se arată într-un raport prezentat
Adunării Generale și Consiliului de
Securitate de secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, in
legătură cu evoluțiile din această
regiune. între altele, menționează do
cumentul. a crescut numărul inci
dentelor între țările din zonă, care,
în anumite cazuri, au sporit serios
amenințările la adresa păcii.
Degradarea continuă, în ultimii
ani, a situației din America Centrală demonstrează necesitatea urgentă
a unei soluții negociate, echitabile și
cuprinzătoare a problemelor din aeeastă regiune, soluție ce depinde de
voința politică a statelor respective
— se arată în raport.
Secretarul general al O.N.U. îșl
reînnoiește apelul către țările Americii Centrale de a persevera în efor
turile de instaurare a păcii din zonă.
De asemenea, el menționează că

este imperativ necesar ca toate sta
tele ce au interese în regiune să
sprijine demersurile „Grupului de la
Contadora" și să se abțină de la
orice acțiuni care ar putea contra
veni acestora.

beijing

părtile au evidențiat dezvoltarea po
zitivă a relațiilor dintre cele două
partide, care au la bază principiul
recunoașterii dreptului fiecărui partid
de a-și stabili linia și strategia po
trivit condițiilor concrete din tara
respectivă.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Co
misia Electorală de Stat a R.P. Po
lone a dat publicității rezultatele
alegerilor pentru Seim. care s-au
desfășurat la 13 octombrie 1985, re
latează agenția P.A.P.
Pentru Seim au fost aleși 460 deputați, dintre care 50 pe listele elec-

torale naționale și 410 pe listele elec
torale regionale. Pentru candidați!
propuși pe listele centrale au votat
între 96,33 și'98,12 la sută din alegă
tori. Cu majoritate de voturi, au fost
Sieși candidații propuși pe listele re
gionale.

Pentru instituirea
unei noi ordini
în domeniul
informației

PANMUNJON : Intîlnirea
reprezentanților Comisiei
militare de armistițiu
din Coreea

Lucrările ședinței plenare
a celei de-a 23-a sesiuni
a Conferinței Generale a UNESCO
SOFIA 15 (Agerpres). — La Plov
div continuă lucrările ședinței plena
re a celei de-a 23-a sesiuni a Con
ferinței Generale a UNESCO — re
latează agenția B.T.A. în interven
țiile lor. numeroși delegați au abor
dat problemele globale care confrun
tă. astăzi, omenirea și, îndeosebi,
țările în curs de dezvoltare, condamnînd- practicile discriminatorii impu
se de unele țări in diferite domenii
ale relațiilor economice si culturale
interstatale..
în cadrul dezbaterilor au fost abor
date probleme legate de necesitatea
instituirii unei noi ordini informa
ționale. care să cuprindă, ne baze de
egalitate, si țările „lumii a treia".
Au fost făcute o serie de propuneri
concrete privind realizarea unor
programe care prezintă interes pentru
numeroase țări.
în intervenții a fost subliniat, de
asemenea, rolul important pe care îl
joacă _ UNESCO în întărirea în
crederii și cooperării între popoare,
în salvgardarea păcii mondiale.

ÎN SPRIJINUL DESTINDERII ÎN EUROPA
Șl PE PLAN MONDIAL
cadrul convorbirilor desfășurate In
capitala iugoslavă. U.C.I. si P.S.D.
au reafirmat dorința lor, de realiza
re a destinderii pe plan mondial, oprirea cursei înarmărilor și preveni
rea militarizării spațiului cosmic, re
ducerea arsenalului nuclear și in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară. subliniindu-se. în context, ne
cesitatea creării unei zone libere de
arme chimice în Europa.

ORIENTUL MIJLOCIU
Precizări la Belgrad in legătură cu cererea S.U.A. de extrădare a unei
oficialități a O.E.P. • Normalizarea situației in orașul libanez Tripoli
® întrevederi Ic Khartum
BELGRAD 15 (Agerpres). — Iugo
cu scopul normalizării situației in
slavia este un stat suveran și hotă
orașul Tripoli din nordul Libanului,
răște singură in probleme privind
informează agenția Kuna.
cererile de atestare și extrădare a
Premierul libanez a arătat că va
■unor cetățeni străini către alte țări,
rămine in orașul nord-libanez pînă
în concordanță cu legile Iugoslaviei
cînd toate problemele de natură poli
și după evaluarea tuturor faptelor
tică și cele privind menținerea secu
rității vor fi înlăturate. El a precizat
relevante — a declarat Vidoie Jar
kovici. președintele Prezidiului C.C.
că aplicarea acordurilor privind
al U.C.I.. in cadrul unei conferin
securitatea orașului se desfășoară
țe de presă, la Belgrad — relatează
conform planificării, si patrulele
agenția Taniug.
create au rezolvat cu promptitudine
toate cazurile de încălcare a înțele
El a făcut această declarație răsgerilor intervenite.
punzind la o întrebare asupra po
Citind corespondentul ei local, aziției Iugoslaviei in legătură cu ce
genția Kuna relevă că activitatea
rerea S.U.A. de extrădare a unei
portului
a fost reluată normal, iar in
înalte oficialități a O.E.P., Moham
oraș se desfășoară lucrări de reme
med. Abu Abbas, Vare a negociat cu
diere a rețelelor de apa și electri
autorii deturnării navei italiene
citate. precum și a căilor de comu
,,Achille Lauro". M. A. Abbas a sosit
nicație, avariate pe timpul luptelor
în Iugoslavia vineri, venind din
din ultimele două săptămini.
Italia, și a părăsit teritoriul iugoslav
luni dimineață.
KHARTUM 15 (Agerpres). — în
cadrul convorbirilor avute la Khar
BEIRUT 15 (Agerpres). — Primul
tum, președintele Consiliului Militar
ministru al Libanului. Rashid Karade Tranziție al Sudanului. Abdul
me, și-a exprimat satisfacția in legă
Rahman Swar EI Dahab, și președin
tură cu eforturile depuse in prezent
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, au subliniat ne
cesitatea convocării unei reuniuni
arabe la nivel înalt destinate soluțio
nării problemelor actuale cu care
este confruntată lumea arabă, trans
mite agenția China Nouă.

dică o mai accentuată dezvoltare a
economiei este, după opinia ziarului
„DAILY MIROR", „irosirea unor
sume ridicate pentru înarmări". Mi
nistrul apărării, Michael Heseltine, a
arătat la convenția de la Blackpool
că guvernul „va menține capacitatea
britanică de apărare nucleară $i stra
tegică puternică", ceea ce înseamnă
că nu se va renunța la achiziționa
rea noului sistem de rachete și sub
marine nucleare „Trident", menit să
înlocuiască sistemul „Polaris", ceea
ce va costa pe contribuabilii britanici
peste 10 miliarde lire sterline. Și
dacă se are în vedere faptul că „re
dresarea economică nu este încă in
măsură să producă suficiente locuri
de muncă, pentru ca șomajul să nu
mai crească" („DAILY TELE
GRAPH"), rezultă limpede o legătură
directă între înarmare și șomaj. „Ba
nii care se risipesc pentru arme ar
fi suficienți să creeze atîtea locuri
de muncă incit, practic, problema șo
majului ar putea fi in bună parte
soluționată" — arăta Lynn Williams
la forumul de la Blackpool al celor
peste 10 milioane sindicaliști.
'finind seama de cerințele opiniei
publice, care se pronunță pentru în
făptuirea dezarmării nucleare, ca obiectiv prioritar, partidele laburist si
liberal au adoptat poziții care merg
în această direcție. în acest fel se și
explică, de altfel, opțiunile exprima
te in cadrul unui sondaj de opinie.
Ca răspuns la întrebarea „cu ce
partid ar vota în cazul in care ale
gerile vor avea loc imediat", participanții au indicat pe primul loc pe
laburiști, urmați în ordine de conser
vatori și de alianța liberal-social-democrată, Pînă la viitoarele alegeri
mai sînt însă aproape trei ani și
pînă atunci, evident, se pot schimba
multe.

P. C. Italian

Rezultatele alegerilor din R.P. Polonă

consultații. Ia o anumită înțelegere
reciprocă. Deng Xiaoping a arătat în
cursul întrevederii că problema Taiwanului rămîne principalul obstacol
In relațiile bilaterale. G. Bush a de
clarat că partea americană este satis
făcută de dezvoltarea relațiilor americano-chineze, deși se mențin o se
rie de probleme între cele două țări.

I

: Convorbiri P. 0. Chinez

BEIJING 15 (Agerpres). — La
Beijing au avut loc, marți, convor
biri intre Hu Yaobang. secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chinez, și Ales
sandro Natta, secretar general al
P.C. Italian, aflat într-o vizită in
R.P. Chineză. Agenția China Nouă
relevă că. în cadrul convorbirilor.

Intîlnire chino-americană

BELGRAD 15 (Agerpres). — Vidoie Jarkovici. președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I., și Willy Brandt,
președintele P.S.D. din R.F. Germa
nia. au relevat. în cadrul unei con
ferințe de presă, care a avut loc la
încheierea vizitei la Belgrad a li
derului social-democrat Vest-german,
că părțile au păreri similare într-o
serie de probleme internaționale ma
jore — relatează agenția Taniug. în

care vor precede Congresul al .
XXVII-lea al P.C.U.S.. iar proiectul
Direcțiilor fundamentale ale dezvol
tării economice și sociale a U.R.S.S,
pe perioada 1986—199(1 și în perspec
tivă pînă in anul 2000 să fie dezbătut in colectivele de muncă.
Plenara l-a ales pe N. V. Talizin
membru supleant al Biroului Politic .
al C.C. al P.C.U.S. De asemenea.
useinunua,
menționeazlj agenția T.A.S.S.. N. I.
Rîjkov a fost eliberat din funcția de
secretar al C.C. al P.C.U.S.. fiind
numit in funcția de președinte al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
N. A. Tihonov a fost eliberat din
funcția de membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. in legătură
cu ieșirea sa la pensie, din motive
de sănătate.

----------- ț--------------------

MANAGUA 15 (Agerpres). —- Mi
nisterul nicaraguan al Apărării a anunțat că forțe contrarevoluționare
antisandiniste au declanșat luni o ac
țiune de anvergură în regiunile, de
nord și centru ale țării, în scopul de
a prelua controlul asupra orașului
Esteli, situat la aproximativ 140 km
nord de Managua — transmite agen
ția France Presse. S-a precizat că
este vorba de o acțiune lâ care iau
parte peste 4 500 de contrarevoluțio
nari, urmărindu-se pregătirea tere
nului pentru pătrunderea din Hon
duras a unor noi forțe de mercenari
numărînd aproximativ 2 500 de oa
meni.
Armata Populară Sandinista a ini
țiat o acțiune de respingere a atacu
rilor forțelor contrarevoluționare —
a făcut cunoscut Ministerul Apărării.

BEIJING 15 (Agerpres). — Deng
Xiaoping,
președintele
Comisiei
Centrale Consultative a P.C. Chinez,
s-a întîlnit marți cu vicepreședinte
le Statelor Unite, George Bush, aflat în vizită Ia Beijing — transmite
agenția China ' Nouă. Subliniind că
relațiile chino-americane sînt in ge
neral normale, ajungindu-se. prin

Plenara C.C. al P.C.U.S

Documente supuse dezbaterii în pregătirea
Congresului al XXVII-lea

Raportul secretarului general al O.N.U. privind

Luna congreselor" a trecut, problemele
social-economice rămîn

„Sute de polițiști și experți în explo
zive, folosind aparate electronice de
detectare, au format un cordon strîns
in jurul clădirii unde se desfășoară
convenția. Pe toate străzile din
Blackpool patrulau formații întărite
de polițiști, în aer — elicoptere, iar
pe mare — nave de pază a coastei.
Fiecare delegat care intra în sală era
controlat de trei ori. Acoperișurile și
subsolurile clădirilor din apropierea
centrului de conferințe Winter Gar
den erau cercetate cu amănunțime"...
.Desigur imul din motivele acestor
măsuri excepționale de securitate a
fost teama de a nu se repeta cele
petrecute în urmă cu un an la con
venția partidului conservator, cînd o
bombă pusă la Brighton Grand Hotel
de extremiștii irlandezi a ucis cinci
persoane și a rănit alte 30. Trebuie
însă menționat că a existat și o aită
cauză, și anume aceea de a se pre
veni noi tulburări rasiale și sociale
de genul celor petrecute, începînd de
Ia 9 septembrie, în diverse cartiere
din Birmingham, Londra și Liver
pool, cînd trei persoane au fost ucise,
cîteva sute rănite, zeci și zeci de clă
diri și magazine au fost incendiate
sau devastate, operîndu-se, în același
timp, peste 600 de arestări.
în ceea ce privește substratul aces
tor evenimente, aprecierile diferite
lor partide nu concordă. Laburiștii,
liberalii si social-democrații. ca de
altfel și sindicatele reunite în
cadrul T.U.C., insistă
asupra
faptului că tulburările din aces
te orașe reprezintă o izbucnire a
nemulțumirilor sociale, în vreme ce
conservatorii susțin că „nu există
motive sociale pentru violență", inci
dentele fiind opera unor „elemente
criminale", deși însuși ministrul de
interne, Douglas Hurd, a evidențiat
că „locuințele nesatisfăcătoare, șoma
jul ridicat și privațiunile sociale sînt
racile de necontestat". într-adevăr,
după cum subliniază „GUARDIAN",

MOSCOVA:

PANMUNJON 15 (Agerpres). —
La propunerea părții R.P.D. Coreene,
la Panmunjon a avut Joc o intîlnire
a secretarilor Comisiei m țiitare de
armistițiu — C.M.A. — din Coreea.
Potrivit declarației reprezentantului
R.P.D. Coreene în comisie, citat de
agenția A.C.T.C.. în cadrul întîlnirii
au fost discutate aspecte legate de
propunerea
avansată de partea
R.P.D. Coreene cu privire la măsu
rile de asigurare a securității și re
tragere a armamentelor grele din
zona sediului C.M.A., de reducere a
personalului și a posturilor de pază
din zonă. Scopul propunerii este de
a contribui la eliminarea tensiunii
și garantarea unor condiții favora
bile activității participanților la con
vorbirile dintre reprezentanții Nor
dului și Sudului Coreei, ca si a orga. nelor de supraveghere a armistițiului.
Reprezentantul R.P.D. Coreene n
propus o nouă reuniune pe această
temă pentru data de 23 octombrie.

R.S.A,: Noi manifestații ale populației africane
împotriva politicii de apartheid
PRETORIA 15 (Agerpres). — în
R.S.A. continuă să se înregistreze
ample manifestații de protest ale
populației de culoare împotriva po
liticii de apartheid a regimului de
la Pretoria. Astfel, la Soweto, car
tierul african al Johannesburgului,
poliția a arestat 160 de elevi care
au boicotat cursurile în semn de
protest împotriva politicii de apart
heid în domeniul invătămîntului.
Intervenind în cursul unui miting al
elevilor la Capetown, politia a ares
tat cinci persoane, printre care si pe
Graham Bloch, membru al conduce
rii organizației de opoziție Frontul
Unit Democratic. Ciocniri între manifestanti si politie zau avtit loc si la
Athlone și Winberg în cursul cărora
„oamenii ordinii" au folosit împotri
va demonstranților bastoane și gloan
țe de cauciuc.
Președintele sud-african Pieter
Botha a respins recursul lui Benja
min Moloise. membru al Congresu
lui Național African, acuzat că. in
cursul unor manifestații antiapartheid ale populației de culoare, ar fi
ucis un polițist și condamnat la
moarte. Potrivit agenției France
Presse. Moloise ar urma să fie exe
cutat vineri.

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
Ții

ÎN CADRUL TRATATIVELOR
SOVIETO-AMERICANE asupra ar
melor nucleare și cosmice, la Ge
neva au avut loc marți reuniunea
grupului de lucru asupra armelor
cosmice și reuniunea grupului pen
tru problemele armamentelor stra
tegice.
PREMIUL
NOBEL
PENTRU
ECONOMIE a fost acordat de Aca
demia Regală Suedeză de Științe
profesorului Franco Modigliani, de
la Institutul de tehnologie din
Massachusetts (S.U.A.). Distincția a
fost atribuită pentru „analizele
sale de avangardă cu. privire la pie
țele financiare și economisire", se
afirmă in comunicatul Academiei.

Cm*

ședinții Tunisiei și Algeriei. Habib
Bourguiba și Chadli Bendjedid, au
căzut de acord asupra convocării
unei conferințe a partidelor de guvernămînt din. țările mediteraneene
pentru a discuta măsurile de secu
ritate în regiune. Locul de desfășurare a reuniunii ar putea fi
capitala Tunisiei.

AL 30-LEA CONGRES AL APIMONDIEI. La Nagoya, Japonia,
s-au încheiat lucrările celui de-al
30-lea Congres al Apimondiei. Pen
tru contribuția deosebită adusă de
apicultorii români la dezvoltarea pe
plan international a acestei îndelet
niciri milenare, adunarea generală
constituită cu prilejul congresului
l-a ales, in unanimitate, pe prof. dr.
ing. V. Harnaj președinte de onoa
re al Apimondiei.

LA BRUXELLES a avut loc,
marți, o reuniune extraordinară a
Consiliului N.A.T.O., la care au
participat miniștri de externe sau
reprezentanți ai celor 16 state mem
bre ale Alianței Nord-Atlantice.
Agenția France Presse amintește
că reuniunea
ministerială a
N.A.T.O. de la Bruxelles, consacra
tă .întîlnirii sovieto-americane la
nivel înalt din luna noiembrie, va
fi urmată, săptămîna viitoare la
New York, de consultări ale pre
ședintelui Reagan cu șefii de stat
sau de guvern ai principalelor
state industrializate occidentale.

REMANIERE
GUVERNAMEN
TALA ÎN SUEDIA. în cursul unei
conferințe de presă ținute la
Stockholm, primul ministru al Sue
diei. Olof Palme, a declarat că a
procedat la o remaniere guverna
mentală. El a anunțat că la con
ducerea Ministerului Afacerilor Ex
terne l-a numit pe Sten Anders
son, fostul ministru al afacerilor
sociale, iar ministru al apărării a
devenit Roine Carlsson. fost adjunct
la industrie. Au fost operate și alte
modificări.

PENTRU O CONFERINȚA A
ȚARILOR MEDITERANEENE. Zia
rul „Al Sabah", din Tunis, citat de
agenția Kuna, informează că pre-

DECLARAȚIILE PREȘEDINTE
LUI ZAMBIEI. Luînd cuvîntul la
Lusaka în legătură cu devaloriza
rea monedei naționale, președinte-

HARARE 15 (Agerpres). — Intr-o
declarație difuzată la Harare, Consiliul Național al Femeilor din Repu____
blica Sud-Africană condamnă intensificar&a violentei în R.S.A. Evoluția
situației din tară — se arată în de
clarație — confirmă avertismentele
lansate de mai multi ani potrivit că
rora continuarea politicii de apart
heid reprezintă un pericol la adresa
păcii. Documentul, semnat de pre
ședintele consiliului. Else Schreiner,
apreciază că legile discriminatorii
impuse de regimul de la Pretoria duc
la institutionalizarea violentei împo
triva individului, a familiei si a co
munităților si constituie cauza nemul
țumirii populației de culoare.
NASSAU 15 (Agerpres). -- în aju
nul conferinței la nivel înalt a
Commonwealthului. ce urmează să
înceapă. miercuri, la Nassau (Ba
hamas). secretarul general al organi
zației. Sridath Ramphal. a lansat un
apel pentru impunerea de sancțiuni
economice împotriva Africii de Sud,
ca un mijloc de presiune asupra re
gimului minoritar de la Pretoria în
vederea determinării acestuia să eli
mine sistemul de apartheid.

le Zambiei, Kenneth Kaunda,
relevat că la originea actualelor
greutăți economice prin care trece
țara se află criza economică mon
dială care a determinat, printre
altele, reducerea prețurilor la cu
pru. Țările occidentale dezvoltate,
a arătat vorbitorul, majorează pre
țurile la produsele și serviciile lor,
cumpărind din țările în curs de
dezvoltare materii prime la prețuri
reduse.
109 ZILE IN COSMOS. Cosmo
nautul sovietic Vladimir Djanibekov a prezentat, in cadrul unei
conferințe de presă, rezultatele
zborului său de 109 zile la bordul
complexului orbital „Saliut"—„Soiuz". După ce a arătat că in ca
drul activității la bordul laborato
rului spațial s-au realizat nume
roase experimente, cosmonautul a
reamintit modul cum a fost readus
la viață laboratorul spațial „Saliut-7“, relatează agenția T.A.S.S.

VERDICT. Tribunalul din Vero
na i-a condamnat la pedepse cu
închisoarea pe termene de 26
de ani pe răpitorii generalului american James Lee Dozier. Acesta
fusese răpit la 17 decembrie 1981
de un grup de membri ai organi
zației teroriste autointitulate „Bri
găzile Roșii" și eliberat 42 de zile
mai tîrziu, la intervenția forțelor
de poliție. Eliberarea a fost urmată
de o serie de arestări in rindurile teroriștilor, care au fost ju
decați și condamnați, în anul 1982,
în cadrul unui proces anulat apoi
pentru viciu de formă.

ADUNAREA _.__
__________
NAȚIONALA
T_______
A
FILIPINELOR a aprobat proiectul
de buget, care se ridică la 67,4
miliarde pesos (3,6 miliarde dolari).
Deficitul bugetar este . stabilit la
6,9 miliarde pesos. Pentru serviciul
datoriei externe este alocată suma
de 23,5 miliarde pesos.
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