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PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR - 

problemă de mare răspundere a fiecărui colectiv
Au mai rămas doar două luni și ju

mătate pînă la noul an de plan, pri
mul an al cincinalului 1986—1990, care 
— așa cum prevăd documentele Con
gresului al XIII-lea al partidului — 
va marca intrarea României într-o 
etapă superioară de dezvoltare, afir
marea unei noi calități a muncii si 
vieții întregului nostru popor. în 
acest sens, în cuvîntarea rostită la 
plenara comună a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, tovarășiil 
Nicolae Ceaușescu preciza că planul 
pe 1986 reprezintă o parte integrantă 
a Directivelor Congresului al 
XIII-lea și asigură înfăptuirea isto
ricelor hotărîri ale marelui forum 
comunist, ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de progres și civilizație.

După cum se știe, planul național 
■unic de dezvoltare economico-so- 
cială pe 1986 — dezbătut și adoptat 
de plenara comună a celor două or
ganisme democratice — are în ve
dere creșterea ,într-un ritm de cel 
puțin 8 la sută a producției indus
triale, pentru a se asigura de la în
ceput baze solide înfăptuirii preve
derilor noului cincinal. Esențial este 
că planul pe anul viitor, ca de altfel 
întregul nou cincinal, -pune un ac
cent deosebit pe dezvoltarea inten
sivă a industriei și a celorlalte sec
toare ale economiei naționale, pe 
promovarea puternică a progresu
lui tehnico-științific, stabilește o 
serie de obiective mobilizatoare 
privind creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, sporirea efi
cienței economice. Așadar, anul 1986 
este anul unor mari răspunderi și 
exigențe, anul în care fiecare colec
tiv muncitoresc este chemat să-și 
organizeze cit mai bine activitatea, 
să lucreze la nivelul maxim al po
tențialului tehnic și material de care 
dispune și să realizeze producția 
prevăzută în condiții' superioare de 
calitate și eficiență.

în perioada în care ne aflăm, con

comitent cu eforturile ce trebuie de
puse zi de zi pentru îndeplinirea in
tegrală a planului pe trimestrul IV 
și pe întregul an 1985, este necesar 
să se pregătească temeinic, sub toate 
aspectele, condițiile tehnico-mate- 
riale wecesare înfăptuirii planului pe 
anul viitor. în această privință, la șe

zute și, îndeosebi, a sarcinilor de 
export.

Care sînt acțiunile care trebuie fi
nalizate cu maximă urgență ?.

O importanță cu totul deosebită 
are încheierea neîntîrziată a tuturor 
contractelor economice cu furnizorii 
și beneficiarii. Pentru aceasta, îna-

• în fiecare întreprindere - nominaliza
rea integrală a producției fizice planificate, 
inclusiv a celei destinate exportului _

® în cel mai scurt timp, să fie încheiate 
toate contractele economice cu furnizorii 
și beneficiarii

• Acțiuni energice pentru programarea 
judicioasă și lansarea din timp în fabricație 
a produselor

® De pe acum, măsuri hotărîte pentru 
încadrarea în normele de consum, pentru 
valorificarea superioară a resurselor mate
riale și energetice

dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 4 octombrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se treacă de îndată la defalcarea 
planului pe 1986, pe centrale și între
prinderi, la clarificarea, intr-un 
timp scurt, a tuturor problemelor le
gate de îndeplinirea lui in cele mai 
bune condiții, astfel ca atunci cînd 
au loc adunările generale ale oame
nilor muncii din întreprinderi, fie
care colectiv să știe precis ce are do 
făcut și să poată discuta in mod con
cret felul cum va trebui să acționeze 
pentru realizarea producției prevă-

înte de toate este nevoie să se cla
rifice și să se soluționeze în cel mai 
scurt timp, cu sprijinul centralelor, 
ministerelor și al organelor centrale 
de sinteză, problemele legate de sin
cronizarea mecanismului aprovizio
nării' și desfacerii producției și, mai 
ales, cele referitoare la definitivarea 
structurii sortimentale a producției 
fizice planificate în fiecare între
prindere, corespunzător intereselor 
majore ale economiei, ale înfăptuirii 

• sarcinilor la export. In acest context, 
în centrul preocupărilor unităților 
economice, ale forurilor de resort

ale acestora, ale organelor centrale 
de sinteză trebuie să se situeze no
minalizarea integrală a sarcinilor de 
plan, inclusiv a celor privind expor
tul. Bunăoară, in. industria construc
țiilor de mașini este esențial ca fie
care întreprindere să știe cu certitu
dine ce mașini, utilaje și instalații 
va avea de executat în anul viitor, 
să analizeze și definitiveze documen
tațiile tehnice' pentru ca. pe această 
bază, să se asigure caracterul realist 
al solicitărilor de materii prime, ma
teriale și resurse energetice, deci al 
întregului eșafodaj al fiecărei ba
lanțe materiale. Este știut că orice 
aproximații în specificațiile de re
surse materiale necesare sînt de na
tură să determine neajunsuri in lanț 
în aprovizionarea tehnico-materială 
și. implicit, în realizarea sarcinilor 
de plan.

Totodată, cu exigență sporită tre
buie să se acționeze acum pentru 
organizarea riguroasă, pe baza sar
cinilor de plan la producția fizică, a 
relațiilor de cooperare și livrări de 
materiale și subansamble dintre în
treprinderile constructoare de ma
șini și ale industriei electronice și 
electrotehnice, dintre unitățile meta
lurgice, dintre cele ale industriei 
ușoare, ale industriei chimice sau 
din alte ramuri, instaurîndu-se o or
dine desăvîrșită în acest domeniu. 
Este absolut necesar să se tragă 
toate învățămintele din neajunsurile 
ce s-au făcut simțite în acest an, 
cînd, datorită nerezolvării corespun
zătoare, din vreme, a problemelor 
cooperării interuzinale, o serie de 
unități din cadrul acelorași minis
tere sau centrale și-au făcut reciproc 
dificultăți care s-au repercutat asu
pra realizării planului la diferite 
produse.

Așa cum preciza secretarul gene
ral al partidului, in toată această ac
tivitate trebuie să avem în vedere 
necesitatea ca, pînă Ia începerea

Recolta - mai repede 
din cîmp în depozite!

Camioanele, tractoarele cu remorci și atelajele să fie folosite 
mai intens la transportarea produselor agricole

® Livrările la fondul de stat - o îndatorire care trebuie înde
plinită de fiecare unitate agricolă

înaltă prețuire, unanimă aprobare 

pentru rodnicele rezultate ale vizitelor 

oficiale de prietenie 

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în R. P. Chineză și R. P. D. Coreeană
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Roman — străvechi oraș în epoca înnoirilor
Imaginea de mai sus va 

fi inedită pentru cine nu 
a mai trecut în ultimii 
3-4 ani prin municipiul 
Roman. Ea reprezintă noul 
centru al vechii urbe mol
dovene, -cea mai specta
culoasă și mai nouă rea
lizare arhitectonică din 
istoria sa, care a făcut' 
ca, alături de celelalte 
cartiere noi construite în 
ultimele două decenii.

Romanul să își complete
ze imaginea de oraș nou 
socialist. Din 1965 și pînă 
acum aici s-au construit 
15 500 apartamente, ajun- 
gindu-se ca acum aproa
pe 80 la sută din popu
lația sa să locuiască în 
case noi. Tot în aceas
tă perioadă zestrea muni
cipiului s-a îmbogățit cu 
o casă de cultură, un mo

dern spital cu 700 de pa
turi, 8 școli, un hotel tu
ristic, spații comerciale ce 
însumează peste 50 000 
mp și alte edificii social- 
culturale.

Asemenea înnoiri au 
cunoscut și celelalte loca
lități din județul Neamț, 
unde în ultimii 20 de ani 
s-au construit peste 50 000 
de apartamente, adică de

6 ori mai multe decît în 
perioada 1945-1964. Dacă 
ritmul de construcție s-ar 
fi menținut la nivelul ce
lui dinaintea Congresului 
al IX-lea al partidului, 
numărul fondului actual 
de locuințe din municipii
le și orașele județului 
Neamț ar fi fost atins la 
jumătatea secolului viitor. 
(Constantin Blagovicî).

(Continuare în pag. a V-a)

O imagine de la baza de recepție Marghita
Foto t Șt. Vilidar

TELEORMAN:
Producție fizică

Oamenii muncii din unitățile 
economice din județul Teleorman 
desfășoară o susținută activitate 
pentru realizarea planului la pro
ducția fizică pe acest an. De 
la începutul anului, și pină în 
prezent au fost realizate suplimen
tar importante cantități de produse 
necesare economiei naționale si so
licitate la export. între altele, s-au 
obtinut peste plan 35 milioane 
metri cubi de gaze de sondă, mij-

peste prevederi
loace de automatizări electronice și 
electrotehnice în valoare de 48 
milioane Iei, 190 tone utilaje chi
mice, 225 metri cubi cherestea, 
mașini și utilaje pentru agricultu
ră, îngrășăminte chimice, confecții 
și altele. Demn de remarcat este 
și faptul că, față de aceeași peri
oadă a anului trecut, producția- 
marfă industrială este mai mare cu 
511 milioane lei. (Stan Ștefan).

Misiunea educativă
a literaturii

Condițiile climatice din această 
toamnă au fost favorabile pentru 
Btringerea, transportul și depozitarea 
produselor agricole. Timpul uscat și 
călduros care a caracterizat luna 
septembrie și prima decadă a lui 
octombrie a grăbit coacerea porum
bului, soiei și altor culturi incit, in 
majoritatea județelor, aceste produse 
au putut fi strînse în timp mai scurt 
față de alți ani. Dar iată că, de la 
începutul acestei săptămîni, și-au 
făcut apariția ploile, iar temperatura 
a scăzut sub zero grade, mai ales în 
depresiunile intramontane, ■ în nordul 
țării și în zona subcarpatică. _ Este 
normal ca din această perioadă 
vremea să se răcească și mai mult, 
ceea ce impune ca in toate unitățile 
agricole să se acționeze cu mai 
multă energie în vederea încheierii 
?rabnice a lucrărilor de recoltare, 

n ce direcții trebuie îndreptate, în 
continuare, eforturile oamenilor 
muncii din agricultură ?

încheierea grabnică a recoltării 
porumbului trebuie să mobilizeze și 
de acum înainte principalele forțe do 
la sate. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă în seara zilei de 15 
octombrie porumbul a fost strîns de 
pe 84 la sută din suprafața cultiva
tă. Această lucrare s-a încheiat în 
județele Olt, Mehedinți, Iași, Boto
șani, Suceava și sectorul agricol 
Ilfov, fiind pe terminate într-un 
număr important de alte județe. 
Există condiții ca printr-o temeinică 
organizare a muncii, prin participa
rea la lucrări a tuturor locuitorilor 
de la sate, culesul porumbului să șe 
încheie la termenele stabilite în 
fiecare județ. Concomitent, este ne
cesar să fie strînse cu grijă toate 
celelalte produse agricole : soia, 
sfecla de zahăr, legumele, fructele și 
strugurii.

Insă cea mai stringentă problemă 
o constituie acum transportul pro
duselor agricole din cîmp și depozi
tarea cu grijă a acestora, astfel incit 
să se evite orice pierderi. Or, dato
rită folosirii cu randament scăzut a 
mijloacelor de transport sau a in
suficienței acestora în unitățile agri
cole din unele județe au fost create 
decalaje apreciabile între cantitățile 
recoltate și cele transportate. Ase
menea decalaje se înregistrează mai 
ales în unitățile agricole din jude
țele Ialomița, Constanța, Tulcea, 
Brăila, Timiș. Botoșani. Suceava etc., 
în care se află pe cîmp cantități a- 
preciabile de porumb. în aceste con
diții. este necesar să fie folosite la 
înțreaga capacitate toate mi jloacele de 
transport, cum sint camioanele, trac
toarele cu remorci, precum si toate 
atelajele aflate în unitățile agricole 
și la sate. Pentru intensificarea 
acestei importante acțiuni, cadrele 
de conducere din unitățile agricole 

și consiliile populare comunale au 
datoria să asigure mai mulți oameni 
Ia încărcarea și descărcarea produse
lor, astfel îneît fiecare mijloc de 
transport să facă cel puțin 3—4 cunse 
pe zi, așa cum s-a prevăzut. Eficien
ța unor asemenea măsuri s-a putut 
remarca îndeosebi în cursul zilelor 
de sîmbătă și duminică, zile cînd, 
în urma măsurilor luate de organele 
județene de partid, din unitățile 
economioe au fost repartizate în 
sprijinul agriculturii un număr apre
ciabil de camioane, ceea ce a asigu
rat transportarea unor cantități mari 
de produse. Este necesar să fie fo
losite, în continuare, cu randament 
sporit, toate camioanele repartizate 
la transportul produselor agricole, 
astfel incit toată recolta să fie pusă

Duminică, o zi frumoasă 
de septembrie, pădurile 
care încep din marginile 
orașului și urcă spre cres
tele Parîngului și ale Re
tezatului par înfiorate de 
presimțirea toamnei. Azi, 
împreună cu un grup de 
mineri, șefi de brigadă, 
urc, mai intii cu teleferi
cul. apoi pe jos, pină la 
cabana „Straja" (cabana 
minei). Conducerea minei 
organizează periodic ase
menea intîlniri ale unor 
mineri cu rezultate deose
bite în muncă si care, 
deci, au ce să-și spună 
unii altora. Discuții foar
te interesante și. utile, 
după cum susțin gazdele 
mele. Se află în grup și 
Mihai Blaga, in a cărui 
brigadă ar fi trebuit să 
merg inițial și care ar fi 
preluat abatajul „P 5—6“ 
dacă nu se iveau com
plicațiile de care am vor
bit într-un reportaj an
terior. Mă interesează a- 
cest om și caut să țnă aflu. 
mereu în preajma lui. 
Apoi șefii de brigadă Nico- 
laie Caiman din sectorul 6, 
Gh. Beleiu din sectorul 3 
(pregătiri). ' Ion Hanganu 
din sectorul 7, Nicolae 
Vărzaru din sectorul 2. mi
nerul mecanizator Iosif 
Esler și alții.

Aflați într-o dispoziție 
„de duminică", o dată 

îa adăpost în cel mai scurt timp.
Livrarea integrală a cantităților 

de produse prevăzute la fondul de 
stat și Ia cel de nutrețuri combinate 
trebuie să preocupe in cel mai înalt 
grad conducerile unităților agricole, 
consiliile populare și organizațiile de 
partid de la sate. îndeplinirea exem
plară a sarcinilor contractuale con
stituie o îndatorire de mare răspun
dere a fiecărei unități agricole, o 
acțiune de mare însemnătate econo
mică de care depinde asigurarea 
populației cu produse agroalimen- 
tare. Datoria consiliilor populare 
este ca, în virtutea atribuțiilor ce le 
revin, să asigure livrarea integrală 
a produselor agricole, îndeosebi a 
porumbului, la fondul de stat

Pentru recolta acestui an e-a 

- ȘASE ZILE

ajunși la cabană, oamenii 
se odihnesc la umbra 
groasă a brazilor și se cin
stesc cu un păhărel bine
venit. Discută despre cele 
mai diverse lucruri, su
biecte ivite la întîmplare 
dar de mare interes pen
tru toți. Așa. de pildă, des
pre copii, despre cum ne 
creștem copiii. Rînd pe 
rind se consumă și alte su
biecte. se ajunge și la cela

REPORTER ÎN MINĂ (V)

drumul da întoarcere spre 
teleferic.

Lumea a bine dispusă, 
se discută, se schimbă re
plici scurte și, iată, abia 
acum aflu ceva care e. 
pentru mine, senzațional. 
Iar pentru Costică Ene 
(care nu-1 de față. Ia el în 
abataj se face azi revizia 
utilajelor). e slmburele 
unei „primejdii" : Mihai 
Blaga, departe de a se fi

i-am dat doi. Sînt oamenii 
mei, crescuți de mine. Ene 
să-și crească șefi de 
schimb dacă are nevoie. E 
clar : sau abatajul, sau 
șefii de schimb 1“ Pare în
verșunat acum acest om 
care altminteri e o fire 
blinda. De ce vrea el 
neapărat abatajul în cau
ză ? Pentru mine e lim
pede. E un abataj „gene
ros". Strat masiv de căr

Rivalitate? Nu, întrecere!
ce privesc munca lor zil
nică. vorbesc despre niște 
combine de tăiere româ- 
pești care n-ar fi încă bine 
puse la punct, că li se ard 
prea ușor motoarele... 
„Oare cei care le fac or fi 
venit și ei în mină să vadă 
în ce condiții vor lucra 
combinele lor ? Sau le fac 
doar... din cărți ?“ Reiese 
că un utilaj minier trebuie 
conceput pentru condițiile 
cele mai grele, că Ia con
dițiile celelalte vor merge 
sigur... Rețin și tot rețin 
idei și frînturi de discuții, 
nu știu cit de importante, 
mi le notez cînd și cum 
pot, pînă la plecarea pe

Împăcat cu gindul că aba
tajul „P. 5—6“ nu i s-a 
mai dat lui. vrea cu tot 
dinadinsul să-1 dobîndeas- 
că...... aruncindu-l" pe Ene
(socotit în cazul ăsta, după 
cum înțeleg, un intrus) 
împingîndu-1, deci, înapoi 
la pregătiri... „Abatajul 
ăla e al meu, ce să mai 
vorbim. Pentru mine a 
fost pregătit și al meu o să 
fie, o să vedeți". „Da — îl 
susține de aproape Gheor- 
ghe Beleiu, eu am lucrat 
Ia pregătirea lui. pentru 
tine l-am pregătit, măi 
Mihai, ce caută Ene aco
lo ?“. „Dacă nu-i iau aba
tajul — continuă Blaga — 
îi iau șefii de schimb, că

bune, front lung, condiții 
bune (culcuș-coperiș), se 
poate produce mult.

în’ timp ce cobor cu te
lefericul, mă gindesc la 
Costică Ene. la bucuria și 
la entuziasmul cu care „a 
încălecat el caii cei mari" 
primind acest abataj, la 
febrilitatea și îndîrjirea cu 
care se ocupă ei acum de 
punerea la punct a abata
jului, la speranțele și la 
visurile pe care și le-a fă
cut, la credința lui Că aba
tajul acesta este, pentru el, 
încununarea unor înde
lungi eforturi pentru cu
noașterea meseriei și stă- 
pînirea utilajelor. Ia gindul 
lui că, în sfîrșit, visul i se

depus multă muncă, au fost făcute 
cheltuieli apreciabile. De aoeea, 
important este ca producția obținută 
să fie depozitată și păstrată cu cea 
mai mare răspundere. în orice loc 
s-ar găsi ea — în magaziile bazelor de 
recepție, ale fabricilor de nutrețuri 
combinate sau ale unităților agrico
le, în depozitele fabricilor de zahăr, 
în silozurile pentru legume și fructe 
— prin măsuri chibzuite și înaltă 
răspundere din partea celor chemați 
să o gospodărească, trebuie să se 
evite orice pierderi. Sub nici un 
motiv nu trebuie admisă repetarea 
situațiilor din alți ani cînd, ca urma
re a neajunsurilor care au existat la 
depozitare, s-au înregistrat pierderi 
de produse în timpul păstrării. De 
aici decurge necesitatea ca organi

zațiile de partid să acționeze pentru 
întărirea răspunderii în muncă a 
tuturor celor chemați să gospodă
rească recolta, să combată prompt 
și hotărit orice neglijențe.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și organele agri
cole, concomitent cu măsurile pe 
care le întreprind in vederea în
cheierii grabnice a lucrărilor de re
coltare, să asigure transportarea ne
întîrziată a tuturor cantităților de 
produse aflate pe cimp, livrarea 
cantităților prevăzute la fondul de 
stat și păstrarea integrală, fără pier
deri, a producției obținute. Nu este 
admisă nici o clipă de răgaz pînă 
cînd întreaga recoltă a acestui an 
va fi pusă la adăpost, în condițiile 
care să prevină orice pierderi.

Împlinește... Mă gindesc la 
toate acestea și nu pot să 
uit tonul ferm cu care de
clara Blaga că-i va lua 
abatajul. Cum ar putea să 
i-1 ia ? Simplu: e de ajuns 
ca încă un timp Costică 
Ene să nu poată Infringe 
unele dificultăți... Că le 
are. Cele tehnice se vor 
rezolva curind. Dar briga
da lui. nouă, cam adunată 
din ce s-a găsit pe la alte 
brigăzi, nu are omogenita
tea masivei brigăzi (60 de 
oameni) a lui Mihai Blaga. 
Da. viata nu-i deloc sim
plă 1 Cită forță îi trebuie 
acum tînărului meu șef de 
brigadă ca să răzbească ! 
Pesemne că el nu știe ni
mic despre intenția lui 
Blaga, mărturisită acum 
într-o clipă de sinceritate 
„involuntară"...

Discut a doua zi cu șeful 
sectorului 3, inginerul 
K. Gheorghe, ins dinamic, 
deschis, inteligent și — mi 
s-a spus — apropiat de 
oameni. îi pun întrebarea 
tranșant :

— Al cui va fi, în cele 
din urmă, abatajul „P. 
5—6“ ?

Răspunde și el fără oco
lișuri :

— Nu știu. Dacă îi reve
nea lui Blaga. iar eu asta

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a V-a)

Despre rolul scriitorului în socie
tatea vremii sale se discută în lumea 
de astăzi mult și uneori contradicto
riu, de pe poziții ideologice dintre 
cele mai diverse. Ideologii burghezi, 
esteticienii idealiști, scot mereu din 
depozitele cu miros de naftalină ale 
istoriei teze anacronice, retrograde, 
despre natura și statutul scriitorului, 
văzut ca un „supraom", despre in
spirația de sursă divină, despre au
tonomia și gratuitatea artei, despre 
incompatibilitatea ei cu socialul și 
politicul, despre creația menită, chi
purile, a fi destinată exclusiv celor 
„aleși" și „inițiați". respectiv „elite
lor" intelectuale 
ș.a.m.d. Sînt teze 
absurde, infir
mate de mult de 
teoria științifică 
a creației, de e- 
voluția culturii si 
a gîndirii este
tice, teze anacro
nice pe care teo
reticieni ostili de
mocrației și pro
gresului încearcă 
să le mai vîndă naivilor ca noutătl 
estetice. ’îndemnind scriitorul să stea 
izolat deasupra mulțimilor în pustiul 
turn de fildeș.

Imaginea unui asemenea scriitor a 
apus de mult in țările socialiste, 
unde artistul este prin excelență un 
om al cetății — „suflet în sufletul 
neamului său", cum ar fi zis 
G. Coșbuc — un fiu inspirat al na
țiunii sale, un ajutor de nădejde al 
partidului in marea operă de edifi
care a omului nou și a unei societăți 
mai bune și mai drepte. Scriitorul 
este un om talentat al muncii inte
lectuale, care ostenește zile și nopți 
asupra manuscrisului, frămîntă „mii 
de săptămîni" (Arghezi) valorile 
limbii, pînă găsește „cuvîntul ce ex
primă adevărul" (Eminescu). Scrii
torul de azi este in primul rînd un 
muncitor intelectual. Firește, nu ne 
gîndim la excepțiile despre care Cer
vantes spunea cîndva că iși „com
pun cărțile ca și cum ar face go
goși" ; ne gîndim Ia scriitorii care, 
asemeni lui Baudelaire sau Emines
cu. refac un sonet de o sută de ori, 
care-și rescriu romanul de zece ori, 
ca Flaubert și Rebreanu, la acei 
scriitori care, ca Victor Hugo, din- 
tr-o pagină de 40 de rînduri taie 39 
pentru a reține' pe cel meritoriu, 
care, ca I. L. Caragiale, scriu un ca
iet întreg și șterg reținind o singură 
replică, sau care ca Villiers de L’Isle 
Adam ezită ore întregi între o liniată 
și un apostrof. Scriitorul din socie
tatea socialistă este un mare munci
tor intelectual, și el are, și trebuie 
să aibă, un asemenea statut, bucu- 
rîndu-se de stima și prețuirea „no
bilului cetitor" — ca să folosim o 
expresie din predosloviile vechilor 
cărți românești.

OMUL DE ARTĂ - 
SUFLET ÎN SUFLETUL

NEAMULUI SĂU

Scriitorii de la noi știu că „înce
putul talentului —> așa cum scria 
Tudor Arghezi — e stăruința crîn- 
cenă și îndîrjită, răbdătoare, entu
ziastă și cinstită, cazna , tenace de 
toate zilele, pentru atingerea unui 
punct cit mai înalt și mai pur, în 
emoție, in dragoste și sinceritate, 
punct pe care, cind se înaltă în luna 
mai, în zenit, albina îl cunoaște. E 
zborul însuflețirii, el ne ține teafăr, 
tinăr și viteaz". Chinuitoarea muncă 
creatoare ferește scriitorul de senti
mentul nimicniciei și al zădărniciei, 
de pesimism și atitudini defetiste. 
Ea îl integrează în nobila muncă a 

poporului. îi dă 
sens existen
tei șl rol bine 
definit în socie
tate.

Se știe, socia
lismul nu e o idi
lă utopică si nu 
se construiește de 
la sine : noua 
societate se edifi
că anevoios, cu 
trudă grea, isto

vitoare uneori, cu știință înaltă, pre- 
supunind. nu o dată, mari jertfe de 
sine, cu conștiință înaintată, revolu
ționară. într-un asemenea context, ne 
putem pune fireasca întrebare: ce rol 
poate juca literatura, scriitorul însuși, 
care nu seamănă și nu seceră griul, 
nu scoate cărbunele și petrolul din 
pintecul pămîntului, nu ridică po
duri peste ape și nu construiește 
drumuri și căi ferate, nu durează 
hidrocentrale și nici fabrici și uzine? 
Răspunsul e simplu ; firește, in cazul 
scriitorilor autentici, „născuți iar nu 
făcuți", în cazul scriitorilor talentațl, 
cu o înaltă conștiință profesională, 
revoluționară și patriotică, în stare 
să creeze o operă „mai trainică 
decît bronzul", cum zicea bătrînul 
Horațiu. Scriitorul de azi, literatura 
umanist-socialistă, de o certă valoa
re artistică, participă la făurirea 
omului nou care realizează toate bu
nurile materiale și spirituale din so
cietatea socialistă, descoperindu-i 
sensurile cele mai profunde și mai 
complexe ale existenței, lărgindu-i 
orizontul de cunoaștere, mobilizîn- 
du-1 la muncă și la luptă pentru 
edificarea conștientă și responsabilă 
a unei lumi noi, mai bună și mai 
dreaptă, fără exploatare și fără răz
boaie pustiitoare.

Scriitorul prin creația Iul seamănă 
și face să rodească ginduri înalte șl 
înaripate, sentimente umaniste și 
benefice în conștiința omului ; crea
ția scriitorului participă la plămădi
rea-conștiinței revoluționare, la des
chiderea unui orizont cultural vast, 
Ia educarea și edificarea ființei 
noastre morale ; ea scoate la iveală
________ Ion DODU BĂLAN 
(Continuare în pag. a IV-a)
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RECOLTAREA FURAJELOR

Recoltarea furajelor, concomitent cu celelalte produse ale toamnei, 
sint lucrări urgente, de cea mai mare însemnătate pentru echilibrarea 
balanței nutrețurilor. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare rezultă că, în întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole, programul de depozitare a furajelor, pină la 
data de 14 octombrie, a fost realizat în proporție de 65 la sută Ia fin, 
53 la sută la nutrețuri suculente și 66 la sută la grosiere. Cantități 
mari de fin au fost depozitate în județele Cluj — 110 la sută față de 
program, Hunedoara — 103 la sută, Bistrița-Năsăud — 100 la sută, 
Maramureș — 98 la sută, Harghita și Neamț — 95 la sută. In alte

HARGHITA

- cît mai operativ, 
cu toate mijloacele 

mecanice și manuale 
județe — Argeș, Vrancea și altele — cantitățile de fîn depozitate sînt 
reduse. In ce privește insilozarea furajelor, restanțe mari se înregi
strează in județele Argeș, Mehedinți, Iași, Mureș, unde nu s-au asi
gurat nici jumătate din cantitățile de suculente prevăzute. în cîmp 
sint mari cantități de coceni, colete de sfeclă, resturi legumicole, dife
rite ierburi și alte resurse de nutrețuri care trebuie strînse, transpor
tate și depozitate sau insilozate în cel mai scurt timp. Acum, și nu 
mai tirziu, trebuie folosite toate posibilitățile pentru echilibrarea ba
lanței furajelor în fiecare fermă zootehnică. Cum se acționează în 
această direcție ?

SATU MARE

Ce s-ar putea învăța
Sa un schimb de experiență

Finarele să fie puse cît mai repede 
numărul animalelor

A fost un an bun pentru furaje, bună să fie 
și mobilizarea pentru insilozarea lor

«-
„de acordte cu
în județul Harghita, pășunile și 

Bețele naturale acoperă trei sferturi
din suprafața agricolă a județului — 
înai exact aproape 300 000 hectare. 
Cu alte cuvinte, pentru fiecare vită 
adultă revin aproape 1,5 hectare pa
jiști, ceea ce oferă condiții ideale 
pentru creșterea animalelor și dez
voltarea zootehniei în general. Și to
tuși, unele unități agricole din județ 
nu reușesc să-și echilibreze balanțe
le furajere, fiind nevoite să recurgă 
la cumpărarea de' fîn. Exceptînd u- 
nitățile agricole din consiliul agro
industrial Mărtiniș, care-și asigură 
In totalitate cantitățile de furaje pre
văzute — între care 11969 tone fin 
și peste 20 000 tone suculente — al
tele ba nu au fîn suficient, ba le lip
sesc suculentele. Ce se face pentru 
echilibrarea balanței furajelor ? Am 
pus această întrebare tovarășului 
Aurel Csiki, directorul direcției agri
cole județene cu probleme zooteh
nice. Din discuția purtată am reți
nut că, pentru: perioada de stabula- 
ție a animalelor, unitățile agricole 
din județul Harghita au realizat 
161 000 tone fîn, dar există un defi
cit apreciabil la furajele suculente. 
Șe apreciază că deficitul de 40 000 
fond furaje suculente va. fi acoperit 
în parte prin Insilozarea frunzelor și 
coletelor de sfeclă, precum șl a tu
turor rezervelor de furaje, în total 
peste 20 000 tone. Restul se va asi
gura din reziduuri industriale, cum 
sînt cele de la fabricile de zahăr, și 
prin cumpărare de fin. Evident. în 
numeroase unităti agricole se caută 
posibilități pentru echilibrarea ba
lanței furajelor, fără să cumpere fîn. 
Vom exemplifica prin ceea ce se în
treprinde în această direcție in uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Miercurea-Ciuc.

„Inițial ne-am gindit să acoperim 
deficitul de furaje prin cumpărare 
de fin — ne-a spus tovarășul Iosif 
Fodor, președintele cooperativei a- 
gricole din Șiculeni. Sectorul zooteh
nic al cooperativei numără 2 900 bo
vine și 3 500 ovine. Pentru hrănirea 
corespunzătoare a acestora iri perioa
da de iarnă avem nevoie de 6 300 
tone de fîn șl 10 660 tone furaje su
culente. Evaluind posibilitățile de 
care dispunem, am ajuns la conclu
zia că suculentele pot fi realizate in 
întregime de pe cele peste 60 hecta
re cu culturi furajere. Cum însă re
colta de otavă n-a fost cea scontată, 
vom avea un deficit de fin. Spre no
rocul nostru, starea vremii din a- 
ceastă toamnă ne-a permis să adu
năm vrejii de cartofi, furaj excelent 
pentru hrănirea ovinelor, cu efect 
favorabil in combaterea unor boli pa
razitare. Pină in prezent am strîns 
mai bine de 800 tone de asemenea 
vreji, care vor putea compensa defi
citul de 500 tone fin. Depozitarea a- 
cestora se află în plină desfășurare. 
Reușim astfel să intrăm in iarnă cu 
furaje în cantităti suficiente și de 
bună calitate.

Și în alte unităti agricole, cum sint 
cele din consiliul agroindustrial

cores- 
ferma

Fru-

Miercurea-Ciuc, se acționează ener
gic in vederea stringerii și insiloză- 
rii tuturor resurselor vegetale. La 
cooperativa agricolă din Mihăileni, 
bunăoară, au fost adunate peste 200 
tone de vreji de cartofi. „Aceștia, 
împreună cu coletele și frunzele de 
sfeclă, cu borhot și tăiței ne ajută să 
completăm întreaga cantitate nece
sară de furaje — ne explică Nagy 
Istvăn, inginer zootehnist. Procedind 
astfel, vom asigura furajarea 
punzătoare a animalelor din 
noastră".

Și la cooperativa agricolă
moașa s-au strîns peste 300 tone vreji 
de cartofi, iar din furajele grosiere 
s-au depozitat, peste prevederi. 400 

.. de tone. Acestea yor compensa cele 
350 de tone de fin prevăzute inițial a 
fi cumpărate.

Or. ceea ce s-a făcut aici se poate 
realiza în toate celelalte unități 
mari cultivatoare de cartofi din ba
zinele Ciucului și Gheorghenilor, în 
celelalte zone ale județului, respectiv 
Odorheiu Secuiesc și Cristuru Se
cuiesc pot fi insilozate coceni de po
rumb, colete și frunze de sfeclă de 
zahăr, alte resturi vegetale. Iată 
de ce se impune acum, cît 
mai este încă timp, ca peste tot, în 
toate unitățile agricole, să fie luate 
măsuri energice și imediate pentru 
echilibrarea balanței furajelor. Mai 
exact, finarele să fie puse „de acord" 
cu numărul animalelor, asigurîndu-se 
astfel condițiile necesare bunei hră- 
niri a acestora în timpul iernii.

Ținînd seama de actuala structură 
a. culturilor de furaje, zootehnistii 
din agricultura cooperatistă a jude
țului Satu Mare au stabilit că pen
tru o hrănire corespunzătoare a 
animalelor în perioada de iarnă este 
nevoie să se asigure cel puțin 120 000 
tone de fîn și aproape 446 000 tone 
suculente, adică mult mai mult decit 
s-a asigurat anul trecut. Pentru rea
lizarea acestui obiectiv s-a întocmit 
un program special de acțiune, pe 
baza căruia au fost identificate toa
te resursele de furaje existente pe 
cîmn și. în funcție de acestea, s-a 
trecut la repartizarea ne unităti a 
forței mecanice, și îndeosebi a com
binelor și mijloacelor de transport. La 
acestea ar mai fi de adăugat si fap
tul — cel mai important de altfel 
— că în cîmp s-au aflat și continuă 
să sc afle cantităti de furaje sufi
ciente pentru a se îndeplini în tota
litate programul de insilozare stabilit, 
iar iarba pe finețe a fost mai abun
dentă ca orieînd. Dar să vedem cum 
s-a acționat și se acționează in fer
mele zootehnice pentru asigurarea 
stocului de furaje necesar.

Cu rezultate bune, mult mal bune 
decît în alti ani. ș-a acționat pen
tru asigurarea furajelor valoroase, 
Ia fîn înregistrindu-se o producție 
socotită record. De pe finețe, dar 
si de ne terenurile cultivate cu plan
te furajere s-au realizat in acest an 
peste 75 000 tone fîn. precum și 
aproăpe 110 000 tone semifîn. la care 
se adaugă alte 90 000 tone suculente 
insilozate în ultima lună.'1
•.Pe ci mp se mai află insă cel pu
țin 100 000 tone masă-verde. care, rc- ■ :

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii

La C.A.P, Sinleoni se îmilozează zilnic mari cantități de furaje
Foto : Marcel Canciu

coltată și însilozată acum, ar con
tribui din plin Ia echilibrarea balan
ței furajere. Deși stațiunile de 
mecanizare dispun de utilaie care ar 
putea recolta si însiloza zilnic ne 
puțin 12 000—14 000 tone. In ultimele 
20 de zile acest ritm nu a depășit 4 000 
tone, aceasta în condițiile în care 
unele cooperative agricole au depo
zitat la această dată mai puțin de 
jumătate din necesarul de suculente. 
In consiliul agroindustrial Săntăud, 
unde în momentul documentării 
noastre în județ se mai aflau pe cîmp 
peste 10 000 tone porumb siloz, cîteva 
zile Ia rînd abia se insilozau în me
die 300 tone nutrețuri pe zi. La data 
respectivă, două unităti nu aveau în 
siloz nici un kilogram de nutreț, iar 
alte două cooperative, cantităti cu 
totul nesemnificative. Cantităti mici 
au fost insilozate și în cooperativele 
agricole din consiliul agroindustrial 
Valea Vinului. Odoreu. Moftin și 
Turț.

Directorul adjunct al direcției agri
cole cu probleme de zootehnie, to
varășul Mihai Talpoș, pune acest 
ritm scăzut pe seama unor impedi
mente și se referă, in primul rînd. la 
faptul că o bună perioadă mijloacele 
mecanice nu au putut fi folosite din 
lipsă de motorină, cit și la faptul că 
nu s-a primit aprobarea pentru recol
tarea lanurilor afectate de brumă. în 
zilele documentării noastre în județ 
însă. în unitățile agricole prin care 
am trecut ne-am convins la fata lo
cului că In majoritatea cazurilor nu 
se ridicau probleme in ce privește 
motorina. Ritmul scăzut de lucru se 
datora mai ales unor deficiente de 
ordin organizatoric, incepind chiar 
cu modul de repartizare a tractoare
lor -De diferite lucrări. Interdicția cu 
privire la lanurile brumate era invo
cată mai mult pentru a justifica ceea

l ce nu poate fi justificat : slaba pre
ocupare a celor datori să rezolve 
problema furajelor in județul Satu 
Mare. începînd de la șefii de fer
mă. conducerile unităților agricole 
pină la factorii răspunzători din ca
drul organelor agricole județene. 
Pentru că. trebuie spus limpede, in 
județul Satu Mare principala resursă 
de furaje aflate pe cîmp o reprezintă 
culturile duble, pentru recoltarea că
rora nu există nici o restricție.

Sint încă multe de făcut in ferme
le zootehnice ale județului Satu 
Mare pentru realizarea integrală a 
programului de însilozări stabilit. 
Este nevoie în primul rînd de pu
nerea în funcțiune a tuturor combi
nelor pentru recoltarea furaielor si 
asigurarea mijloacelor de transport 
care să permită desfășurarea în flux 
a lucrărilor. Aceasta este acum 
calea prin care trebuie să se ajungă 
la un ritm de recoltare de cel pu
țin 14 000 tone ne zi. cantitatea ab
solut obligatorie pentru insilozarea 
celor 100 000 tone care au mal rămas 
de adunat de ne cîmp.

Iosif POP
Octav GRUMEZA
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Este ora 8 dimineața. La sediul 
primăriei din comuna Berceni. ju
dețul Giurgiu, ni se spune categoric: 
„Toți tovarășii sint in cîmp !“ între
băm și la sediul cooperativei și 
primim același răspuns. Intr-ade
văr, i-am întîlnit pe toți pe tarlale
le unde se recolta manual porum
bul. printre tractoriștii care însă- 
mîntau ultimele hectare cu griu, 
printre elevi, la strînsul tomatelor 
sau la irigații. Nu era nici o e- 
xagerare cind mai tirziu tovarășa 
Dumitra Morcovescu, secretara comi
tetului de partid comunal, avea să 
ne spună că în aceste zile întreaga 
suflare a comunei, în frunte cu 
membrii comitetului de partid, ai 
birourilor organizațiilor de bază, 
cu toți comuniștii, se află din zori și 
pină noaptea în cîmp la strinsui, 
transportul și depozitarea recoltei la 
bazele de recepție și in hambare, 13 
irigat sau semănat. (La ora cind 
apar aceste rînduri, la cooperativa 
agricolă din Berceni s-a încheiat se
mănatul griului).

Răspunsul la întrebarea : cum ac
ționează comitetul de partid, birou
rile organizațiilor de bază pentru 
mobilizarea tuturor comuniștilor, 
a tuturor locuitorilor comunei la 
strângerea recoltei, la executa
rea tuturor lucrărilor de campa
nie ? — îl primim după ce tovarășul 
Mihai Iliescu, inginerul-șef al coo
perativei, ne prezintă citeva date. 
Mai exact, argumentele care susțin 
explicațiile ce aveau să urmeze. Deci: 
în 1984, numărul normelor de muncă 
planificate pe fiecare cooperator a 
fost depășit cu 39 la sută. Asta, de
sigur. in condițiile în care produc
țiile planificate la griu, la porumb, 
la legume, in* zootehnie, ca și de pe 
loturile semincere au fost — toate — 
depășite. Anul acesta, in condițiile 
vitrege ale secetei, cu mici excepții 
(la griu), toate celelalte producții au 
fost mai mari ca anul trecut. La po
rumb — 11 009 kg știuleți la hectar, 
la floarea-soarelui — 2 850 kg. la le
gume producțiile sînt mai mari la 
toate culturile iar la lapte livrările 
la fondul de stat vor însuma 2 500 
hectolitri, față de 1 850 hectolitri în 
1984.

Intr-adevăr, „argumente" concrete 
și expresive atît ale hărniciei oame
nilor, ale responsabilității și dăruirii 
acestora, cît și ale unei eficiente 
munci organizatorice și politico-edu
cative desfășurate de comitetul co
munal de partid.

Aflăm, după cum ne explica 
secretara comitetului comunal de 
partid, că, încă la începutul anu
lui, comitetul comunal de partid 
și-a stabilit trei mari obiective : 1) 
să ajute specialiștii în organizarea 
exemplară a activității pe întreg 
parcursul anului, de la stabilirea 
asolamentelor și asigurarea fertiliză
rii pămîntului și pină la cunoașterea 
de către fiecare cooperator a sarci
nilor, a îndatoririlor precise ce le re
vin în cadrul muncii în acord glo
bal ; 2) să asigure realizarea la un 
nivel înalt de calitate a tuturor lu
crărilor, respectarea riguroasă a ter
menelor de execuție prevăzute ; 3)
să contribuie permanent prin dife
rite forme și mijloace și. în primul 
rînd, prin exemplul activului, de 
partid, al tuturor comuniștilor la în
tărirea răspunderii, a ordinii și dis
ciplinei, intr-un cuvînt Ia- dezvol- < 
tarea- conștiinței socialiste a,, tuturorr 
locuitorilor comunei. Prin toate 
acestea se urmărește realizarea unor 
producții vegetale și animale mereu 
mai mari, în scopul creșterii venitu
rilor cooperativei și cooperatorilor șl 
a contribuției comunei la fondul de 
stat.

Discuția in jurul aceleiași proble
me a continuat apoi. în cîmp. cu alți 
membri ai biroului comitetului co
munal de partid, cu comuniști. Desi
gur, în ce privește stilul și metodele 
de muncă ale comitetului comunal 
de partid nu se poate spune că sînt 
lucruri ieșite din comun. Esențial 
este faptul că aici planurile de mun
că, organizarea complexă a campa
niilor agricole. înfăptuirea progra
melor speciale se discută pe îndele
te, cu meticulozitate, in plenare lăr
gite cu activul ale comitetului co
munal de partid, stabilindu-se sar
cini și răspunderi concrete pentru 
fiecare membru al comitetului. Și 
tot atît de important este că în
făptuirea acestora se controlează 
sistematic. Nu se așteaptă să treacă 
campania ca să se constate cum s-a 
muncit, cum și-au îndeplinit atribu
țiile diferiți membri ai comitetului 
de partid. Seara, la sfîrșitul fiecărei 
zile de muncă, cînd se face bilanțul,

însemnări despre 
activitatea a două comitete 

comunale de partid 
din județul Giurgiu,

In campania de recoltare
cind se analizează activitatea și se 
constată anumite rămîneri în urmă 
intr-un sector sau altul, se inter
vine operativ, se iâu măsurile cu
venite.

Buna organizare a muncii are aici 
un rol, intr-adevăr, important. Dar 
in rezultatele obținute factorul hotă- 
rîtor l-au constituit și-l constituie 
oamenii, munca lor harnică, plină de 
răspundere, pentru a _spori rodnicia 
pămîntului. Așa se explică, ne spu
nea tovarășul Vasile D. Vasile, pre
ședintele cooperativei agricole, că, în 
pofida condițiilor grele din acest an, 
rezultatele bune obținute s-au da
torat tocmai faptului că oamenii au 
executat la termen lucrările, au res
pectat cu rigurozitate normele pri
vind densitatea plantelor, au apli
cat întocmai programele de fertili
zare și irigare, întregul complex de 
măsuri agrotehnice stabilite. Meritul 
comitetului comunal de partid, al 
birourilor organizațiilor de bază 
constă în faptul că au știut să sti
muleze oamenii, să le dezvolte spi
ritul de responsabilitate, dorința de 
a găsi noi căi de Obținere a unor 
rezultate mereu mai bune. Popu
larizarea fruntașilor în muncă in 
cadrul adunărilor generale, la gaze
tele de perete, criticarea celor căițe 
nu execută lucrări de bună calitate 
au devenit o practică obișnuită, care 
și-a dovedit eficiența.

Cooperativa agricolă are 680 da 
brațe de muncă. Dar In co
mună există 2 000 de oameni 
care lucrează în diferite între
prinderi din Capitală. In fie
care zi, cînd se reîntorc de la lu
cru,- vin la strînsul recoltei, pen
tru a-și ajuta soțiile, părinții la 
strînsul recoltei de pe loturile pri
mite în acord global. La fel si cei
lalți locuitori ai comunei — lucră
torii cooperativei de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor, profe
sorii și elevii din clasele a IX-a și a 
X-a, cadrele sanitare, intr-un cuvînt 
toți participă la stringerea recoltei.

Aceasta fiind datoria tuturor, a în
tregii obști a comunei. Jumătate din 
cele 420 de hectare cultivate cu po
rumb au fost culese manual, ca și 
producția de pe cele 70 de hectare 
de legume. La întrebarea dacă se 
apelează la ajutoare din afara comu
nei — răspunsul a fost limpede: „Nu 
avem nevoie".

La Berceni, experiența acestui an 
a demonstrat, mai mult ca oricind, 
cit de importantă este respectarea 
strictă a tuturor cerințelor agroteh
nice in condițiile de umiditate re
dusă. Tocmai de aceea, comitetul de 
partid a hotărît ca această problemă, 
concluziile desprinse din munca 
acestui an să fie dezbătute în adu
nările generale viitoare ale organi
zațiilor de bază din comună.

O asemenea problemă ar trebui să 
fie insă dezbătută de toate comite
tele comunale de partid de pe raza 
consiliului unic agroindustrial Vidra, 
din care face parte și cooperativa 
agricolă din Berceni. Și aceasta 
pentru motivul că există diferențe 
apreciabile între recoltele realizate 
de cooperativa agricolă din Berceni
— una din unitățile fruntașe pe ju
deț — și cele obținute de coopera
tiva agricolă din comuna Vidra, ala 
căror pămînturi se învecinează. Da
tele estimative arată că la C.A.P. 
Vidra recoltele de porumb sînt cu 
5 000 kg știuleți la hectar mal. mici 
decît la Berceni, iar la grîu cu a- 
proape 1 300 kg la hectar. Bineînțe
les, o răspundere importantă revi
ne în această privință specialiștilor 
cooperativei agricole, celor șapte in
gineri agronomi și zootehniști care 
răspund de organizarea muncii. Din 
păcate, coordonarea muncii acestora 
nu este corespunzătoare, în ultimii 
cițiva ani fiind 6chinibați de șase 
ori inginerii-șefi. Președinta coope
rativei, inginera Cornelia Milică, 
are și ea doar cîteva luni în această 
funcție.

Tot atît de adevărat este insă
— așa cum recunoștea și secretarul 
comitetului comunal de partid din 
Vidra, tovarășul Emil Apostoloiu — 
că nici participarea cooperato
rilor nu este la înălțimea ce
rințelor. Argumente ? Anul trecut, 
marea majoritate a cooperatorilor nu 
și-au realizat normele de muncă pla
nificate și după toate datele nu și 
le vor realiza nici în acest an. In 
schimb, pentru stringerea recoltei se 
așteaptă forțe din alte unități. Pro
ducțiile de legume obținute în fer
mele cooperativei sînt, in unele ca
zuri. chiar de cîteva ori mai mici 
decît cele realizate pe loturile per
sonale ale cooperatorilor. E drept că 
nici toți comuniștii nu s-au situat 
in primele rînduri, nu au oferit un 
exemplu permanent de urmat. Ceea 
ce înseamnă că și activitatea de 
educație desfășurată de comitetul 
de partid și organizațiile de bază 
<se cere îmbunătățită.

Iată o situație care merită în
treaga atenție din partea comitetu
lui județean de partid Giurgiu șl, 
mai ales, sprijinul specialiștilor di
recției agricole județene, care ar tre
bui să examineze aprofundat stă
rile de lucruri de aici și să ia mă
suri efective pentru redresarea acti
vității cooperativei . agricole din 
Vidra. Că există o asemenea posi
bilitate o dovedește însăși activita
tea cooperatorilor, ca și ,a comitetu
lui"'comunal' de' partid din comuna 
vecină — Berceni. Iată de ce la un 
pasibil și necesar schimb de expe
riență între cele două comitete da 
partid, cel de la Vidra ar avea In
tr-adevăr multa de învățat

Al. PINTEA

Pentru realizarea integrală a producției fizice planificate 

FUNCȚIONAREA RIGUROASA A MECANISMULUI
APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE

Se cunoaște că pentru realizarea 
integrală, la toate sortimentele și in 
condiții superioare de eficiență, a 
producției fizice un factor deosebit de 
important îl reprezintă aproviziona
rea ritmică cu toate materiile prime 
si materialele necesare. în conformi
tate cu programele de fabricație, cu 
normele de consum stabilite, cu pre
vederile din contractele economice. 
Desigur, așa cum a subliniat con
ducerea partidului, esențial pentru 
buna desfășurare a activității econo
mice este ca fiecare unitate partici
pantă la circuitul producției materia
le să-și îndeplinească riguros sarci
nile care îi revin, asigurînd fondul 
de marfă planificat, iar resursele ma
teriale constituite să fie distribuite 
și utilizate în mod rațional, in stric
tă conformitate cu destinațiile pre
văzute și normele de consum sta
bilite.

In domeniul organizării optime a 
circulației resurselor materiale s-a 
conturat in ultimul timp o intere
santă experiență privind preluarea 
de către baze din rețeaua teritorială 
a Ministerului Aprovizionării Tch- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe a aprovizio
nării cu materii prime și materiale 
de uz general, precum și a desfacerii 
producției unor întreprinderi indus
triale. Ne propunem să prezentăm 
succint această experiență, referin- 
du-ne concret la relațiile de apro
vizionare cu metal și alte materiale 
dintre B.J.A.T.M. Prahova și între
prinderea de mecanică fină din Si
naia.

De Ia bun Început se cuvine pre
cizat că sistemul despre care discu
tăm a fost organizat în spiritul indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la teritorializarea aprovi

zionării tehnico-materlale, la optimi
zarea activității în acest domeniu. 
Prin lege, este stabilit că Ministerul 
Aprovizionării poate prelua, cu avi
zul Ministerului Finanțelor, desface
rea integrală prin rețeaua proprio 
de baze și depozite a unor materiale 
și aprovizionarea integrală a unor 
unități economice, in condițiile in 
care se asigură o eficiență economi

„Scinteia" supune atenției sistemul 
de aprovizionare și desfacere a producției 

prin intermediul bazelor județene (I)

că sporită a proceselor de desfacere 
și aprovizionare. Prin acest sistem, 
practic, întreprinderile se ocupă 
îndeosebi de planificarea aprovizio
nării tehnico-materiale și a produc
ției, iar bazele asigură perfectarea 
și executarea obligațiilor din con
tractele economice cu furnizorii de 
materii prime și materiale și, res
pectiv, cu beneficiarii produselor 
finite.

Concret, cum s-a procedat ? în 
primăvara anului 1977 B.J.A.T.M. 
Prahova a Înființat la întreprinderea 
de mecanică fină din Sinaia două 
gestiuni (una in incinta fabricii din 
Sinaia și alta In cea a secției din 
Breaza), organizindu-Ie astfel incit 
să cuprindă, practic, aproape tot no
menclatorul de aprovizionare tchnl- 
co-matcrială al uzinei, incluzind o 
largă gamă de produse din metal 
(bare trase, profile, fontă, tablă, țevi, 
sirmă, laminate din metale neferoa

se, piese turnate și forjate ș.a.). In 
sarcina întreprinderii din Sinaia a 
mai rămas aprovizionarea cu unele 
materiale și piese de schimb speci
fice.

Prin protocolul Încheiat între cele 
două unități, B.J.A.T.M. a preluat 
atit stocurile de materiale, cît șl 
contractele cu furnizorii, in atribu
țiile sale intrind, in continuare, con

tractarea materialelor în temeiul re
partițiilor primite. Gestiunile de ma
teriale au fost organizate in spațiile 
existente în întreprindere, care au 
fost închiriate bazei împrepnă cu 
utilajele necesare. De asemenea, în
treprinderea a cedat bazei planul 
forțelor de muncă și fondul de re
tribuire aferente celor două gestiuni, 
transferîndu-i personalul corespun
zător acestei activități. De altfel, așa 
cum se va vedea, pe ansamblu a re
zultat o economie de personal mun
citor, o parte din acesta fiind trecut 
la alte activități utile. Recepția can
titativă și calitativă a materialelor 
se efectuează de către o comisie nu
mită de B.J.A.T.M., in care sînt cu
prinși un delegat neutru și un re
prezentant al întreprinderii. în mă-' 
sura in care sint necesare analize de 
laborator pentru atestarea calității, 
acestea se realizează de către con

trolul tehnic de calitate al întreprin
derii beneficiare.

Cum decurge aprovizionarea efec
tivă a întreprinderii ? Contractarea 
materialelor cu furnizorii o reali
zează B.J.A.T.M. Prahova, după ce 
a verificat, în prealabil, temeinicia 
specificațiilor do materiale, încadra
rea solicitărilor în normele de con
sum aprobate. Aprovizionarea cu 
materiale se efectuează pe măsura 
consumului, evitîndu-se formarea 
unor stocuri peste normativ. Livra
rea în secțiile de producție a mate
rialelor din gestiunile bazei se face 
in Ioturi mici, corespunzător nece
sităților, in temeiul „fișei limită de 
consum", în care sînt înscrise can
titățile maxime de materiale care 
pot fi utilizate Intr-o lună. Deconta
rea între bază și întreprindere se 
face decada! prin plăți planificate, 
cu regularizări lunare, evitîndu-se 
imobilizări financiare în această 
fază a procesului economic.

Au trecut opt ani și jumătate de 
cînd se aplică acest sistem, timp su
ficient pentru a se trage concluziile 
cuvenite asupra eficienței sale. Să 
ascultăm, in acest sens, două puncte 
de vedere autorizate :
• Dr. ing. Laurențiu Doinaru, di

rectorul întreprinderii de mecanică 
fină Sinaia :

— Această formă de colaborare cu 
baza s-a dovedit, de-a lungul ani
lor, foarte eficientă. în primul 
rind, se cuvine să remarc faptul că 
aprovizionarea cu materiale a între
prinderii s-a asigurat ritmic, fără 
nici o problemă pentru noi. Am pri
mit la timp și materiale care ne 
erau necesare în cantități mici, greu 
de obținut, dar și loturi mari de 
materiale, conform cerințelor pro
ducției. Am scăpat de ștocuri supra- 

normative și am putut diminua 
mijloacele circulante antrenate în 
procesul economic, realizind acce
lerarea vitezei de rotație. Am re
dus personalul ocupat în sfera 
aprovizionării, ceea ce s-a repercu
tat pozitiv asupra creșterii produc
tivității muncii. Cred că este un sis
tem bun și de aceea îl recomand 
pentru a fi extins. Factorii de con
ducere din alte întreprinderi intere
sate in acest sistem de aproviziona
re pot veni la noi să se convingă 
singuri de avantaje.

® Dr. Gheorghe Mihail, directo
rul B.J.A.T.M. Prahova :

— Practica a dovedit că întreprin
derea este degrevată de grija asi
gurării materialelor, pe care baza 
are obligația să le aprovizioneze rit
mic. Fapt deosebit de important, 
baza are posibilități să aducă o se
rie de materiale speciale, necesare 
în cantități mici, în mod obișnuit 
greu de procurat. De exemplu, la 
oțel, întreprinderea consumă într-o 
lună 4 kg din marca OLC 60 X 60, 10 
kg din marca AUT 12 X 3,5 și numai 
80 kg din marca OEC 10 k 22. 
Foarte greu ar fi găsit un furnizor 
dispus să-i livreze . lună de lună 
aceste cantități, reduse și, inerent, 
s-ar fi aprovizionat cu stocuri pesta 
necesitățile curente. De asemenea, 
se instituie un control riguros asu
pra stocurilor și consumurilor de 
materiale, evitindu-se orice utilizări 
neraționale. Apreciem că și prin in
stituirea unui regim sever în con
trolul aprovizionărilor și consumuri
lor întreprinderea a fost determinată 
să adopte o serie de măsuri tehnice 
și organizatorice care au făcut ca, 
bunăoară, consumul specific de me
tal pentru fabricarea pompelor în li
nie și a pompelor rotative să scadă 
din 1977 și pină acum cu circa 15 la 
sută. Așadar, se asigură o disci
plină mai mare în domeniul apro
vizionării cu resurse materiale și al 
desfacerii producției și se reduc 
stocurile de resurse materiale în în
treg lanțul circulației bunurilor ma
teriale.

— Cum procurați materialele ne
cesare ?

— După cum se cunoaște, baza are 
posibilități mai mari de a dirija 
stocurile de materiale, în cadrul 
unităților din județ, de a le redis
tribui pe cele șupranormative sau 
fără mișcare, de a alcătui loturi 
optime de transport pe rute rațio
nale, economicoase, colaborind cu 
celelalte baze județene, pe scurt de 
a înfăptui sarcinile trasate de condu
cerea partidului privind funcțio
narea riguroasă a mecanismului 
aprovizionării tehnico-materiale. De
sigur, un asemenea sistem de pre
luare a aprovizionării impune pen
tru noi răspunderi sporite, pentru că 
de această dată ne implicăm nemij
locit în procesul economiixj-produc- 
tiv.

— Ce perfecționări apreciați că 
sînt necesare ?

— Din discuțiile purtate pe această 
temă cu conducerea întreprinderii a 
rezultat că este posibil și necesar să 
preluăm și debitarea materialelor.

— In procente —
Indicatorii 1976 1985
Volumul de materii prime aprovizionate 100 220
Stocuri de materii prime aferente aprovizionării 100 159
Viteza de rotație a mijloacelor circulante too 70
Cheltuieli de circulație la 1 milion lei aprovizionări 100 59
Număr de personal muncitor 100 82
Productivitatea muncii 100 267

Prin urmare, deși volumul mate
riilor prime aprovizionate a crescut 
de peste două ori, stocurile au spo
rit cu mult mai puțin, viteza de ro
tație a mijloacelor circulante (calcu
lată in zile pentru o rotație) acce- 
lerindu-se considerabil. De altfel, 
dacă la început întreprinderea avea 
stocuri șupranormative de materiale 
în valoare de 26 de milioane de lei, 
în prezent aici nu mai există 
stocuri de materiale neplanificate 
sau fără mișcare. Remarcabil este 
și faptul că, pe ansamblu, s-au re
dus considerabil cheltuielile de 

Aceasta ne va permite, pe de o par
te, să aprovizionăm unele materiale 

■la dimensiuni mai mici, dar eare se 
înscriu în gabaritele necesare .între
prinderii și. pe de altă parte, să va
lorificăm unele ștraifuri și capete 
rămase de la debitare. De asemenea, 
vom introduce viza controlului pre
ventiv pe fiecare fișă limită de con
sum, pentru a exista garanția depli
nei concordanțe între solicitările de 
materiale calculate în funcție de 
producția fizică planificată la fie
care sortiment în parte și normele 
de consum aprobate pentru fiecare 
material. Totodată, sîntem în trata
tive cu alte unități din județ pentru 
extinderea acestui sistem de apro1 
vizionare directă.

în final, iată un tablou sugestiv de 
indicatori care atestă eficiența apro
vizionării tehnico-materiale directe 
a întreprinderii de mecanică fină 
din Sinaia de către B.J.A.T.M. 
Prahova. Menționăm că acești indi
catori se referă numai la activitatea 
preluată efectiv de către bază.

circulație, iar în bună măsură, ea 
efect al reducerii numărului de 
personal muncitor, s-a asigurat creș
terea productivității muncii. Sînt 
argumente care pledează pentru cu
noașterea sistemului de aprovizio
nare directă și extinderea Iui in cit 
mai multe unități.

Pentru a desprinde șl alte aspects 
legate de funcționarea acestui sis
tem, ne propunem să prczentăhi și 
alte experiențe de acest fel din în
treprinderile care il practică.

Corneliu CARLAN



SClNTEIA — joi 17 octombrie 1985 PAGINA

înaltă prețuire, unanimă aprobare pentru rodnicele rezultate 
ale vizitelor oficiale de prietenie ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R, P. Chineză și R. P. D. Coreeană
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

în telegrama sa, COMITETUL 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
subliniază : într-o vibrantă unitate 
de cuget și simțire cu Întreaga 
națiune, cu Inimile pline de nea
semuită mîndrie patriotică, însufle
țiți de alese sentimente de fierbinte 
dragoste și nemărginită recunoș
tință față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al României so
cialiste, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală vă adresează 
cele mai vii mulțumiri și își ex
primă deplina lor satisfacție față de 
rezultatele strălucite ale vizitelor 
oficiale de prietenie pe care le-ați 
efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Republica 
Populară Chineză și Republica 
Populară Democrată Coreeană, care 
au prilejuit o nouă și elocventă 
afirmare a politicii externe clarvă
zătoare, profund științifice » parti
dului și statului nostru, a contribu
ției aduse de România socialistă la 
întărirea prieteniei și colaborării cu 
toate statele socialiste, la crearea si 
dezvoltarea unui climat favorabil 
conlucrării între toate popoarele, 
progresului și păcii în lume.

Ne exprimăm deplina satisfacția 
pentru rezultatele rodnice ale con
vorbirilor dumneavoastră cu to
varășii Hu Yaobang, Li Xiannian și 
Zhao Ziyang, în R. P. Chineză, 
pentru acordurile și celelalte do
cumente semnate, care vor da un 
nou impuls tradiționalelor relații de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre cele două partida ai țări 
socialiste.

Marcînd tsn moment major în 
dezvoltarea legăturilor prietenești 
dintre popoarele român și co
reean, animate do dorința de a 
întări conlucrarea în construcția 
socialistă, in lupta pentru progres 
și pace, dialogul la înalt nivel 
purtat de dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu to
varășul Kim Ir Sen, călduroasa ospi
talitate a locuitorilor Phenianului 
deschid noi perspectiv® pentru ridi
carea la un nivel și mai înalt a co
laborării și cooperării româno-co- 
reene.

Noi, cei ce trăim și muncim în 
municipiul București, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră de abnega
ție și devotament, vom acționa cu 
toate forțele pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an, 
pregătind in bune condiții trecerea 
la înfăptuirea prevederilor cincina
lului 1986—1990, sporind astfel con
tribuția Capitalei la înflorirea con
tinuă a patriei socialiste.

In telegrama CONSILIULUI UE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
INDUSTRIEI METALURGICE se 
spune : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din metalurgie, împreună cu 
întregul nostru popor, au urmărit cu 
viu interes și mîndrie patriotică vi
zita întreprinsă de dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, această nouă solie de 
prietenie, colaborare și pace înscriin- 
du-se pe linia consecvent promovată 
de partidul nostru, pentru întărirea 
și lărgirea ■ continuă a colaborării 
multilaterale cu țările socialiste, in 
interesul poporului nostru, al cauzei 
generale a socialismului și păcii. Vă 
rugăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae. Ceaușescu, să ne per
miteți să ne exprimăm deplina satis
facție pentru rezultatele deosebit de 
rodnice ale acestor vizite .și să vă 
adresăm din inimă cele mai calde 
mulțumiri pentru modul strălucit în 
care concepeți și înfăptuiți politica 
externă a partidului și statului nos
tru, pentru demnitatea și competența 
cu care reprezentați interesele po
porului român, pentru înalta contri
buție pe care o aduceți la instaura
rea unui climat de securitate și pace 
în întreaga lume.

Exprimînd totala adeziune și satis
facția deplină pentru această nouă 
solie românească de pace, prietenie 
și colaborare, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din me
talurgie vor acționa și în continuare 
cu pasiune și abnegație pentru înde
plinirea exemplară a tuturor obiecti
velor stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului, precum și a obli
gațiilor ce revin ramurii metalurgice 
din acordurile și înțelegerile de co
operare. convenite cu ocazia acestor 
vizite.

Urmărind cu viu interes, deplină 
satisfacție și mîndrie vizitele oficia
le de prietenie pe care dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. le-ați efec
tuat în R.P. Chineză și R.P.D. Co
reeană,. eveniment care se înscrie ca 
o nouă și magistrală contribuție la 
întărirea prieteniei și colaborării, la 
promovarea cauzei păcii și socialis
mului în lume, vă încredințăm că 
.întreaga desfășurare a vizitelor, întîl- 
nirile și convorbirile la nivel înalt, 
numeroasele manifestări de aleasă 
stimă și apreciere cu care ați fost 
.înconjurat constituie pentru noi toți 
un prilej de deosebită satisfacție si 
mîndrie patriotică — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ALBA AL P.C.R. Această magistrală 
solie de pace și prietenie în cele două 
țări socialiste din Asia reprezintă, 
prin rezultatele sale deosebit de rod
nice. una dintre cele mai prețioase 
contribuții la afirmarea politicii de 
independență, la promovarea cauzei 
socialismului și păcii. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că. oamenii muncii' din 
județul Alba. în frunte cu comuniș
tii, dînd glas profundei lor recunoș
tințe pentru tot ceea ce faceți pen
tru înălțarea și întărirea prestigiului 
patriei noastre, exprimînd încrede
rea lor nestrămutată în politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, vor acționa neabătut 
pentru realizarea sarcinilor care le 
revin în dezvoltarea economico-so- 
cială a acestor meleaguri, conștienți 
că prin aceasta aduc o contribuție 
mereu sporită la înflorirea socialistă 
a patriei noastre.

în telegrama COMITETULUI JU- , 
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. SI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Comuniștii și 
ceilalți locuitori ai străbunelor me
leaguri ale Aradului —. asemenea în
tregului nostru popor — au urmărit 
cu deosebit interes și deplină satis
facție vizitele oficiale de prietenie 
întreprinse 'de dumneavoastră, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană. 
Convorbirile rodnice dintre dumnea
voastră și conducătorii celor două 
partide și țări, ca și acordurile con
venite constituie contribuții de sea
mă la întărirea continuă a relațiilor 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, puse în slujba nobilelor 
Idealuri ale socialismului și păcii.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a da expresie, încă o dată, din a- 
dîncul inimilor noastre, mîndriei de 
a vă avea în fruntea partidului și 
statului, pe dumneavoastră, cel mai 
Iubit fiu al națiunii noastre, comu
nistul încercat ce vă închinați, cu 
abnegație și pasiune exemplară, în
treaga putere de muncă înălțării pa
triei noastre scumpe pe noi trepte de 
progres și civilizație, promovării as
pirațiilor de pace și progres ale în
tregii omeniri. Vă raportăm, stimate 
tovarășe secretar general, că în a- 
ceastă perioadă acordăm cea mai 
mare atenție încheierii la timp a tu
turor lucrărilor din actuala campa
nie agricolă, iar în industria- județului 
acționăm pentru realizarea indicato
rilor de plan pe care^ îi avem pentru 
1985 și întregul cincinal.

Exprimîndu-ne încă o dată acordul 
deplin față de rezultatele noilor și 
fructuoaselor dialoguri româno-chi- 
neze și româno-coreene, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu întreaga capacitate și putere de 
muncă pentru traducerea exemplară 
în viață a istoricelor hotărîri adop
tate de cel de-al Xllî-lea forum al 
comuniștilor din România.

în numele milioanelor de oameni 
ai muncii din țara noastră, CONSI
LIUL CENTRAL AL UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR DIN 
ROMÂNIA vă adresează, și ou acest 
prilej, sentimentele de îndreptățită 
mîndrie patriotică, profundă recu
noștință și admirație pentru consec
vența și dinamismul cu care transpu- 
neți în viață orientările programa
tice ale politicii partidului și statu
lui, îndreptată spre întărirea și ex
tinderea continuă a relațiilor Româ
niei cu toate țările socialiste, cu. toate .

. statele lumii. Primirea deosebit de 
caldă și prietenească, manifestările 
de înaltă stimă și aleasă prețuire cu 
care ați fost înconjurat, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă, cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
timpul vizitelor în R.P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană, amplul ecou in
ternațional pe care l-au avut aceste 
vizite confirmă și de această dată 
înaltul prestigiu, acțiunile dumnea
voastră puse in slujba împlinirii celor 
mai nobile idealuri ale tuturor popoa
relor lumii — pacea și înțelegerea.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că membrii de 
sindicat, urmînd însuflețitorui dum
neavoastră exemplu de dăruire fără 
margini pentru binele și fericirea 
patriei socialiste, își vor uni și mai 
strîns eforturile în vederea îndepli
nirii sarcinilor de plan pe acest an 
și întregul cincinal, punind astfel 
baze trainice înfăptuirii mobiliza
toarelor obiective ale celui de-al 
VlII-lea cincinal, pentru transpu
nerea neabătută în viața a hotăriri- 
lor celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, pentru ridicarea Româ
niei pe culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație.

vibrantă 
pentru modul 

ați reprezentat 
patrie, Partidul 
întregul nos.tru 

vizite oficiale de 
le-ați întreprins, 
stimata tovarășă 

R.P. Chineză

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
spune: Comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Brașov vă adresează, din 
adîncul inimii, simțămintele lor de 
fierbinte recunoștință și 
mîndrie patriotică 
strălucit în care 
scumpa noastră 
Comunist Român, 
popor în istoricele 
prietenie pe care 
împreună cu mult 
Elena Ceaușescu, în 
și R.P.D. Coreeană. Primirea deo
sebit de călduroasă, înaltele onoruri 
cu care ați fost înconjurați pe tot 
parcursul acestor vizite constituie o 
nouă și deosebit de grăitoare 
mărturie a imensului prestigiu de 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă bucurați pe plan internațional, 
datorită prodigioasei activități pe 
care o desfășurați pentru dezvol
tarea și' întărirea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, pentru așe- 

■ zarga relațiilor dintre toate statele 
pe principiile trainice ale deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității' națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, pen
tru reluarea politicii de destindere, 

- dezarmare și pace, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.
Totodată, ne exprimăm întreaga 
noastră gratitudine și profundă ad
mirație față de bogata activitate 
desfășurată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu — 
renumit om politic și savant de 
reputație mondială — în slujba pro
gresului și bunăstării poporului 
român, a cauzei păcii și colaborării 
între toate națiunile lumii.

Atmosfera sărbătorească, de caldă 
prietenie, de respect si înțelegere 
reciprocă, care a caracterizat întrea
ga desfășurare a vizitelor în R.P. Chi
neză si R.P.D. Coreeană reprezintă 
o recunoaștere a prestigiului de care 
se bucură România în întreaga 
lume pentru realizările obținute prin 
munca plină de dăruire a întregului 
popor în opera de edificare a socia
lismului. pentru politica sa externă 
constructivă si un fierbinte omagiu 
adus dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru contribuția inestimabilă la 
promovarea idealurilor de pace și 
progres,, la instaurarea unei noi or
dini economice si politice interna

ționale. la rezolvarea marilor proble
me ale contemporaneității — se arată 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRĂILA AL P.C.R.

Vă asigurăm că acordurile si în
țelegerile stabilite ne vor mobiliza si 
ne noi. cei care trăim si muncim în 
județul Brăila, în realizarea sarcini
lor ce decurg din acestea, vor de
termina o angajare si mai puternică 
pentru înfăptuirea obiectivelor ce ne 
revin pe acest an si pe întregul 
cincinal, contribuind astfel la mate
rializarea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți locuitorii județului 
Cluj au urmărit cu sentimente de 
aleasă stimă si mîndrie patriotică vi
zita oficială de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană și își exprimă, și 
cu acest prilej, deplina adeziune și 
unanima’ aprobare fată de politica 
internă și externă pe care o pro
movați cu consecventă si abnegație 
revoluționară pentru progresul și. 
prosperitatea patriei — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CLUJ AL P.C.R.

• 0 nouă și strălucită acțiune politică, o contri
buție de cea mai mare însemnătate la întărirea și 
consolidarea neîntreruptă a conlucrării multilate
rale prietenești româno-chineze și româno-coreene

• Puternică ilustrare a prestigiului internațional 
al secretarului general al partidului, președintele 
Republicii, a inițiativelor constructive in promovarea 
intereselor fundamentale ale poporului român, ale 
măreței cauze a socialismului și păcii

• Entuziastă reafirmare a adeziunii la politica 
internă și externă a partidului și statului, însuflețite 
angajamente de a îndeplini neabătut hotăririle 
Congresului al XIII-lea al P.C.R.

Intr-un glas cu tara. rostim 
nemărginita dragoste, prețuire și 
admirație pentru neobosita dum
neavoastră activitate internațională, 
înalta recunoștință pentru modul 
strălucit in care militați pentru sta
tornicirea unor relații tovărășești, 
trainice între partidele comuniste și 
muncitorești, pentru consolidarea și 
cimentarea tot mai puternică a re
lațiilor de prietenie, colaborare și 
cooperare între țările socialiste. în 
interesul suprem al triumfului so
cialismului si comunismului in 
lume.

Comuniștii, toți locuitorii străve
chilor meleaguri clujene, alături de 
întregul nostru partid și ponor, ac
ționează cti fermitate pentru apli
carea în viată a generoaselor idei 
pentru care militați cu consecvență 
și dăruire ca lumea să trăiască in 
pace, prietenie și colaborare și vă 
încredințează, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
hotărîrea lor de a vă urma neabă
tut în tot ceea ce ginditi si întreprin
deți. de a munci cu răspundere co
munistă pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin din 
hotăririle Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru progresul multila
teral al României socialiste.

In telegrama BIROULUI EXE
CUTIV AL CONSILIULUI NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEH
NOLOGIE se subliniază : Dînd ex
presie celor mai alese simțăminte 
ale tuturor celor ce muncesc pe tă- 
rimul cercetării științifice, dezvoltă
rii tehnologice și introducerii pro
gresului tehnic în țara noastră, la 
întoarcerea din vizitele oficiale de 
prietenie pe care le-ați întreprins, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană, vă rugăm să pri
miți. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. expre
sia profundei noastre admirații și a 
recunoștinței fierbinți pentru tot 
ceea ce ați făcut faceți spre bi
nele si gloria României. împreună cu 
încredințarea că vom face totul spre 
a vă urma neabătut pe calea de 
muncă si luptă revoluționară pe care 
ne conduceți cu clarviziune, spre de
plina transpunere în viață ,a măre
țului program de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
de înaintare a patriei spre comu
nism. îngăduiți-ne, totodată, să dăm 
înaltă apreciere contribuției deose
bite pe care îndrumătorul si spriji
nitorul nemijlocit al muncii noas
tre. tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. o a- 
duce neobosit la promovarea poli
ticii de bună înțelegere, orientată 
spre progres și pace, a partidului și 
statului nostru, să ne manifestăm 
bucuria pentru larga recunoaștere și 
prețuire internațională cu care ope
ra științifică și multilaterala sa acti

vitate în domeniul social-politic sînt 
omagiate.

Folosim acest prilej spre a vă a- 
eigura. mult stimate tovarășe secre
tar general, că acum. în preajma 
încheierii cincinalului 1981—1985 si a 
abordării obiectivelor de mare răs
pundere pe care ni le-ați încredin
țat în perspectiva celui de-al 8-lea 
cincinal, ne mobilizăm întreaga ca
pacitate spre a aduce o contribuție 
sporită la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice. la reașezarea revoluționa
ră a întregii strategii de dezvolta
re a tării pe principiile creșterii in
tensive. ale unei noi calități si celei 
mai înalte eficiente.

In telegrama adresată de COMITE
TUL CENTRAL AL UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST se arată : 
Tînăra generație a patriei,. anima
tă de cele mai înălțătoare sentimente 
de dragoste și aleasă prețuire, ase
menea întregii noastre națiuni. își 
exprimă, cu nețărmurită bucuria si 
intensă vibrație patriotică, profunda 
satisfacție si deplina adeziune fată 
de rezultatele strălucite cu care s-a 
încheiat noua solie de prietenie a 
României socialiste, pe cifre dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al po
porului român, prestigioasă persona
litate politică a lumii contempora
ne. împreună cu tovarășa Elena

Ceausescu. eminent om politic si de 
știință, ati întreprins-o în R.P. Chi
neză si R.P.D. Coreeană. înscriind 
noi și semnificative momente în bo
gata cronică a relațiilor traditionale 
de prietenie si strînsă- conlucrare 
dintre partidul si poporul nosțru si 
cele ale țărilor socialiste prietene vi
zitate. Sentimentele de prietenie și 
de aleasă prețuire, manifestările de 
profundă considerație, căldura cu 
care ati fost înconjurat pe tot 
parcursul vizitei au constituit ex
presia firească, mărturia clară a pu
ternicului prestigiu de care se bucu- 

'ră astăzi în lume România, dum
neavoastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. promotor 
neobosit al unei politici de pace si 
colaborare, de continuă amplificare a 
raporturilor cu toate țările socialiste.

In numele tuturor tinerilor patriei 
— muncitori. • țărani, intelectuali, 
elevi, studenti si militari — vă în
credințăm solemn, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că. urmînd însufletitorul. dumnea
voastră exemplu de slujire devotată 
a poporului român, a cauzei socia
lismului si comunismului, vom mi
lita necontenit pentru' întărirea rela
țiilor de prietenie cu tinerii din cele 
două tari socialiste prietene, vom 
conferi o nouă expresie perspective
lor largi de colaborare cu fbrtele 
progresiste ale tineretului de pretu
tindeni. deschise de Anul Internatio
nal al Tineretului, și vom pune în
treaga noastră energie-si forță crea
toare în slujba înfăptuirii neabătute 
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Stima, căldura și prietenia deo
sebită cu care ați fost înconjurat 
pretutindeni, convorbirile pe care 
le-ați avut cu tovarășii Hu Yaobang, 
Li Xiannian și- Zhao- Ziyang — in 
R.P. Chineză, cu tovarășul Kim Ir 
Sen — în R.P.D. Coreeană,, docu
mentele și acordurile convenite re
flectă înaltul prestigiu de care Vă 
bucurați dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, în în
treaga lume, pentru activitatea plină 
de dăruire și înalt patriotism ce , o. 
consacrat! Împlinirii mărețelor idea
luri ale poporului român, amplifică- 
rii colaborării, ..pe,.multiple planuri 
cu țările socialiste, ou toate statele 
lumii — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R. Întîlnirile tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
cu delegații ale oamenilor de știință 
din cele două țări prietene: consti
tuie expresia înaltului omagiu adus 
activității sale prodigioase în do
meniul cercetării științifice și în 
fruntea Consiliului Național pentru 
Știință și' Tehnologie, profunda ad
mirație pentru contribuția oamenilor 
de știință români la îmbogățirea pa
trimoniului mondial.

Mobilizați de mărețele obiective 
pe care le avem de înfăptuit, toți 

oamenii muncii de pe meleagurile 
Doljului își exprimă hotărîrea fermă 
de a face totul pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru pre
gătirea condițiilor necesare începe
rii . cincinalului 1986—1990, în vede
rea afirmării tot mai depline a pa
triei noastre, între țările lumii.

CONSILIUL DE CONDUCERE 
AL MINISTERULUI APĂRĂRII 
NAȚIONALE. dînd glas sentimente
lor" de nemărginit devotament și gra
titudine ce vi le poartă oștirea ță
rii, toți fiii patriei aflați la dato
rie sub faldurile Tricolorului, vă a- 
dresează un fierbinte si respectuos 
„Bun venit" din vizitele, oficiale de 
prietenie pe care le-ați efectuat. îm
preună cu to.varășa Elena 
Ceaușescu. ta R.P. Chineză si R.P.D. 
Coreeană. •

Acest nou Itinerar. marcînd 
momente de referință ta dezvoltarea 
colaborării tradiționale dintre po
porul român și popoarele chinez și 
coreean, pune în evidență, o dată mai 
mult, perseverenta cu care militați 
pentru ca relațiile internaționale să 
fie statornic întemeiate pe princi
piile respectări! independentei și su
veranității naționale, deplinei egali
tăți in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la for- 

tă 'Sau la amenințarea cu forța, sin
gurele in măsură să- asigure o co
laborare rodnică între ' state, pacea 
în «întreaga, lume.

Folosim cu bucurie și acest pri
lej pentru a vă încredința, mult sti
mate tovarășe. Nicolae Ceaușescu. că 
si în viitor comandanții, organele și 
organizațiile de partid vor acționa 
cu responsabilitate comunistă pentru 
dobîndirea unei calități noi. superi
oare în procesul ■ instructiv-educativ, 
în toate domeniile vieții și activită
ții ostășești, în scopul formării mi
litarilor ca luptători iscusiți, cu fer
me convingeri politico-ideologiee, cu 
o înaltă conștiință patriotică și re
voluționară, gata oricînd, la ordinul 
patriei, al dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem, să apere. îm
preună cu întregul popor, glia stră
bună. cuceririle socialiste, indepen
denta. suveranitatea si integritatea 
teritorială a patriei dragi — Repu
blica Socialistă România.

împreună cu întregul nostru popor, 
milioanele de femei de la orașe si 
sate. Însuflețite de sentimentele de 
cea mai înaltă prețuire si profund 
respect ce vi le poartă dumneavoas
tră. cel mai iubit si stimat fiu al 
poporului român, personalitate pro
eminentă a lumii contemnorane. 
luptător neobosit pentru îndeplinirea 
celor mai nobile idealuri ale umani
tății. îsi- exprimă deplina aprobare si 
deosebita satisfacție pentru rezulta
tele rodnice ale vizitelor oficiale de 
prietenie pe care le-ati între
prins. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană — se arată in telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL FE
MEILOR. Cu nemărginită bucurie si 
îndreptățită mîndrie oatriotică am 
urmărit manifestările de deosebită 
stimă Si aleasă prețuire cu care ati 
fost înconjurat pe tot parcursul aces
tor vizite, expresie a prestigiului de 
care se bucură astăzi în lume Româ
nia' socialistă, pentru contribuția de
terminantă ne care o aduceți la pro
movarea idealurilor de pace si pro
gres ale umanității.

Femeile de la orașe si sate. îm
preună cu întregul ponor, au urmă
rit cu profundă satisfacție si deose
bită admirație contribuția adusă în 
timpul noii solii de nace si priete
nie, alături de dumneavoastră, 
mult stimate, si iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, de către tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, prețuirea de ' care se 
bucură laborioasa sa activitate știin
țifică. cu un larg ecou international, 
care a fost evidențiată încă o dată 
la întîlnirile pe care le-a avut cu oa
menii de știință din R.P. Chineză si 
R.P.D. Coreeană.

Dînd o înaltă apreciere Înțelegeri
lor si acordurilor încheiate, care 
deschid noi. perspective tradiționale
lor legături de prietenie si colabora
re' dintre România si cele două tari 

prietene, exprimîndu-ne deplina sa
tisfacție pentru noua contribuție a 
României socialiste, a dumneavoas
tră. . mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la caUza nobilă a 
păcii și progresului în lume, sintem 
conștiente că este necesar, mai mult 
ca oricînd. să întărim adeziunea 
noastră fermă la politica internă si 
externă a partidului și statului prin 
munca exemplară a fiecăreia dintre 
noi.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
ȘI A CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se spune: Eveniment cu 
ample rezonanțe în viața politică in
ternațională. vizitele întreprinse ilus
trează. încă o dată realismul, clar
viziunea. spiritul dinamic .si novator 
cu care abordați problemele lumii 
contemporane, inestimabila contribu
ție pe care o aduceți, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la re
zolvarea numai prin tratative a pro
blemelor complexe dintre state, la 
promovarea cauzei păcii si progre
sului. Oamenii muncii hunedoreni 
dau o înaltă apreciere rezultatelor 
vizitelor, înțelegerilor șl concluziilor 
la care s-a ajuns în cadrul convorbi
rilor la cel mai înalt nivel ce au 
avut loc.

Alături de întregul popor, ne ex
primăm totala adeziune fată de po
ziția exprimată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. în problemele actuale ale vieții 
internaționale, fată de fermitatea cu 
care' militați pentru oprirea cursei 
înarmărilor si trecerea la măsuri de 
dezarmare, în primul rînd da dezar
mare nucleară, pentru asigurarea 
dreptului oamenilor, al popoarelor 
la viată, la pace.

Comuniștii, toți fiii meleagurilor 
hunedorene. strîns uniți in jurul 
gloriosului partid, ne angajăm să vă 
urmăm neabătut ih tot ce ginditi si 
întreprindeți, pentru binele tării si al 
fiilor săi. Ne exprimăm hotărîrea 
fermă de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revir. din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, fiind convinși că astfel 
contribuim la creșterea rolului Româ
niei socialiste în edificarea unei lumi 
mai bune, mai drepte.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată : 
Noi.-cei care trăim și muncim pe 
aceste străvechi meleaguri românești, 
dăm o înaltă apreciere rezultatelor 
fructuoase ale acestor noi si strălu
cite solii de prietenie, colaborare si 
pace, care au pus o bază hună pentru 
dezvoltarea și mai puternică. în 
viitor, ne multiple planuri, la un ni
vel superior, a raporturilor politice 
generale, a colaborării economice si 
tehnico-stiintifice. a conlucrării în 
viata internațională între România si 
China. între tara noastră ei R.P.D. 
Coreeană, pentru dezvoltarea tie mai 
departe a marii si trainicei prietenii 
dintre țările, partidele si popoarele 
noastre.

Animați de dinamismul si realis
mul politicii interne si externe a 
partidului si statului nostru. de 
minunatele perspective deschise pa
triei noastre socialiste prin hotărî- 
rile Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, ne angajăm 
solemn să ne unim si mai strins for- 
teje în jurul partidului, al dumnea
voastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. să acțio
năm cu toată energia si puterea 
noastră creatoare pentru a transpu
ne în viată neabătut orientările si 
indicațiile dumneavoastră, sarcinile 
ce ne revin din hotăririle înaltului 
forum al comuniștilor români, spo
rind astfel contribuția județului Iași 
la ridicarea pe o treaptă nouă a 
operei istorice pe care eroicul nostru 
popor o înfăptuiește, sub conducerea 
gloriosului partid comunist.

Comuniștii, toti lucrătorii MINIS
TERULUI DE INTERNE, asemenea 
întregului nostru popor, animați de 
cele mai profunde sentimente de dra
goste si devotament ce vi le poartă, 
au urmărit cu viu interes si 
nețărmurită mîndrie patriotică des
fășurarea vizitelor oficiale de prie
tenie pe care. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. le-ati efectuat, în 
R.P. Chineză si R.P.D. Coreeană, vă- 
zînd în acestea o nouă și strălucită 
expresie a consecvenței cu care acțio
nează România pentru întărirea rela
țiilor de prietenie si conlucrare rod
nică cu toate țările socialiste, pentru 
cauza independentei si păcii. Prin 
cuvintul dumneavoastră ați reafirmat, 
si de data aceasta, politica de pace, 
prietenie și colaborare a României 
cu toate popoarele, hotărirea sa fer
mă de a acționa. împreună cu ce
lelalte țări socialiste, cu forțele pro
gresiste de pretutindeni, nentru 
oprirea cursei înarmărilor, înlătura
rea pericolului unui nou război nu
clear si solutionarea constructivă a 
complexelor si gravelor orobleme cu 
care se confruntă omenirea, pentru 
realizarea unei lumi mai bune-si mai 
drepte pe planeta noastră.

Exprimîndu-ne, și cu acest prilej, 
totala adeziune la politica internă si 
externă a partidului si statului, vă 
asigurăm, mult iubite si stimate to
varășe comandant suprem, că. urmînd 
luminosul dumneavoastră exemplu 
de dăruire oatriotică si angajare re
voluționară. vom acționa cu toată 
energia si priceperea noastră. în spi
ritul unei înalte răspunderi comu
niste. pentru înfăptuirea neabătută 
a prețioaselor indicații și ordine ne 
care ni le dati. fiind gata în Orice 
moment să apărăm, cu fermitate si 
vigilentă.. împreună cu întregul nos
tru popor, cuceririle revoluționare 
ale oamenilor muncii, independenta 
si suveranitatea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.

Urmărind zi de zi prodigioasa 
activitate pe care ați desfășurat-o 
în timpul vizitelor in cele două țări 
socialiste prietene, gîndurile și 
alesele noastre sentimente de înaltă 
stimă și dragoste v-au însoțit în 
permanență, iar faptele noastre de 
muncă și de creație au fost amplifi
cate pentru a ne îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce ne revin pe 
baza indicațiilor și orientărilor 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

' pentru realizarea prevederilor pla

nurilor de producție în industrie, 
agricultură, în celelalte domenii ale 
activității economico-sociale — se 
arată, în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. 
ȘI A CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Vă adresăm din toată inima, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușesou, cele mai profun
de mulțumiri și înaltă recunoștință 
pentru modul magistral în care 
dumneavoastră și mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu ați purtat 
noua solie de pace, prietenie și 
colaborare a poporului român, reîn- 
noindu-ne angajamentul solemn de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea hotărîrilor istorice ale 
Congresului al. XIII-lea al partidu
lui; indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră, adueîndu-ne o contribu
ție sporită la continua înflorire a 
patriei, la ridicarea ei pe noi trepte 
d<? civilizație socialistă și comunistă.

Colectivul de oameni ai muncii de 1 
la ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE BUCUREȘTI își exprimă 
profunda satisfacție și adeziune față 
de rezultatele bogate ale vizi
telor oficiale de prietenie pe care 
le-ați întreprins dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană. Aceste vi
zite constituie o nouă și elocventă | 
manifestare a bunelor relații romă- I 
no-chineze și româno-coreene, a do
rinței comune de a ridica Ia un ni- I 
vel superior aceste tradiționale ra
porturi, de a întări și mai mult 
colaborarea și conlucrarea dintre 
partidele noastre, țările și popoarele 
noastre, în interesul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Poporul nostru vede în fructuoa
sele rezultate ale acestor vizite o 
nouă și elocventă afirmare a politicii 
externe clarvăzătoare a partidului și 
statului nostru, a contribuției con
secvente pe care România socialistă, 
dumneavoastră o aduceți la soluțio
narea constructivă. în interesul tu- j 
turor națiunilor, a marilor problems 
de care depinde progresul omenirii 
contemporane, la promovarea și în
tărirea cursului destinderii în viața 
internațională, la înfăptuirea dezar
mării, făurirea unui nou tip de re
lații între state. întărirea securității, 
colaborării și păcii în întreaga lume
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R. înscriindu-se, prin întreaga 
lor desfășurare, ca o memorabilă pa
gină în cronica relațiilor de priete
nie româno-chineze și româno-co
reene, vizitele efectuate în cele două 
țări au însumat trăsăturile unui eve
niment de referință, cu largă deschi
dere internațională.

Dînd expresie satisfacției de a vă 
avea în fruntea partidului și a tării, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, cel mai iu
bit și prețuit fiu al poporului român, 
de numele și activitatea căruia sînt 
indisolubil legate victoriile fără pre
cedent ale luminoaselor decenii 
inaugurate de Congresul al IX-lea 
al partidului, cea mai rodnică eră de 
creație și construcție din întreaga 
istorie a României — „Epoca
Nicolae Ceaușescu" — vă încredin
țăm că și in continuare vom face 
totul pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din hotăririle ' 
Congresului al XIII-lea.
_ Vizitele pe care le-ați întreprins, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană au constituit o 
nouă și elocventă manifestare a 
dorinței, comune de a întări și mai 
mult colaborarea și conlucrarea 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, în interesul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii in lume
— se spune în telegrama colectivu
lui de oameni ai muncii de la ÎN
TREPRINDEREA „23 AUGUST" — 
BUCUREȘTI.

Constatăm cu mare satisfacție că 
și aceste vizite reprezintă,. neîndo
ielnic, o nouă contribuție la conso
lidarea și amplificarea pe mai de
parte a raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre, 
constituind, în același timp, un pu
ternic stimulent in lupta popoarelor 
pentru edificarea socialismului, pen
tru dezarmare, pace și înțelegere în 
lume. Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci cu abnegație, alăturindu-ne 
eforturilor entuziaste ale tuturor oa
menilor muncii din România, pen
tru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, pen
tru construirea în patria noastră a 
socialismului și comunismului.

în-telegrama sa, COMITETUL JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. re
levă: Afirmîndu-ne deplina adeziune 
Ia înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, oamenii muncii tulceni dau o 
înaltă apreciere și aprobă din toată 
inima conținutul convorbirilor, acor
durilor și înțelegerilor încheiate cu 
ocazia istoricelor vizite in R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană, avînd ferma 
convingere că ele servesc plenar 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român, colaborării și conlucrării 
dintre țările și partidele noastre, 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Dînd expresie. satisfacției de a vă 
avea în fruntea partidului și a țării 
pe dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai prețuit și stimat fiu al 
poporului român, fngăduiți-ne să vă 
adresăm, și cu această ocazie, un 
fierbinte omagiu, întreaga noastră 
dragoste și recunoștință pentru tot 
ce ați făcut și faceți ca România să se 
dezvolte necontenit, liberă și indepen
dentă. să se bucure de un înalt presti
giu în întreaga lume. Și cu acest pri
lej dăm glas sentimentelor noastre de 
aleasă stimă și înaltă prețuire față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului vși sta
tului nostru, om de știință de renu
me mondial, care, împreună cu dum
neavoastră, și-a adus și iși aduce o 
contribuție deosebită Ia dezvoltarea 
economico-socială a patriei noastre, 
la pace și înțelegere între popoare.
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Expresie a consecventei politico iwliWii 
de dezvoltare multilaterală si independentă a tării

AUDIENȚELE — importantă sursă 
de propuneri și inițiative pentru 

dezvoltarea și înflorirea localităților

1 seria evenimentelor remarcabile 
recute la Începuturile procesului 
oluționar de după 23 August 1944 
înscrie la loc de seamă Confe- 
ța Națională a Partidului Comu- 
t Român desfășurată între 16 și 
octombrie 1945. Condițiile în care 
ivut loc Conferința Națională — 

și alte evenimente din a- 
.stă epocă, bogată în momente 

referință — stau sub sem- 
l marelui act istoric de la 

August care, așa cum arăta 
retarul general al partidului, to- 
,-ășul Nicolae Ceaușescu, „a des- 
s calea înfăptuirii revoluției de- 
icratice, a revoluției socialiste și 
cerii la construirea socialismului, 
asigurat condițiile necesare mari- 

transformări revoluționare".
.’rin dezbaterea amplă a raportu- 
politic și a noului statut al parti- 

lui, prin hotârîrile adoptate, ca și 
in largul ecou pe care l-a avut 
opinia publică, Conferința Națio- 

lă a P.C.R. din octombrie 1945 a 
nstituit un moment remarcabil In 
ocesul întăririi politico-organiza- 
rice a partidului comunist și a 
mocratizării vieții sale interne. In 
irmarea sa în viața politică a 
imâniei. Totodată, privită în an- 
mblu, conferința a dat soluții 
lecvate cerințelor specifice ale ani- 
r imediat postbelici, precum și ce- 
nțelor desfășurării neîntrerupte a 
ivoluției, angajării țării 
.-ogresului social.
Documentele de bază 
nței Naționale, recitite 
ivă perspectiva politică . 
ibilitatea cu care comuniștii ro- 
lâni abordau atît problemele zilei, 
it și cele ce priveau 
ivelor strategice și 
ilor fundamentale 
ar viitoare.
După instaurarea . . .

are, la 6 martie 1945, și după în- 
heierea războiului, obiectivul cen- 
ral al partidului și al țării consta 
n bătălia pentru refacerea econo- 
nică. Un program coerent și Com
dex, ținînd seama de multitudinea 
lomeniilor șl de imensele dificultăți, 
noștenite de la trecutul mai înde- 
îărtat sau mai apropiat, venea să 
■ăspundă acestei acute necesități. 
Xceastă bătălie economică avea însă 
îi serioase valențe politice. Ducerea 
ei la bun sfîrșit era menită nu nu
mai să lecuiască rănile războiului, ci 
și să asigure consolidarea puterii 
populare, să dejoace manevrele re- 
acțiunii, sprijinite de capitalismul 
internațional, asigurând astfel și tre
cerea spre etapa următoare a pro
cesului revoluționar.

Pentru dezvoltarea în perspectivă, 
Conferința Națională a P.C.R. din 
1945 a afirmat cu tărie și a argu
mentat pe larg necesitatea și posibi-

litatea industrializării țării. Progre
sul României se află, potrivit apre
cierilor documentelor Conferinței 
Naționale, „in directă și nemijlocită 
legătură cu progresul industrializării 
țării", iar „de tăria industrială * a 
țării depinde in mare măsură insăși 
independența statului nostru". De 
existența unei industrii dezvoltate 
se leagă, de asemenea, existența 
clasei muncitoare, care reprezintă 
garanția democratizării vieții noastre 
publice, garanția lichidării rămăși
țelor feudale din economie și a ex- 
ponenților lor de clasă. în centrul 
procesului de industrializare, a sub
liniat Conferința Națională, trebuie 
să se situeze industria grea: „O in
dustrie grea puternică, bazată pe fo
losirea rațională a bogățiilor natu
rale ale țării și dezvoltată pe linia

nească a parcurs mai multe perioade 
istorice.

îndeplinindu-și cu cinste misiunea 
istorică, Partidul Comunist Român, 
centru vital și forță conducătoare a 
națiunii noastre, a știut in perma
nență să se situeze in fruntea ope
rei de construire a noii societăți. 
Partidul nostru a avut de fiecare 
dată capacitatea de a defini etapele 
în fața cărora ne găseam, de a for
mula limpede obiectivele esențiale, 
în jurul cărora a mobilizat întregul 
popor. El a știut să adapteze for
mele organizatorice la cerințele me
reu noi, mereu mai complexe, ale 
construcției economice și social-cul- 
turale, a știut să dezvolte în mod 
creator teoria revoluționară a clasei 
muncitoare, in care a văzut nu o co
lecție de dogme, ci o călăuză vie și

40 de ani de la Conferința Națională 
a P. C. R. din octombrie 1945

pe făgașul
ale Confe- 
astăzi, re- 
și respon-

stabilirea obiec- 
taetice, a direc- 

ale activității

puterii popu-

nevoilor interne șl a posibilităților 
izvorite din legăturile comerciale 
trainice cu vecinii, constituie pivotul 
in jurul căruia întreaga economie a 
țării se va dezvolta in condiții noi". 
în' legătură indisolubilă cu industria
lizarea a fost pusă problema electri
ficării țării. In acest sens, Conferința 
Națională are meritul de a fi trasat 
jaloanele unui plan de perspectivă, 
în care energia apelor românești să 
fie valorificată „prin crearea in țară 
a unei rețele de centrale hidraulice".

în documentele Conferinței Na-, 
ționale a fost abordată, de aseme
nea, necesitatea întăririi alianței din
tre muncitori, țărani și intelectuali, 
a infrățirii tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate. 
De mare însemnătate principială și 
practică a fost, în același timp, 
orientarea spre restabilirea unității 
depline a mișcării muncitorești. 
După cum se arăta în Rezoluția 
Conferinței Naționale a P.C.R., a- 
ceasta „cheamă in mod solemn pe 
tovarășii social-democrați la înfăp
tuirea unității politice a clasei mun
citoare, printr-un mare partid unic 
muncitoresc".

Toate cele de mai sus subliniază 
— atît în sine, cît și, mai ales, în 
perspectiva evoluției ulterioare — 
importanța, ca jalon istoric, a Con
ferinței Naționale a P.C.R. din oc
tombrie 1945. într-adevăr, cei 40 de 
ani care s-au desfășurat de atunci 
pe făgașul vremii, stau mărturie că 
în acest interval societatea româ-

dinamică, In acțiune. Inspirîndu-se 
din cele mai bune tradiții ale națiu
nii noastre, din experiența teoretică 
și practică a construcției socialiste 
în România, ca și din experiența și 
legitățile 
socialiste 
partidul 
român Ia 
schimbat 
cietății

MISIUNEA EDUCATIVA
A LITERATURII

(Urmare din pag. I)
zăcăminte de mari bogății spirituala 
din sufletul omenesc ; ea intăreșta 
sentimentul apartenenței la un anu
mit timp istoric, la o anume țară și 
la un anumit popor ; ne ajută să ne 
cunoaștem mai bine cine sîntem și 
ce rost avem în „marea trecere", 
dindu-ne sensul luminos al existen
ței libere și demne ; tradusă și cu
noscută în alte limbi, literatura unei 
culturi naționale creează „punți" su
fletești între oameni și popoare, de
vine o valoare universală, un bun al 
întregii umanități. Literatura scrii
torului din societatea socialistă este, 
și trebuie să fie tot mai mult, nu o 
copie a realității, ci creație, viziune 
proprie, comunistă, asupra omului, 
a lumii în care trăiește și a existen
ței, în genere, viziune bazată pe le
gile materialismului dialectic și is
toric.

Literatura este viață din viață, 
oglindă vie a existenței și istoriei 
poporului ; ea încheagă în imagini 
artistice portretul etnopsihologic al 
acestuia, contribuie cu prisosință la 
definirea identității naționale și la 
cunoașterea reciprocă a oamenilor și 
a popoarelor, făcindu-le să trăiască 
tot mai mult după legile Frumosu
lui. Omeniei, Dreptății și Adevă
rului.

Scriitorii din România socialistă 
sînt îndrumați consecvent de 
Partidul Comunist Român, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să dezvolte și să 
ridice pe o treaptă superioară cele 
mai bune tradiții ale literaturii na
ționale și universale, să facă din 
creația nouă, umanist-socialistă, o 
viziune originală asupra timpului 
nostru, orientind-o către realitate, 
către marile probleme ale omului 
contemporan, către viața, munca și 
idealurile sale. Nimic din ceea ce 
este omenesc nu-i poate fi străin 
scriitorului din societatea socialistă. 
Bucuriile șl durerile oamenilor, ra
portul dintre existență și conștiință, 
sensul vieții, al muncii și al erois
mului, mersul istoriei, timpul și spa
țiul in relație cu existența umană, 
destinul individului și integrarea lui 
în colectivitate, valorile morale și 
estetice, iubirea, viața și moartea, 
marile mituri ale cunoașterii, patrio
tismul și internaționalismul, răspun
derea civică față de cetate, legile 
eticii și echității socialiste întruchi
pate in destine umane, .lupta acerbă 
dintre nou și vechi pe toate planu
rile, contradicțiile din conștiința oa
menilor și din societate, pe scurt, 
tot ceea ce este omenesc este inter
pretat din perspectiva omului com
plet, a unității sale, pe baza filozo
fiei materialist-dialectice și istorice.

Pe o sferă tematică atît de bogată 
și de variată, într-un climat de de
plină libertate creatoare și de res
pectare a statutului artei și artistu
lui, au înflorit la noi cele mai diverse 
stiluri individuale și modalități ar
tistice de expresie concretizate în 
literatura istorică sau de ample dez
bateri etice, în romanul politic-social 
sau de profunde și complexe analize 
psihologice, în poezia filozofică, de 
meditație asupra celor mai grave, 
mai delicate gînduri și sentimente 
ale omului contemporan. Astfel s-au 
conturat și's-au impus puternice 
personalități creatoare din toate ge
nerațiile și fără deosebire de limba 
în care scriu.

La baza puternicei înfloriri a lite
raturii române din ultimele două de
cenii stau, fără îndoială, bogăția și 
varietatea vieții noi, experiențele în 
construcția socialistă și principiile

partidului cu privire la specificul 
creației, la realism, la raportul dia
lectic al artei cu viața, la adevărul 
artistic. Nu o dată s-a afirmat, în 
acest răstimp istoric, ideea că 
„Partidul este adeptul adevărului 
obiectiv nemistificat, partizanul în
fățișării veridice a realității, atît cu 
luminile, cît și cu umbrele ei“.

Atît idilismul fals, festivist și de
suet, cît și criticismul acru, cîrcotaș. 
sînt incompatibile cu realismul ope
relor scriitorului din societatea so
cialistă, căci realismul presupune 
reprezentarea tn artă a realului sub 
formele lui cele mai diverse, a unui 
real care se găsește într-o continuă 
devenire dialectică, pe baza luptei 
contrariilor. Scriitorul umanist-so- 
cialist știe că realismul nu se împa
că, sub nici un motiv, cu turnarea 
realităților în forme apriorice, nici 
cu ocolirea conflictelor reale, el ce- 
rînd investigarea cît mai adîncă și 
mai complexă a realității,- pentru a 
realiza un spor de cunoaștere în uni
versul omului și al societății, pen
tru îndeplinirea rolului formativ- 
educativ al literaturii sale.

Realizarea valorică a unei litera
turi realiste, patriotice, militante și 
revoluționare cere scriitorilor o par
ticipare conștientă, organică, activă 
la viața colectivității, o cunoaștere 
competentă a problematicii epocii, o 
angajare sinceră în grandioasa operă 
de edificare a noii societăți. Ei au 
permanent întîlniri cu cititorii la 
case de cultură, cluburi, în școli și 
facultăți, în fabrici și uzine, în că
mine culturale sau pe uriașele șan
tiere ale țării. Mulți dintre ei sînt 
deputați, la diverse niveluri adminis
trative, membri in birourile și comi
tetele de partid de la organizațiile 
de bază, pînă în Comitetul Central, 
aducindu-și, și pe această cale, o 
contribuție la educarea politică și 
estetică a compatrioților lor, la mun
ca ideologică a partidului. Ei conduc 
cenacluri literare ale muncitorilor și 
țăranilor, cenacluri ale intelectuali
lor de toate categoriile, descoperind 
talente noi din rîndul acestora, reali
zind o adevărată democrație a cul
turii, un impact fructuos între arta 
amatorilor și cea profesionistă, în 
cadrul amplului Festival național 
„Cîntarea României", inițiat de 
secretarul general al partidului.

Astfel, se poate spune că senti
mentele, gîndurile și idealurile oa
menilor, ca și marile probleme ale 
epocii se transfigurează în mari teme 
ale creației majorității scriitorilor 
de la noi.

Eroii vremii noastre sînt, tn pri
mul rînd, eroi ai operelor scriitori
lor noștri. Eroi autentici, nu supra
oameni, oameni adevărați, în came 
și oase, care, cu „umbrele" și „lu
minile" lor, se pot constitui în exem
ple demne de urmat pentru cititori 
— îndeosebi pentru cei tineri. Pen
tru că, oricît de mult s-ar dezvolta 
mijloacele de difuzare a literaturii 
pe calea audio-vizuală, totuși cartea 
rămine principala formă de impact 
cu valorile literaturii. Și-apoi, în so
cietățile socialiste, nu există nici o 
incompatibilitate între mijloacele ga
laxiei Gutenberg de difuzare a cul
turii și între mijloacele electronice. 
Dimpotrivă, intr-o justă politică a 
culturii, cele din urmă vin in spri
jinul primelor și invers. Este vorba 
deci de un raport de complementa
ritate.

Scriitorul din societatea noastră 
socialistă este un ajutor de nădejde 
al partidului in grandioasa operă de 
edificare a unei lumi noi și a unui 
om nou.

revoluției și construcției 
pe plan internațional, 

nostru a călăuzit poporul 
înfăptuiri istorice care au 
din temelii înfățișarea so- 
românești. Naționalizarea 

principalelor mijloace de producție, 
industrializarea socialistă a țării, 
istoricul proces al cooperativizării 
agriculturii — echivalent prin am
ploare și urmări cu o revoluție agra
ră — lichidarea analfabetismului și' 
edificarea unui nou învățămînt și a 
unei noi culturi — străbătute, deo
potrivă, de suflul umanismului so
cialist și de exigențele ce se afirmă 
în condițiile revoluției științifice și 
tehnice contemporane — iată numai 
cîteva evenimente și procese care 
atestă grandoarea și complexitatea 
înfăptuirilor noastre. Veriga princi
pală, factorul de bază în aceste re
voluționare schimbări, a fost indus
trializarea 
cum preconizase cu 
Partidul 
de care propulsarea 
culmi de progres și civilizație nu ar 
fi fost — și nu va fi nici în viitor 
— posibilă.

într-un interval istoric scurt, între 
1948—1965, România a desființat cla
sele exploatatoare, a înfăptuit sar
cinile revoluției socialiste, generali
zarea relațiilor de producție socia
liste, realizind economia socialistă 
unitară, fapt ce a marcat victoria 
socialismului în țara noastră.

Spre sfîrșitul acestei perioade a 
avițt loc Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, din 
iulie 1965, eveniment de însemnătate 
cardinală in ascensiunea socialistă a 
României, în dinamizarea procesului 
revoluționar de edificare socialistă a 
țării. El a determinat o cotitură cu 
profunde semnificații și în activita
tea teoretică a partidului, printr-o 
viguroasă manifestare a spiritului 
creator, potrivnic dogmelor și șa
bloanelor. Sub conducerea clarvăză
toare a P.C.R., a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a, fost definit cadrul și trasate liniile 
directoare pentru consolidarea socie- 

socialiste românești, a bazei 
tehnico-materiale, proces în

făptuit între 1966—1970. în aceas
tă scurtă 
rioadă, pe 
neabătute.

socialistă a țării — așa 
mult înainte 

Comunist Român — fără 
țării pe noi

vă mirați. Astăzi am audiență, poate 
ați văzut și ’dumneavoastră progra
mul afișat la consiliul popular. După 
cum s-a recomandat la Congresul 
consiliilor populare, ne străduim să 

. fim permanent mai aproape de oa
meni, în mijlocul lor. să le ascultăm 
doleanțele, să-i consultăm.. De aceea, 
atît .eu, cît și ceilalți tovarăși de la 
primărie discutăm cu oamenii direct 
la locul de muncă, chiar în cîmp si 
cînd este posibil rezolvăm proble
mele pe loc și operativ. Oamenii știu 
de exemplu că eu țin audiente 
miercurea și sîmbăta de la 9 la 16 la 
Mînjești și. respectiv, la Muntenii de

materiale pentru înfăptuirea progra
mului unic de creștere a producțiilor 
agricole în gospodăriile populației, 
respectiv mărirea suprafeței de pă
șuni prin amenajarea și însămînța- 
rea unor terenuri pînă de curind ne
productive, însumînd 90 de hectare, 
înfăptuirea ei urmînd să se 
prin contribuția tuturor 
nilor și cu sprijinul 
competente. Aceasta a 
acest an la realizarea 
efectivelor de animale în 
riile cooperatorilor, iar 
au fost 
taurine și îndeplinite pe 9 
toți ceilalți indicatori.

Pină acum cîtva 
tante spații de pe 
lor creșteau numai 
buști ornamentali.

— Sigur că e frumos, a spus coo
peratorul Vasile Bădulescu, dar poa- 
țe fi și frumos și util în același timp. 
Cum ? Prin cultivarea acestui teren 
nu numai cu flori, ci și cu cartofi, 
legume, sfeclă de zahăr ș.a. Și astfel 
in cele patru sate ale comunei supra- 

. fața agricolă a sporit cu încă 6,5 
hectare, realizîndu-se în această 
toamnă cantități însemnate de car
tofi, legume, sfeclă, livrate de către 
cooperatori la fondul de stat. N-au 
lipsit nici inițiativele referitoare la 
mai buna gospodărire a localității. 
Pensionarul Andrei Pielenouă a 
propus să se utilizeze pentru moder
nizarea drumurilor din satele com
ponente nisipul și pietrișul dintr-o 
veche și părăsită carieră din Mîn
jești. Se realizează astfel economii 
însemnate de bani și de forță de 
muncă, aceste materiale fiind aduse 
pînă acum de la sute de kilometri. 
Și primărița ne oferă încă mul
te exemple : o aducțiune de apă, 
un lac 
păsuri 
munca 
rilor.

— Cetățenii au înțeles bine că. așa 
cum se arată in documentele Con
gresului al III-Iea al consiliilor 
populare, dezvoltarea social-econo- 
mică a comunei și ridicarea nivelu
lui nostru de viață depind de modul 
în care conlucrează cu primăria, cu 
deputății, de gradul in care ei parti
cipă la îndeplinirea obiectivelor 
consiliului popular, a propriilor pro
puneri. Iar noi examinăm și ne stră
duim să rezolvăm cu cea mai mare 
atenție, promptitudine și responsabi
litate propunerile reieșite din scri
sori și audiente, conștient! că aces
tea constituie un important izvor de 
idei și inițiative pentru dezvoltarea , 
comunei.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
consiliilor populare, prin hotă- 
ririle adoptate, problematica dezbă
tută și via emulație generată, 
forumul democrației noastre revolu
ționare marchează o etapă nouă în 
activitatea consiliilor populare. în 
buna gospodărire a orașelor și co
munelor, în a face astfel îneît con
siliile populare să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții rolul im
portant pe care îl au in conducerea 
și dezvoltarea armonioasă a tuturor 
localităților patriei. Factorii hotări- 
tori pentr.u îndeplinirea acestor .de
ziderate îi constituie puternica sti
mulare și afirmare a spiritului de 
inițiativă și de participare a tuturor 
cetățenilor la autoconducere. auto- 
gestiune și bună gospodărire. întă
rirea legăturilor dintre consiliile 
populare și cetățeni. O modalitate a 
acestor relații profund democratice 
o reprezintă activitatea consiliului 
popular pentru rezolvarea și valori
ficarea problemelor ridicate de oa
menii muncii în scrisori și audiente. 
Cum se desfășoară această deosebit 
de importantă activitate in comuna 
vasluiană Muntenii de Jos ? Ne-am 
aflat o zi in această localitate din 
apropierea municipiului Vaslui. De 
o parte și de alta a șoselei asfaltate
— case cu unu și două etaje, grădini 
și gospodării bine întemeiate, respi- 
rind temeinicie și bunăstare. Dar pe 
drum, prin curți, la 
versal. la școală nu 
meni.

— Toată suflarea 
acum in cîmp. la recoltat și semănat
— ni se spune la primărie. Acolo 
este,și tovarășa Veronica Harnagea, 
președinta consiliului popular co
munal.

în apropierea satului Mînjești, în 
mijlocul unui grup de cooperatori ce 
recoltează porumbul, primărița' stă. 
de vorbă cu oamenii. Ne apropiem, 
ascultăm și notăm :

— Vedeți de cite coșuri este ne
voie. tovarășă președintă, spune coo
peratorul Ion Iacob. Și nu numai 
aici, la noi, ci la foarte multe alte 
cooperative agricole de producție din 
jur. De aceea, eu aș propune ca în 
cadrul cooperativei să înființăm o 
plantație de răchită de unu-două 
hectare mai intîi. apoi să formăm o 
echipă de 8—10 oameni și să lucrăm 
și în timpul iernii la coșuri din nu
iele. Mă angajez eu să-i instruiesc nu 
numai pe aceștia, ci și o clasă-două 
de copii de la școala generală.^ Ar fi 
o acțiune deosebit de rentabilă.

Primărița scrie și ea în agendă, 
apoi ne spune :

— Este o propunere realizabilă si 
eficientă. Avem condiții pentru în
făptuirea ei. Și nu e singura făcută 
de cetățeni în audiențe. Da, da, nu

spre laturile intensive ale creșterii 
economice, spre aplicarea largă — 
favorizată de reorganizarea cerce
tării la scară națională — a științei 
celei mai avansate, în procesul de 
producție, impusă obiectiv și de 
dinamica desfășurare a revoluției 
științifico-tehnice contemporane.

Se pregăteau astfel, în fapt, con
dițiile pentru 
etapă 
avind ca obiectiv. fundamental lăr
girea și perfecționarea, în continua
re, a bazei tehnico-materiale a țării, 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei. Această orientare a fost amplu 
definită în Programul partidului, 
adoptat de Congresul al XI-lea, și 
în alte documente ale P.C.R., și fun
damentată în opera teoretică a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se au în vedere 
toate laturile vieții sociale, fără a se 
neglija vreuna, și anume : baza ma
terială, conducerea societății, dezvol
tarea democrației, rolul tot mai im
portant al științei, activitatea ideo
logică și politico-educativă. Acest 
mod de a pune problema constituie 
o contribuție de seamă a Partidului 
Comunist Român, a secretarului ge
nera! al partidului, la îmbogățirea 
tezaurului gindirii marxiste contem
porane în domeniul social-politic. 
Clocotitoarea activitate de traducere 
în viață a multiplelor sarcini care 
decurg din acest obiectiv fundamen
tal imprimă un dinamism specific 
vieții sociale din țara noastră. Iar 
rezultatele deja obținute confirmă 
justețea orientărilor adoptate. Este 
suficient să menționăm că. față de 
anul 1944 producția industrială este 
astăzi mai mare de 100 de ori, pro
ducția agricolă de 7 ori, venitul na
țional de 32 ori. 
măsoară în chip 
— alături de altele, 
aspectele ce pot fi 
calitativ — progresul 
social al societății 
nești în epoca socialismului. Ele se 
răsfrîng apoi, prin variate și multi
ple vase comunicante, asupra nive
lului de trai, asupra calității vieții 
întregului popor.

Congresul al XHI-lea al Partidu
lui Comunist Român, din noiembrie 
1984, înscriindu-se pe magistrala 
acelorași orientări programatice, a 
adoptat, ca obiectiv fundamental al 
cincinalului 1986—1990, dezvoltarea
puternică a forțelor de producție, în 
vederea continuării ferme a politicii 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral 
României 
realizarea 
vele Congresului al XHI-lea prevăd 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, trecerea de Ia faza exten
sivă Ia faza intensivă a dezvoltării 
industriei, creșterea productivității 
muncii pe baza automatizării, ciber- 
netizării și robotizării producției, per
fecționarea relațiilor sociale și de 
producție, realizarea unei noi cali
tăți a muncii și vieții întregului 
popor. Orientările formulate de Con
gresul al XHI-lea pentru cincinalul 
1986—1990, împreună cu orientările 
de perspectivă pînă în anul 2000, al
cătuiesc un program amplu și com
plex, prefigurînd atingerea de către 
România a unui nou stadiu, cel de 
țară dezvoltată, cu un 
civilizație și cultură.

La patruzeci de ani 
rința Națională din 
nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, face un rodnic 
bilanț al înfăptuirilor obținute prin 
traducerea în viață a unor orientări 
de durată inaugurate atunci, urmate 
cu consecventă și îmbogățite tot mai 
profund în anii ce au 
sebire în cele peste 
care au trecut de la 
IX-lea al partidului, 
pe aceleași temeiuri, 
nist al patriei.

trecerea la o nouă
a procesului revoluționar.

facă 
cetățe- 

organelor 
dus în 

tuturor 
gospodă- 

contractele 
onorate pe întregul an la 

luni la

magazinul uni- 
întîlnim pe ni-

satului este

însemnări din activitatea
consiliului popular

al comunei Muntenii de Jos
județul Vaslui

impor- 
șosele-

timp. pe 
marginea 
flori, iarbă și ar-

Aceste date 
semnificativ 

precum și de 
definite numai 

economic și 
socialiste româ-

dezvoltate și înaintare a 
spre comunism. Pentru 
acestui obiectiv, Directi-

Jos. Dar asta nu înseamnă că nu pot 
să mi se adreseze ori de cite ori do
resc. Ușa primăriei nu e niciodată 
închisă pentru nimeni. Așa se face 
că problemele ridicate de oamenii 
muncii în cadrul audiențelor de la 
locurile de muncă ori in discuțiile 
directe, de la om la om, constituie o 
valoroasă sursă de inițiative, contri
buie, într-adevăr, la mobilizarea oa
menilor Ia muncile agricole, la uti
lizarea tot mai intensă a resurselor 
umane, la dezvoltarea economico- 
socială In profil teritorial a comunei, 
la înfăptuirea autoaprovizionării, 
gospodăririi și înfrumusețării aces
teia.

Cererile cu caracter personal sau 
cele ce nu se încadrează în legile în 
vigoare, continuă primărița, sînt tot 
mai puține la noi în raport cu pro
punerile de interes general cetățe
nesc. Aceasta și datorită susținutei 
munci politico-educative de popu
larizare in rîndul sătenilor a legilor 
țării, dar și dorinței și interesului 
sporit al oamenilor de a participa 
nemijlocit la înflorirea localității. De 
altfel, la noi, cetățenii propun, ce
tățenii înfăptuiesc și tot ei se bucură 
de binefacerile celor realizate.

Răsfoim registrul de audiente. 
Dintre multele propuneri făcute de 
cetățeni reținem citeva. Cooperatorul 
Ștefan Lungu din satul Secuia. de 
exemplu, a propus o acțiune care să 
contribuie la asigurarea condițiilor

de acumulare, mai multe po- 
turistice, toate realizate prin 
directă, entuziastă a locuito-

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii

înalt grad de

Conf. univ. dr. Vasîle BOZGA

tv

de la Confe- 
1945 poporul

urmat, cu deo- 
două decenii 
Congresul al 

și își făurește, 
viitorul comu-

20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea tn economie. 1985 - 

prag între două cincinale
20,33 Tinerețea noastră — tinerețea Epo-

BOTOȘANI

Un nou ansamblu de locuințe
Constructorii din municipiul Boto

șani au încheiat lucrările la ulti
mul bloc din ‘ cadril] tîhui nou an
samblu de locuințe. Situat pe Ca
lea Națională, noul ansamblu de lo
cuințe este compus din peste 800 a- 
partamente', cărora proiectanții si 
constructorii le-au conferit finisaje 
superioare. Apropierea de platforma 
industrială, de stația C.F.R. și au- 
togară. ca și intensul trafic rutier și 
pietonal favorizat prin extinderea 
străzii la șase benzi de circulație, 
i-au determinat pe edili să ampla
seze la nivelurile inferioare ale 
blocurilor, unități comerciale si 
prestatoare de servicii pentru popu
lație. (Silvestri Ailenei).

dar importantă pe- 
fundalul dezvoltării 

în ritm susținut, a 
industrializării socialiste a țării 
și a înfăptuirii celorlalte obiec
tive programatice, a început să aibă 
o pondere crescîndă orientarea spre 
aspectele calitative ale dezvoltării, 
spre eficientă înțeleasă complex,

cil Ceaușescu (colori. Emlslune- 
concurs. realizată în colaborare cu 
C.C. al U.T.C., Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. Consiliul National al 
Organizației Pionierilor. Participă: 
județele Bistrița-Năsăud. Covasna, 
Dolj și municipiul București

21.50 Telejurnal
32,00 închiderea programului

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Duminică, 20 octombrie, Admi

nistrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează o nouă tragere LOTO 
2 (singura din această lună), deci 
încă un prilej pentru cei ce în
drăgesc acest sistem de joc de a 
putea obține autoturisme „DACIA 
1 300“, precum și importante sume 
de bani. Biletul de participare (10 
lei varianta) poate fi completat cu 
o variantă achitată sută la sută sau 
cu patru variante achitate în cotă 
de 25 la sută. Indiferent însă de 
cota jucată, fiecare bilet are drept 
de cîștiguri la toate cele trei extra
geri a cite 4 numere, care însu
mează 12 numere din 75.

pe teme de sezon Depozitarea legumelor și fructelor pentru iarnă
Ca în fiecare toamnă, în toate gos

podăriile, oamenii se îngrijesc să-și 
asigure in cămări unele cantități de 
legume pentru iarna care vine. Lu
cruri firești, intrate de ani de .zile 
în obișnuința fiecărei familii. Acțiuni 
însă pe un plan mult mai mare, 
care presupun pregătirea unor rezer
ve nu de cîteva kilograme, ci, de 
sute de mii de tone, întreprind uni
tățile specializate ale comerțului cu 
legume și fructe. Și este firesc să 
fie așa, mai ales ținînd seama că in
dustria alimentară, culinară, sînt 
chemate să aibă o pondere tot mai 
importantă.

Ce rezerve de legume, fructe șl ră- 
dăcinoase au pus pînă acum la adă
post aceste întreprinderi, cu ce pro
bleme se confruntă ? Redăm succint 
cele relatate pe această temă, de 
specialiști din Direcția generală eco
nomică a horticulturii (D.G.E.H.).

Reținem, in primul rînd, faptul că 
actualele rezerve pentru sezonul rece 
se fac în condițiile unei recolte bune. 
Apoi, trebuie subliniată grija pe care 
au avut-o factorii de răspundere, în 
special de . la I.L.F., pentru pregăti
rea silozurilor de legume cu mult 
înainte ca recolta să ajungă în sta
diul de depozitare. Au fost luate în 
toate localitățile din țară măsuri 
speciale de igienizare a acestora : 
încăperile respective au fost spăla
te, văruite, aerisite.

Pentru păstrarea temperaturii op
time la care se păstrează legumele 
a fost nevoie de reparația unor ase
menea încăperi, de etanșeizarea lor. 
iar pentru grăbirea ritmului depozi
tării de instalarea unor mijloace 
mecanice de manipulare. Pentru 
grupele de produse care urmează să 
fie vinduțe populației mai tirziu — 

’în trimestrul I și II ale anului 1986 
— au fost luate măsuri speciale : pe 
baza

cetări pentru legume și fructe din 
țară au fost cultivate suprafețe mult 
mai întinse decît în anii trecuți cu 
legume din soiuri rezistente care își 
mențin pe o durată de timp mai 
lungă proprietățile inițiale. Toate or
ganele din subordinea D.G.E.H. au

și să se depășească, în funcție ds 
producție, cantitățile stabilite.

Ca urmare, au fost selecționate și 
insilozate cantități mult mai mări de 
legume decît în anul trecut. Verifi
căm în actele D.G.E.H. afirmațiile 
interlocutorilor noștri. Iată care este

lor de legume, trebuie subliniate 
cîteva direcții de acțiune luate de 
organele locale subordonate acestei 
instituții. Avînd în vedere faptul că 
însilozările continuă (cele peste pre
vederile programelor stabilite), că 
producția din cîmp a fost bună, în

® La dispoziția cetățenilor, legume și fructe în cantități mai mari decît în 
anul trecut ® Atenție deosebită activității din depozite și silozuri pentru 
menținerea calității produselor ® Rezultatul unui raid întreprins prin cîteva 

depozite

primlt din timp dispoziție să acorde 
prioritatea priorităților constituirii 
rezervelor de iarnă, să fie depozitate 
numai și numai produsele sănătoase

stadiul însilozării și preparării legu
melor și fructelor comparativ cu si
tuația similară existentă Ia aceeași 
dată în anul 1984 s

— în tone

Produsul! Realizări ia 
5 X 1984

Realizări ia
5 X 1985 diferențe

ceapă 41 000 50 000 + 9 000
cartofi 146 000 219 000 +73 000
fructe 15 000 32 000 + 17 000
semiindustrializate 8 000 17 000 + 9 000

propunerilor institutelor de ecr-

După cum reiese din tabelul de 
mai sus, există o bază mult mai bună 
pentru aprovizionarea populației in 
primul semestru al anului 1986 față 
de acela din anul 1985.

Citeva amănunte care dovedesc că 
datele sînt realiste : la ora aceasta 
— am constatat trecînd prin cîteva 
depozite — aproape întreaga canti
tate de ceapă și cartofi nu numai că 
a fost sortată, dar și așezată în ce
lulele silozurilor. în multe județe 
cantitățile prevăzute in programele

de pregătire a rezervelor au fost cu 
mult depășite. De exemplu, la cea
pă : I.L.F. din județele Arad, Alba, 
Argeș, Brașov, Buzău, Brăila, Con
stanța, Hunedoara, Gorj. Iași, Vran- 
cea și municipiul București. Iar la 
cartofi au depășit planurile de_ însi- 
lozări I.L.F. din 
Arad, Botoșani, 
Galați, Harghita, 
ceava și Vrancea.

Revenind la măsurile luate de 
D.G.E.H. pentru pregătirea rezerve-

județele : Bacău,
Brăila, Brașov, 

Neamț, Sibiu, Su-

deprinderile de legume șl fructe au 
datoria să constituie așa-numitele 
presilozuri pentru a se evita cu de- 
săvîrșire amestecarea produselor ne
cesare consumului curent, cu cele 
selecționate, necesare desfacerii lor 
către populație in trimestrele I și II 
ale anului viitor.

O altă măsură luată de organele) 
D.G.E.H. se. referă la atenția sporită 
care trebuie acordată zonelor supuse 
izolării in timpul iernii, centrelor 
muncitorești, zonelor petroliere și 
miniere, consumurilor colective. în 
toate depozitele I.L.F. din aceste 
centre, depozitările, semiindustriali- 
zarea legumelor, trebuie încheiate 
mult mai devreme, in cantitățile 
prevăzute, far pe toată perioada rece, 
colectivele de tehnicieni special con
stituite au datoria zi și noapte să 
verifice starea produselor, și, de la 
caz Ia caz, să dispună resortarea lor.

Cum se prezintă în acest moment 
un siloz în care au fost depozitate 
legumele, ce lucrări se efectuează 
acum în aceste unități ?

Am vizitat cîteva dintre aceste 
unități subordonate direcției comer
ciale a Capitalei : Glina, Popești, 
Chiajna, Eliade. Trebuie precizat de 
la început că ațît în Capitală, cît și 
în alte orașe din țară, datorită 
eforturilor mari materiale făcute de 
stat în ultimii ani, vechile silozuri 
în care legumele se păstrau într-un 
fel de iesle din nuiele și erau aco
perite cu paie au dispărut aproape 
complet. Cu ce au fost înlocuite ?

Vă prezentăm, pe scurt, modelul 
de siloz modern apărut în mai toate 
municipiile țării: Glina, de la margi
nea Bucureștiului. O clădire masivă, 
cu încăperi largi, unele (cele destina
te păstrării strugurilor, altor fructe 
foarte perisabile) înzestrate cu in
stalații frigorifice. în toată clădirea 
se află în funcțiune aparate de. 
manipulat — benzi rulante, de pildă 
— care transportă acolo unde tre
buie mărfurile sosite din țară. în in
terior — ordine, curățenie, disciplină. 
Ce fac oamenii ? Sortează mărfurile 
care mai vin. Operația merge rapid, 
într-un flux continuu. Camioanele 
încărcate venite de pe cîmp sînt 
descărcate, iar legumele încep să fie 
selecționate imediat. O parte iau 
drumul piețelor, altele se depozitea
ză. Sint și produse necorespunzătoa
re, dar în ~ 
secții-anexă 
rești...

Asemenea 
mai toate unitățile destinate pregă
tirii rezervelor de legume și fructe. 
Firesc, punerea la adăpost a tuturor 
produselor necesare populației — po
trivit programelor de aprovizionare 
pentru sezonul rece — este o opera
ție care necesită o bună organizare, 
operativitate și seriozitate maxime.

Capitală există multe 
ale cantinelor muncito-

aspecte am intilnit la

Gh. GRAURE
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă mulțumesc foarte sincer pentru felicitările cordiale pe care Exce

lența Voastră a avut amabilitatea să mi le transmită cu ocazia instalării mele 
in prima magistratură a țării.

Vă mulțumesc, de asemenea, pentru cordiala invitație pe care Exce
lența Voastră mi-a făcut-o de a vizita nobila dumneavoastră țară. îmi va 
fi foarte plăcut să iau in considerare această posibilitate, cind intensele 
sarcini ale guvernului nu mă vor obliga, ca acum, să rămîn în țară.

Mulțumindu-vă pentru dovezile de prietenie transmise de Excelența 
Voastră, folosesc această ocazie pentru a vă prezenta cea, mai înaltă și 
distinsă considerație.

ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

Modernizări 
comercială

în rețeaua 
băcăuană

încălțăminte
de sezon

TELEGRAME EXTERNE
Semnarea Planului de colaborare științifică româno-sovietică* <

Cronica zilei
în cadrul manifestărilor înscrise în 

calendarul UNESCO pe acest an, la 
Academia de Științe Agricole și Sil
vice a avut loc, miercuri, sesiunea 
jubiliară consacrată aniversării a 100 
de ani de la nașterea lui Gheorghe 
Ionescu-Șisești, personalitate mar
cantă a științei și învățămintului a- 
gricol din România.

Au participat academicieni, cerce
tători din domeniul agriculturii, ca
dre didactice, studenți.

★
După manifestări consacrate mu

ticii. filmului și literaturii. „Săptă- 
mîna culturală a R.F. Germania" în 
România a programat, miercuri, la 
Muzeul colecțiilor de artă din Capi
tală, vernisajul unei expoziții de 
artă plastică contemporană din a- 
ceastă țară. Lucrări de pictură, de 
artă fotografică și ambientală ilus
trează diversitatea creației plastice 
in Republica Federală Germania.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. U- 
niunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Hartmut Wolf
gang Schulze-Boysen, ambasadorul 
R.F. Germania la București, și mem
bri ai ambasadei, precum și șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

Creația muzicală din R.F. Germa
nia. tendințele sale de permanentă 
înnoire au fost ilustrate, in aceeași 
zi, prin concertul cu lucrări de com
pozitori contemporani din această 
țară, manifestare organizată la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România, în colaborare cu Uniunea 
compozitorilor șl muzicologilor, și 
prin concertul Cvartetului de Jaz 
Heinz Sauer, desfășurat la Casa uni
versitarilor din Cluj-Napoca.

în cadrul „Săptămînii c-Rurale a 
R.F. Germania". în Capitală are. tot- 
odată, loc simpozionul științific „Cul
tura și civilizația română ca obiect 
de cercetare în R.F.G. Contribuția 
românească la cultura europeană", 
organizat de Societatea de, Studii 
Sud-Est Europene din Miinchen și 
Academia de științe sociale și po
litice.

(Agerpres)

în noile ansambluri de locuințe 
„Bistrița Lac" și „Ștefan cel Mare" 
din municipiul Bnciju au fost des
chise noi unități de alimentație 
publică, prin care se pune la dis
poziția consumatorilor o gamă 
variată de preparate culinare și 
produse de cofetărie și patiserie, 
în același timp, alte 30 de unități 
din cele 108 existente în oraș au 
fost modernizate și- reprofilate, 
fapt ce a făcut să sporească simți
tor volumul de desfacere a mărfu- . 
rilor, întreprinderea comercială do 
stat pentru alimentație publică 
Bacău realizînd în perioada care a 
trecut de la începutul anului 18 
milioane lei peste prevederile pla
nului. Au fost depășiți substantial 
și ceilalți indicatori de plan, astfel 

, că întreprinderea băcăuană se si
tuează pe un loc fruntaș in între
cerea cu unitățile similare din tară. 
La producția proprie s-a obținut 
un plus de 20 milioane lei. chel
tuielile de circulație a mărfurilor 
au fost reduse cu 6 la sută față de 
plan, obținindu-se un beneficiu su
plimentar de 5 milioane lei. Prin
tre unitățile care au înregistrat 
cele mai bune rezultate se numără 
complexul alimentar „Union — 
Cascada", restaurantele „Select" și 
„Carpați", pensiunea pentru elevi 
„Scala", cofetăria „-Pasaj" și patise
ria „Moldoveanca".

Pentru a răspunde cerințelor 
consumatorilor privind diversifica-

rea gamei de produse și introduce
rea unei alimentații raționale, se 
organizează expoziții culinare cu 
preparate din legume, pește, carne 
de pasăre, paste făinoase etc. Ingi
nerul Nicolae Comis, directorul în
treprinderii comerciale de stat pen
tru alimentația publică Bacău, ne 
spunea că pînă la finele anului vor 
fi organizate o serie de consfătuiri 
cu consumatorii, pentru ca propu
nerile și sugestiile lor să contribuie 
la îmbunătățirea activității din 
acest sector. Este de menționat 
faptul că, pe baza propunerilor 
consumatorilor, au fost realizate 
pină acum mai mult de 6Q de noi 
sortimente de preparate culinare și 
produse de cofetărie și patiserie, 
care se găsesc astăzi atît în uni
tățile de profil, cit și în cele de 
tip „Gospodina".

O dată cu diversificarea gamei 
sortimentale, buna servire a con
sumatorilor și creșterea rentabili
tății întregii activități, conducerea 
întreprinderii se preocupă de asi
gurarea fondului de marfă necesar 
pentru iarnă. Pînă acum. în cămă
rile unităților de alimentație pu
blică au fost insilozate și puse la 
conservat peste 300 tone de legume. 
Merită relevat faptul că o mare 
parte din produsele pregătite pen
tru lunile viitoare provin din gos- 
podăria-anexă a întreprinderii.

practică, 
modernă

Gh. BALTA

Unități turistice în județul Suceava

VIAȚA ECONOMICO-ȘOCLALĂ 
A LOCALITĂȚILOR,PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 
SCINTEII"I*

IAȘI: Produse noi, moderne 
la „Tehnoton"

Colectivul de muncă de la între
prinderea „Tehnoton" din Iași a 
realizat numeroase mărci și tipo- 
dimensiuni de radioreceptoare, pre
cum și un radiocasetofon stereo 
pentru autoturisme, sugestiv denu
mit „Raliu". Aparatul are o putere 
de ieșire de 2 X 5 wați, cu trei 
lungimi de undă. Reglajul se face 
prin diode „varicop", ceea ce 
asigură o rezistență sporită la șocu
rile pe care le suportă mașinile în 
timpul deplasării. Pentru o mai 
mare utilitate, colectivul de reali
zatori a conceput și un suport care 
susține aparatul și prin care acesta 
se conectează la boxele acustice. 
Acest suport se poate demonta cu 
ușurință, astfel incit aparatul poa
te fi luat în locuință sau in ca
mera de hotel si se poate folosi 
in continuare.

Ca noutăți „la zi" se înscriu la 
„Tehnoton" Iași și un aparat de ra
dio portabil cu două lungimi de 
undă denumit „Iris", precum și o 
instalație de telesupraveghere a 
temperaturii în compartimentul de

mașini al navelor, care pînă acum 
se procura din import. (Manole 
Corcaci).

DOLJ : Volum sporit de 
materiale refolosibile 
în circuitul productiv

Prin organizarea de către con
siliile populare și comitetele orga
nizațiilor democrației și unității 
socialiste din județul Dolj a unor 
acțiuni de masă privind recupera
rea materialelor -refolosibiîe, îndeo
sebi de la populație, lărgirea rețe
lei de colectare cu încă 10 centre 
amplasate în Craiova, Băilești, Ca
lafat, Filiași si Segarcea, sarcinile 
de plan „la zi" privind recupera
rea materialelor refolosibile au fost 
depășite cu 8 300 tone oțel, 800 
tone fontă, 13 tone plumb și 177 
tone baterii de acumulatori. După 
cum ne informează Victor Lunges- 
cu, directorul întreprinderii jude
țene de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile, valoarea 
acestor materiale recuperabile su
plimentare se ridică la 7,6 milioane 
lei. (Nicolac Băbălău).

Grijulii cu vestimentația, nu pu
tem rămine indiferenți privind În
călțămintea pentru sezonul toam- 
nă-iarnă. Că doar n-o să ne pu
nem sandalele de pinză pe timp 
de ploaie sau ninsoare. Ba, mai 
mult, încălțămintea face parte din 
modă, evoluează de la an la an. 
în funcție de sezon. Practic, ce în
călțăminte putem să ne procurăm 
acum, pentru sezonul rece, din ma
gazinele și raioanele specializate 
ale comerțului de stat ? Cu ce ne 
vine în intîmpinare rețeaua comer
cială în aceste zile 1

Străbătînd magazinele, constatăm 
că rafturile raioanelor de încălță
minte sint bine aprovizionate. în
treprinderi reputate, precum „Vic- 
toria“-Timișoara, „Dîmbovița". 
„Progresul", „Arta“-Oradea, „8 
Mai“-Mediaș, „Jimbolia" . (ca să a- 
mintim doar citeva) s-au întrecut 
în a furniza modele noi, moderne, 
funcționale. Iată, de exemplu, pen
tru femei, eleganții pantofi cu toc 
inalt sau cu toc jos, în diferite mo
dele și nuanțe, pantofi de antilopă 
și sandale de velur pentru seară, 
pantofi sport sau cu toc plat, pan
tofi balerini de piele și căptușiți cu 
piele in diverse nuanțe, pantofi în
chiși, cizmulițe scurte și ghete 
sport cu capse, cu șnururi, cu ti- 
ghele sau fără, pentru toate nu
merele, cizme cu sau fără toc. 
Amabile, vînzătoarele din magazi
nele și raioanele specializate 
comerțului de stat recomandă 
părătoarelor pantofii cei 
practici, după ultima modă
tru toamnă, precum și ghetele 
mode, pantoful tip sport sau 
mele fine, îmblănite.

Poate niciodată ca In 
tim trimestru al anului 
atita bogăție de modele
lori într-ale încălțămintei. Pretu
tindeni, atît în Capitală cit și in 
întreaga țară, magazinele și raioa
nele specializate ale comerțului de 
stat își așteaptă cumpărătorii gata 
să răspundă 
se solicitări, 
tru bărbați, 
multitudine
minte : pantofi, ghete și cizme tip 
mocasin, ghete și cizme îmblănite 
cu talpă din crep sau microporos, 
pantofi tip mocasin cusuți pe ramă, 
cu tocul jos, în culori predominante 
de negru, maro sau grena, cizme, 
ghete cu talpă groasă, îmblănite. 
Indiferent pentru care din toate 
acestea optați, să fiți siguri că fie
care model de incălțăminte în 
parte și toate laolaltă sint prac
tice, comode, moderne.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Co
respondență de la M. Chebeleu : La 
Moscova a fost semnat, miercuri, 
planul de colaborare științifică între 
Academia de Științe a Republicii So
cialiste România și Academia. de 
Științe a U.R.S.S. pe perioada 1986— 
1990. Documentul, semnat de acad. 
Radu Voinea, președintele Academiei 
de Științe a Republicii Socialiste

România, și acad. A. P. Aleksandrov, 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., stipulează dezvoltarea și 
adincirea, în continuare, a colaboră
rii științifice dintre cele două țări.

Delegația Academiei de Științe a 
Republicii Socialiste România a fost 
primită de G. I. Marciuk, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, . 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică al U.R.S.S.

ORIENTUL MIJLOCIU
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FOTBAL
în locul victoriei așteptate, un joc care 

a dezamăgit profund

ROMÂNIA - IRLANDA DE NORD 0-1
Echipa noastră a pierdut ieri cu 

0—1 (0—1) partida cu formația Irlan
dei de Nord, printr-un gol marcat 
de Quinn în minutul 29. Un gol pri
mit cu multă ușurință, după cîteva 
erori în șir ale apărătorilor. Dar nu 
acesta este fondul problemei. Se 
poate întîmpla ca adversarul să în
scrie, însă mai departe o echipă să 
se dovedească în stare de o replică 
bună și să obțină un rezultat bun. 
Așa cum s-a întîmplat nu de mult în 
meciul echipei noastre cu formația 
Angliei. însă, ieri, chiar de la înce
putul partidei, deși se afla pe tere
nul propriu și avea în față un ad
versar oricum inferior englezilor, 
echipa noastră a jucat slab, adesea 
haotic, ceea ce a provocat o adîncă 
dezamăgire numeroșilor amatori de 
fotbal, prezenți la stadion și în fața 
televizoarelor. Jocul ei lipsit de ori
zont, mulțimea de pase laterale, ade
sea imprecise, centrările mereu la 
înălțime în careul advers, soldate 
cu ratări ,și cornere, irosirea atîtor 
situații favorabile au lăsat o impre
sie de totală neputință.

Se naște firesc. întrebarea : cum a 
fost pregătit acest meci deosebit de 
important, nu numai pentru califi
care dar, în general, pentru presti
giul fotbalului nostru și al sportului 
nostru ? Ni se pare limpede că an
trenorii, în primul rînd antrenorul 
principal Mircea Lucescu, șl fotba
liștii au arătat prin jocul de ieri un 
61ab spirit de răspundere în pregă
tirea acestui meci, din toate punctele 
de vedere, inclusiv pe planul pregă
tirii psihologice; altfel nu se explică 
lipsa de fermitate și de ambiție, in
capacitatea de ansamblu de a găsi 
soluții adecvate situației de pe teren. 
S-o spunem pe nume : antrenorii și 
jucătorii n-au răspuns încrederii și 
așteptărilor mulțimii amatorilor de 
fotbal, condițiilor excelente care 
le-au fost create.

Astfel, printr-o pregătire necores
punzătoare si un ioc lipsit de lucidi
tate s-au irosit, după rezultatul me
ciului de ieri, acumulările preceden

te. De altfel, o seamă de carențe din 
jocul de ieri al echipei au fost sem- , 
nalate si cu alte orileiuri. '-’’Dar în 
locul unei mobilizări serioase penii u 
înlăturarea lor au fost oferite de 
F.R.F. și de către conducerea tehnică 
a lotului, reprezentativ promisiuni 
care. iată, n-au avut acoperire. Aceas
ta dovedește că trebuia să se fi in
tervenit mai din timp, cu mai multă 
hotărîre. pentru a se curma radical 
neajunsurile semnalate, starea de 
automulțumire și suficiență.
.Insuccesul de ieri al echipei națio

nale. ca si debutul slab al unor echi
pe de club in cupele europene se 
cer a fi puse in relație cu starea mai 
generală din fotbalul nostru, in spe
cial cu nivelul mediocru al campio
natului intern si cu multele neajun
suri ce se manifestă in desfășurarea 
acestei competiții". (De altfel, in zia
rul nostru s-a mai atras atentia asu
pra unora dintre aceste aspecte ne
corespunzătoare în numerele din 21 
septembrie și 1 octombrie a.c.). Se 
impune, de aceea, ca. pornind de la 
insuccese, de Ia jocul total nesatisfă
cător al echipei noastre reprezenta
tive In întilnirea de ieri, Consiliu] 
National pentru Educație Fizică si 
Sport să întreprindă tot ce este ne
cesar pentru o analiză temeinică a 
stării actuale a fotbalului nostru. în 
general, situația actuală din fotbalul 
nostru necesită o analiză mai largă, 
mai aprofundată, o dezbatere lucidă 
si intransigentă, adoptarea de măsuri 
ferme si eficiente.

V.MIRONESCU
• Miercuri, la Plopeni, Intr-un 

meci contind pentru grupa a 8-a 
preliminară a campionatului euro
pean de fotbal pentru juniori, selec
ționata României a întrecut cu sco
rul de 1—0 (0—0) reprezentativa
Cehoslovaciei.

® în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal,(grupa a 6-a euro
peană), U.R.S.S. — Irlanda : 2—0 
(0—0) ; In grupa a 2-a europeană, 
Cehoslovacia — Suedia 2—1 (1—0).

cinema
• Promisiuni : SCALA (11 03 72) —
9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15. EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: II; 13; 15.15: 17,30: 
19.45. GLORIA (47 46 75) — 9: 11.15:
13.30: 15.45: 18: 20.
• Aripi de zăpadă : GRIVITA 
(17 08 58) - 9: 11 : 13: 15: 17; 19. FLO- 
REASCA (33 20 71) — 9: 11) 13: 15.30: 
17.45: 20.
© Pacea de montă (in cadrul 
„Săptămînii filmului vest-german"): 
STUDIO (Ș9 53 15) — 10 : 12.30 : 15 ; 
17.30 : 20.
© Toamna bobocilor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15: 17; 19.30. Ia 
grădină — 18.30. CULTURAL (83 50 13) 
— 9: 11,15; 13.15: 15,30: 18: 20.13.

• Masca de argint : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 : 11 : 13 : 15 : 17 ; 19.
• Sosesc păsările călătoare : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17: 19.
® Un comisar acuză : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15; 17: 19. GRADINA 
23 AUGUST (11 13 49) — 18.30.
© Rocco si frații săi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 11.15 : 13,30 : 15.45 ;
18 : 20,15. la grădină — 19.
• Iarna bobocilor : LUMINA (14 74 18)
— 9: 11; 13,15: 15.30: 17,45: 20.
• Steaua dimineții : MUNCA (21 50 97)
— 13: 17: 19.
© O dragoste ciudată s VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Sonată pe malul lacului 1 SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15: 19.30.
• Toți au talent : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17: 19.
• Ciineie sălbatic Dingo — 9; 11: 13: 
17: 19. Ian Bibian — 15 : DOINA 
(16 35 38).

în tot timpul anului. 
„Tara de Sus" a Mol
dovei. cu comori de 
artă inegalabile prin 
valoarea lor. constituie 
o mare atracție pentru 
amatorii de drumeții. 
La rîndul lor. unitățile 
turistice din această 
zonă sint gazde ospita
liere pentru toti cei 
care apelează la ser
viciile lor :

a Hanul Drăgușeni 
din localitatea Drăgu-

seni, la 52 kilometri de 
Suceava, disoune de 
42 locuri de cazare si 
180 locuri la mese.

® Hanul Ilișești, 
lingă localitatea cu 
același nume, are 94 
locuri de cazare si 260 
locuri la mese.

© Hanul Sucevița 
are 82 locuri de cazare 
și 180 locuri la mese. 

Agenția de turism 
„COOP" din Bucu
rești (str. 13 Decern-

2 a Sălii Pala- 
asigură rezer- 

de locuri la 
unităti suceve- 

si la alte unităti 
ho-

brie nr. 26. tel. 14 52 09. 
în holul casei de bile
te nr.
tului) 
varea 
aceste 
ne. ca
turistice (hanuri, 
teluri, cabane) ampla
sate ne diferite trasee 
ăi în stațiuni balneo
climaterice ale tării.

In fotografie : Hanul 
„Drăgușeni". județul 
Suceava. Marta CUIBUȘ

Pregătirea
(Urmare din pag. I)

anului, să fie încheiate toate con
tractele. Desigur, sint anumite pro
bleme care cer unele precizări teh
nice, dar acestea nu sint de natură 
să împiedice perfectarea contracte
lor. Dimpotrivă, în contracte trebuie 
să fie incluse modalitățile și terme
nele la care aceste probleme ur
mează să fie clarificate. De altfel, 
pentru specialiștii și factorii de con
ducere din întreprinderi, din foru
rile de resort, este evident faptul că 
nu se poate organiza o activitate te
meinică fără ca unitățile economice 
să aibă asigurate, de la bun început, 
contractele pentru producția anului 
viitor, în primul rînd la metal, pro
duse chimice, materii prime pentru 
industria ușoară, precum și contrac
tele de cooperare interuzinală.

Concomitent cu încheierea grab
nică a contractelor economice, in 
fiecare întreprindere trebuie să se 
acționeze energic pentru pregătirea 
sub toate aspectele a fabricației. Ne 
referim întîi de toate la programa
rea judicioasă a producției fizice, 
astfel incit să existe garanția că toa
te produsele vor fi fabricate la timp 
și livrate corespunzător obligațiilor 
contractuale asumate. Evident, un 
caracter prioritar continuă să-l aibă 
producția pentru export ; pentru ca 
fondul de marfă prevăzut in contrac
tele încheiate cu .partenerii externi 
să fie realizat și livrat ritmic. în 
condițiile tehnice și calitative stabi
lite, important este ca incă din 
luna decembrie a acestui an să se 
lucreze la comenzi pentru export 
din anul viitor. Totodată, este nece-

producției a
sar ca în fiecare întreprindere să se 
asigure încărcarea judicioasă a ca
pacităților de producție existente, 
adoptindu-se din timp măsurile care 
se impun pentru folosirea deplină, 
cu indici cît mai ridicați, a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor din do
tare. Și. în funcție de organizarea 
tehnologică a fabricației, trebuie să 
se treacă la lansarea in producție a 
reperelor, pieselor și subansamble- 
lor care sint necesare în prima lună 
a noului an. asigurindu-se astfel de
plina continuitate a producției. Ini
țiativa de a se lucra in ultimele luni 
ale acestui an in ritmuri înalte, la 
nivelul celor stabilite pentru luna 
ianuarie 1986, este pozitivă și tre
buie îmbrățișată de cît mal multe 
colective de oameni ai muncii.

Este cunoscut că balanțele mate
riale pentru producția anului 1986 au 
fost structurat^, echilibrate, pornin- 
du-se de la cerințele justificate de 
consum productiv, de la normele de 
consum mobilizatoare menite să asi
gure valorificarea superioară și eco
nomisirea strictă a resurselor mate
riale și energetice, eliminarea orică
rei risipe. Noile norme de consum 
operează incă din prima zi a noului 
an și, de aceea, nu a mai rămas de- 
cît puțin timp pentru ca în secțiile 
și atelierele fiecărei întreprinderi să 
fie finalizată aplicarea măsurilor 
tehnice și organizatorice menite să 
determine reducerea, cel puțin in 
proporțiile planificate, a consumuri
lor de materii prime, materiale, 
combustibil și energie. Desigur, pe 
același plan ca însemnătate se si
tuează crearea condițiilor pentru în
deplinirea sarcinilor referitoare la 
asimilarea noilor produse și moder-

nului viitor
nizarea celor aflate In fabricație, re
cuperarea și valorificarea mai inten
să a materialelor și resurselor ener
getice refolosibile, creșterea mai ac
centuată a productivității muncii.

Sint, așadar, numeroase probleme 
care trebuie soluționate pentru buna 
pregătire a producției anului viitor. 
De aceea, factorii de resort din mi
nistere și centrale, cadrele de con
ducere din întreprinderi au datoria 
să urmărească îndeaproape desfășu
rarea acțiunilor de pregătire a pro
ducției viitoare, să nu admită nici 
un fel de intirzieri. de tergiversări, 
dovedind răspundere și competență 
în găsirea celor mai judicioase so
luții și stabilirea operativă a măsu
rilor ce se impun.

Desigur, un bun prilej pentru ana
lizarea și rezolvarea problemelor ce 
se ridică in această privință îl re
prezintă adunările generale ale oa
menilor muncii care încep să aibă 
loc in întreprinderi. Afirmîndu-se 
ca adevărate forumuri ale demo
crației muncitorești, ale autocon- 
ducerii și autogestiunii. adunările 
generale sint chemate să stabilească 
cele mai eficiente măsuri și căi de I 
acțiune pentru finalizarea grabnică I 
a pregătirii fabricației pe 1986, pen
tru realizarea în cît. mai bune con- I 
diții, din primele zile, a planului pe 
anul viitor. Totodată, organelor și I 
organizațiilor de partid, consiliilor I 
oamenilor muncii din întreprinderi I 
le revine marea răspundere de a ac
ționa cu perseverentă pentru pu
nerea in practică a măsurilor ce vor 
fi adoptate de adunările generale ale 
oamenilor muncii, soluționînd pină 
la capăt și operativ toate problemele.

RIVALITATE? NU, ÎNTRECERE!
(Urmare din pag. I)
aș fi vrut, Blaga, cu experiența lui, 
obținea mult. Ene este și el un om 
și un miner deosebit. Stăpinește lu
cruri pentru care trebuie să fii năs
cut. Dragostea pentru utilaje, ambi
ția de a izbindi. Ene suferă pentru 
nerealizări și. dimpotrivă, se bucură, 
trăiește intens pentru fiecare vago- 
net de cărbune scos din abataj. Iar 
abatajul acesta e un abataj-fanion. 
Stratul e foarte bun. Culcuș — co- 
periș. A fost pregătit foarte bine 
acest abataj. Totul e nou și bun aco
lo. Are deocamdată probleme cu flu
xul de transport. Dar am făcut o 
listă de urgențe. 200 m de lanț nou, 
două transportoare noi, la casa trafo. 
care acum e gata, vom primi și vom 
instala celule noi. In cel mult două

săptămini totul se va pune la punct. 
De atunci încolo, totul va depinde 
de Ene. Dacă va ști să respecte 
disciplina tehnologică și de lucru, 
dacă va ști să-și omogenizeze și 
să-și capaciteze brigada. Are ambi
ția să lucreze cu mai puțini oameni, 
doar 30, ca să scoată productivități 
mari. E foarte frumos ce vrea el, 
dar îi va fi greu. Dacă va reuși, cu 
atît mai bine pentru mină și pentru 
el. Dacă nu...

— ...Blaga.
— Exact.
Ies cu sentimentul că mă aflu in 

plin subiect dramaturgie, cu o ac
țiune palpitantă, cu un final des
chis.

Dar despre asta într-un număr 
viitor al ziarului.

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 octombrie, ora 20 — 20 oc
tombrie. ora 20. In tară : Vremea va ti 
schimbătoare, cu cerul temporar notos. - 
Vor cădea ploi locale in majoritatea re
giunilor, exceptind Cimpia Română, 
unde acestea vor fi Izolate. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări in zona de munte si în estul te- 

[ ritorlulul. cu viteze de 35—50 km pe 
oră din sectorul nordic. Temperaturile 
minime nocturne vor fl cuprinse intre 
zero si 10 grade. Iar cele maxime diur
ne intre 12 și 18 grade, mai coborite in 
a doua parte a intervalului in nordul 
extrem al târli. Vor fi condiții de pro
ducere a brumei și a cetii, pe alocuri. 
In București : Vremea va fi schimbă
toare. cu cerul temporar noros. favo- 

Irabll'ploii slabe. Vint slab pînă la mo
derat. Temperatura aerului in creștere 
ușoară. Minimele nocturne vor oscila 
între 7 și S grade, iar cele maxime 
diurne intre 14 și 17 grade.

• S-a pierdut un elefant : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11: 13,15: 15.30:
17.45: 20.
<0 Legenda dragostei: DACIA (50 35 94)
— 9: 12: 15.30; 18.30.
• Superpotițistul : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. FLA
MURA (85 77 12) — 9: 11: 13: 15: 17.15; 
19.30.
• Spartacus t LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.45.
© 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: 15.45: 18: 20.15.
• Rocky II : FAVORIT (45 31 70) — 
11: 13: 15; 17.15: 19.30.
O Hangar 18 : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. FEREN
TARI (80 49 85) - 11: 13: 15; 19. GRA
DINA MODERN (11 03 72) — 18.

• Clinele electronic t BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10: 12: 15: 17: 19.
• Cursa infernală : UNION (13 49 04)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19. PACEA 
(71 30 85) — 15: 17: 19. FLACĂRA 
(20 33 40) — 9 : 11 ; 13 : 15 : 17 : 19.
© Bunul meu vecin Sam : LIRA 
(31 71 71) — 15.30: 18.30. la grădină — 
18.30. ARTA (213186) — 9: 12: 15: 18. 
la grădină — 19.
« Cei șapte fantastici : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20. 
AURORA (35 04 66) — 9: 11.15; 13.30:
15.45: 18: 20. la grădină — 18.30.
© Furtuna t POPULAR (35 15 17) —
15: 17: 19.
© Undeva. eindva : MELODIĂ 
(11 13 49) — 9: 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20.
• Călărețul electric: VOLGA (79 71 26)
— 9 : 11 : 13 ; 15 : 17 : 19. COS
MOS (27 54 95) — 8.45; 11: 13; 15,15: 
17.30: 19,30.

• Toată lumea este a mea : GRĂDI
NA GLORIA (47 46 75) — 18.30, GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Papa dolar — 19.30: (sals Ate
lier) : Dl. Celiov e îndrăgostit — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Seară de so
nate Mlrela Capătă — vioară. Lucia 
Crăiță — pian — 17.30: (Ateneul Ro
mân) : „Săptămina culturală a R.F. 
Germania in Republica Socialistă 
România". Concert simfonic. Dirijor : 
Hurt Redel. Solist : Andreas Rothkopf 
— 19.

DAMASC 16 (Agerpres). — Repre
zentanții principalelor trei • miliții 
libaneze — creștină, șiită și druză — 
au ajuns la un acord de principiu 
privind încetarea ostilităților în Li
ban, informează- agențiile internațio
nale de presă. Acordul a fost reali
zat în urma întrevederilor avute la 
Damasc in ultimele zile de repre
zentanții celor trei miliții cu vice
președintele Siriei, Abdel Halim 
Khaddam. Detaliile acestui acord 
vor constitui unul din subiectele 
care vor fi discutate de președintele 
Siriei, Hafez Al-Assad, și președin
tele Libanului, Amin Gemayel, în 
timpul vizitei pe care șeful statului 
libanez urmează să o întreprindă vi
neri la Damasc, după cum au afirmat 
surse oficiale din Beirut, citate de 
agenția Reuter.

AMMAN 16 (Agerpres). — Agen
ția KUNA informează, citind sur
se din teritoriile arabe ocupate de 
Israel, că, în cadrul campaniei de 
Intensificare a represiunilor împotri
va mișcării de rezistentă a popu
lației palestiniene fată de ocupația 
«străină, un comitet al parlamentu
lui israelian examinează în prezent 
posibilitatea introducerii pedepsei cu 
moartea. Totodată, se urmărește înăs
prirea legislației actuale în vederea

intimidării opoziției fată de ocupa
ția israeliană. In consens cu orien
tările menționate, în zona Gaza, au
toritățile israeliene de ocupație au 
recurs la pedepse colective, instituind 
interdicții asupra libertății de depla
sare a locuitorilor din Khan Younis.

KHARTUM 16 (Agerpres). — în 
capitala Sudanului, Khartum, s-a 
desfășurat un miting de solidaritate 
cu lupta poporului palestinian, la 
oare au participat peste 40 000 de 
persoane, informează agenția SUNA. 
In cuvintul rostit cu acgst prilej, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a con
damnat atacul israelian asupra se
diului O.E.P. de la Tunis. Liderul 
O.E.P. a efectuat o vizită de trei 
zile In Sudan, unde a avut convor
biri cu conducătorii sudanezi.

BAGDAD 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein, 
s-a întilnit miercuri cu Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, aflat la Bagdad. Cu acest 
prilej, șeful statului irakian a re
afirmat sprijinul Irakului față de 
O.E.P., ca singurul reprezentant legi
tim al poporului palestinian.

Partidul Republican Italian a hotărft să se retragă 
din coaliția guvernamentală

• ROMA 16 (Agerpres). — Partidul 
Republican Italian a hotărit să se 
retragă din coaliția guvernamentală 
din care făcea parte alături de so
cialiști, democrat-creștini, socialist- 
democratici și liberali. într-o decla
rație făcută ziariștilor. Martino 
Guido, membru al Direcțiunii P.R.I., 
a precizat că hotărirea a fost votată 
în unanimitate de membrii condu

cerii partidului și ea intervine In 
semn de „dezaprobare totală" față 
de modul in care guvernul conduș 
de Bettino Craxi a acționat în cazul 
deturnării navei „Achille Lauro".

Conducerea P.R.I. susține că nu a 
fost consultată înaintea adoptării 
hotăririlor de către cabinetul ita
lian in cazul menționat, informează 
agențiile internaționale de presă.
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Despăduririle - fenomen cu grave consecințe 
pentru „lumea a treia"

în jurul multor orașe din Africa 
tropicală și din Asia a apărut in ul
timii ani contrariul brîului verde : 
un cero de terenuri uscate, lipsite 
complet de copaci. Efectiv, copacii 
au dispărut, pentru a satisface ce
rerea nesățioasă de combustibil a 
orașelor in dezvoltare, în special pen
tru uzul cel mai obișnuit, dar esen
țial — gătitul.

Unele dintre aceste briurl despă- 
durite au o lățime de 100 mile și se 
lărgesc continuu, pe măsură ce con
tinuă tăierile, lemnul fiind transfor
mat în mangal.

In mod inevitabil, prețul combusti
bilului crește. Unele familii trebuie 
să-și cheltuiască un sfert din venitul 
lor redus pentru combustibili. Un 
proverb popular în Sahel spune : 
„E mai scump să fierbi ce-i în oală, 
decit s-o umpli".

Sub presiunea lipsei de combusti
bil se schimbă unele obiceiuri în 
privința alimentației. „în unele părți 
ale Thailandei, in Bangladesh, India 
si Africa, oamenii își reduc numărul 
meselor calde de la două sau trei pe 
zi la una singură", a declarat dr. 
Jeffery Burley, director al Insti
tutului pentru pădurile Common- 
wealth-ului de Ia Oxford. Rezulta
tul ? O creștere a bolilor de stomac 
și a infecțiilor parazitare.

Acesta nu este unicul efect negativ 
asupra sănătății. „Oamenii recurg la 
mîncăruri care se pregătesc rapid și 
le abandonează pe cele cu conținut 
ridicat de proteine, ca fasolea, care 
necesită o fierbere îndelungată", afir
mă dieteticiana Marilyn Carr.

Pe plan mondial, 60 la sută din 
lemnul tăiat din păduri este folosit 
drept combustibil. Acesta asigură 
5.5 Ia sută din toată energia folosită 
in prezent pe glob. în țările în curs 
de dezvoltare, cifra se apropie de 
20 la sută. în numeroase țări din 
Africa, lemnul reprezintă peste 90 la 
sută, iar în Nepal 100 la sută din 
totalul combustibilului folosit. Aproa
pe 100 milioane de oameni din 
părțile mai aride ale Africii tropi
cale, regiunile înalte ale Hymalaiei 
și Anzilor, din America Centrală și 
Caraibi sint puși in fața unei lipse 
acute de lemn. Un miliard de oa
meni trăiesc in regiuni deficitare, 
unde tăierea masivă a copacilor ame
nință aprovizionarea cu lemne in 
viitor. Aceasta a fost denumită cea 
de-a doua criză a energiei.

Lemnul nu este folosit drept com
bustibil doar in gospodării. Cărămi- 
dăriile, fierăriile, fabricile de bere, 
de uleiuri vegetale, zahăr, ceai, ca
fea și tutun — toate au nevoie de 
combustibil și folosesc lemnul. Mul
te din aceste Industrii vitale pentru 
dezvoltarea economică sînt pe cale 
să se prăbușească datorită penurie! 
de combustibil lemnos.

Criza lemnului-combustibil este 
destul de puternică, dar reprezintă 
doar o parte din ceea ce ar putea 
deveni , un dezastru și mai mare. Co
pacii asigură umbră și ajută la hra

na animalelor. Rădăcinile lor fixează 
solul, care altfel este spălat rapid de 
ploi. Cind copacii dispar, se produc 
inundații pentru că apa alunecă pe 
terenurile dezgolite.

Pe măsură ce dispare lemnul, oa
menii se îndreaptă spre resturile de 
plante și bălegar. Aceasta înseamnă 
că solul este privat de o sursă Im
portantă de fertilizare. într-adevăr. 
fiecare tonă de bălegar ars repre
zintă o pierdere potențială de 50 ki
lograme de cereale. Și se ard proba
bil circa 400 milioane de tone in fie
care an !

Profesorul David Mall, de la King’s 
College din Londra, arată că despă
durirea nu provoacă doar lipsa lem
nului, ci degradează și solul. în Sa
hel se adaugă și seceta. Copacii din 
regiune pot supraviețui doi-trei ani 
fără ploaie. Șapte and sânt prea mult.

Up mod eficient de a reduce im
pactul orizei ar fi reîmpăduririle, pe 
scară mare. Conform aprecierilor 
Băncii Mondiale, ar trebui să fie 
plantate cu copaci circa 50 milioane 
de hectare, ceea ce ar necesita fon
duri de circa 50 miliarde de dolari. 
Dar dacă nu se întreprinde nimic 
pînă la sfîrșitul secolului, numărul 
celor care vor suferi de lipsă acută de 
combustibil se va ridica la 3 miliar
de de persoane. Or, planurile exis
tente prevăd cel mult 10 la sută din 
reîmpăduririle necesare'.

Specialiștii se preocupă de găsirea 
unor specii de copaci care să răs
pundă mai eficient necesităților decit 
speciile tradiționale, respectiv să 
crească mai repede, să fie mai pro
ductivi și mai ușor de înmulțit. Ora
șul Addis Abeba oferă un exemplu 
încurajator. De multi ani, orașul își 
satisface cerințele folosind lemnul 
unei specii de eucalipt (originar din 
Australia), care crește In oraș și în 
jurul acestuia.

America Centrală, cu un evantai 
larg de condiții de sol și de climă 
pe o suprafață relativ redusă, s-a do
vedit a fi o sursă bogată de specii 
de copaci. O specie denumită „Luce- 
na“ și-a demonstrat valoarea In nu
meroase regiuni ale tropicelor, ca 
sursă de combustibil, lemn de con
strucție și furaje pentru animale. 
La acești copaci,. crengile se pot 
tăia din ai doilea an de existență, iar 
apoi de 3—4 ori pe an se poate re
peta operația. O altă idee utilă este 
„agroimpădurirea" : cultivarea de co
paci împreună eu alte culturi. Unele 
țări — China, parțial India — au În
registrat progrese marcante în apli
carea programelor de reimpădurire. 
în .Kenya s-a creat o mișcare pen
tru plantarea copacilor, care a dat 
rezultate impresionante.

Dar succesele sînt mai curînd o ex
cepție. decit regulă. într-o mare parte 
a lumii in curs de dezvoltare, oa
menii continuă să distrugă copacii 
de care depinde viitorul lor. Șl 
aceasta nu din ignoranță său risipă, 
ci pentru că nu au altă opțiune de 
supraviețuire in prezent.

• Opera Română (13 18 57) : Lacul le
bedelor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Li
liacul — 18,30.'
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 19: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre mine 
insuml — 19.
• Teatrul Mic (14 70 Bl) : Doamna cu 
camelii — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tlrzie — 19,30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi si 
negri — 19.
® Teatru! ' „C.I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Pădurea — 18.30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu. eu nu regret dimie — 
17: Amadeus — 19.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna-

•e" (sala Savoy. 15 58 78) : Belmondo 
al Il-lea — 19; (sala Victoria. 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la Izvoare — 
18.
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
De ta Stan și Bran la Muppets — 15; 
Un tinăr printre alții — 18.30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri si purlm-spileri — 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Puiul — 10: O fetită caută un clntec
— 15: (sala din Piața Cosmonautllor): 
Nu vorbiți In timpul spectacolului — 
15.
• Circul București (10 41 95) : Tom gl 
Jerry la circ — 19.
• Estrada Armatei (sata C.C.A.. 
13 60 64) : Atenție 1 Estrada in emisie
— 19.

t



O nouă și puternică ilustrare a prieteniei BUDAPESTA

și solidarității ilitante româno-coreene
lucrările Forumului cultural al statelor participante 

la Conferința geueral-europeană

Raportul tovarășului Mihail Gorbaciov
la plenara C.C. al P.C.U.S.

O nouă si strălucită manifestare a 
trăiniclei relațiilor de caldă solidari
tate si colaborare româno-coreene — 
lată concluzia pe care o impune vi
zata oficială de prietenie, efec
tuată. în aceste zile, de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu. în R.P.D. Coreeană, la 
invitația tovarășului Kim Ir Sen. 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene. Eveniment de deo
sebită însemnătate în cronica rapor
turilor româno-coreene. vizita, con
vorbirile oficiale la nivel înalt au pus 
o dată mai mult în evidentă voința de 
» îmbogăți si mai mult legăturile de 
conlucrare și solidaritate militantă 
dintre cele două partide, țări si po
poare. atît în sfera construcției so
cialiste. cît si pe plan international, 
in lupta pentru pace si progres, pen
tru înfăptuirea năzuințelor celor mai 
fierbinți ale popoarelor.

Prin desfășurarea si rezultatele 
sale, vizita marchează o contribuție 
de seamă la transpunerea în viată a 
orientării principiale ferme a politicii 
externe a partidului si statului nos
tru de extindere si aprofundare con
tinuă a raporturilor de colaborare cu 
toate tarile angajate în făurirea noii 
orânduiri — atît cu țările socialiste 
vecine, cît și cu cele situate pe alte 
continente.

O trăsătură definitorie a legăturilor 
româno-coreene o constituie — așa 
cum a pus în evidență și actuala vi
zită — deplina încredere și stimă re
ciprocă. jaloane caracteristice rela
țiilor dintre tovarăși de muncă și de 
luptă pentru telurile socialismului si 
comunismului. Durabilitatea si pro
funzimea acestor legături sînt date 
de faptul că la temelia lor se află 
așezate noile principii de relații ce 
decurg din însusi caracterul orândui
rii sociale din România si R.P.D. Co
reeană. principiile socialismului — 
egalitatea deplină în drepturi, respec
tul independentei si suveranității na
ționale. neamestecul în treburile in
terne. avantajul reciproc si întrajuto
rarea tovărășească — ele constituind 
garanția dezvoltării actuale si în 
perspectivă a raporturilor fructuoase 
româno-coreene.

întreaga desfășurare a vizitei, 
convorbirile la nivel înalt pe care le-a 
prilejuit, primirea entuziastă a soli
lor poporului nostru, demonstrațiile 
de bucurie ce i-au însoțit de-a lungul 
întregului itinerar, vibrantele senti
mente de respect manifestate fată de 
conducătorul partidului si statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de sutele de mii de oameni partici
pant! la marele miting al prieteniei 
din piața centrală a Phenianului. — 
transformat cu acest prilej într-o 
adevărată mare de flori, cum s-a ex
primat. sugestiv, ziarul ...Nodom 
Sinmun" — omagiul exprimat to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu de delegația oame
nilor de stiintă coreeni — toate aces
tea au pus cu putere îh evidentă 
prietenia trainică si splidaritatea re
voluționară româno-coreeană.

Vizita a învederat din nou rolul 
hotărâtor pe care l-au avut si îl au 
în acest sens convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceausescu si tovară
șul Kim Ir Sen. natura relațiilor per
sonale de prietenie si prețuire reci
procă statornicite între cei doi con
ducători. care, cu prilejul întâlnirilor 
frecvente, la București si Phenian, 
au adoptat hotărîri de mare însem
nătate, deschizătoare de noi perspec
tive raporturilor reciproce.

Avînd bogate tradiții în lupta pen
tru eliberare națională si socială, 
pentru o viată mai bună, relațiile de 
prietenie si colaborare româno-co
reene s-au îmbogățit necontenit în 
anii făuririi socialismului, potentate 
fiind de comunitatea de orînduire si 
de teluri, de preocuparea statornică' 
pentru consolidarea independentei si 
asigurarea păcii. Un factor maior al 
dezvoltării acestor relații l-a consti
tuit si îl constituie Tratatul de prie
tenie si colaborare. încheiat la Bucu

rești în 1975, prevederile sale stimu- 
lînd puternic extinderea si aprofun
darea conlucrării reciproc avan
tajoase.

în această ambianță favorabilă 
s-au desfășurat si noile convorbiri 
oficiale la nivel înalt. , caracterizate 
prin caldă prietenie, respect și înțe
legere reciprocă. Spre satisfacția 
ambelor părți, pornind de la nivelul 
atins în raporturile bilaterale, de la 
voința de a le conferi dimensiuni si 
mai ample, dialogul de la Phenian a 
deschis, prin rezultatele sale, o nouă 
etapă în dezvoltarea acestor relații. 
Caracterizînd bilanțul convorbirilor, 
al întregii vizite. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta: „Do
resc să exprim încă o dată satisfac
ția pentru rezultatele vizitei, • ale 
convorbirilor si înțelegerilor reali
zate, care au deschis calea ridicării 
Ia un nivel și mai inalt a relațiilor 
de strânsă prietenie și colaborare 
dintre țările, partidele si popoarele 
noastre".

Evocînd semnificația acestei vizite, 
rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în promovarea legăturilor româno- 
coreene, tovarășul KIM IR SEN arăta: 
„Aceasta exprimă grăitor senti
mentele frățești de afecțiune deose
bită pe care dumneavoastră Ie nu
triți fată de noi, precum și faptul că 
acordați cea mai mare prețuire prie
teniei coreeano-române, că sînteți 
animat de aspirația sinceră de a face 
ca această prietenie să inflorească 
necontenit".

într-adevăr. înțelegerile la care s-a 
ajuns sînt menite să imprime un nou 
dinamism raporturilor de colaborare 
româno-coreene pe plan politic.-eco
nomic. cultural si în alte domenii de 
activitate. O deosebită însemnătate 
au hotărârile cu privire la extinderea 
si diversificarea conlucrării econo
mice. Pornindu-se de la rezultatele 
pozitive obținute pînă acum, de la 
experiența acumulată, si avîndu-se 
în vedere posibilitățile în continuă 
creștere pe care le oferă potențialul 
economic al României și R.P.D. .Co
reene, s-a convenit să se acorde o 
atentie sporită identificării unor noi 
modalități pentru mărirea volumului 
de schimburi comerciale si lărgirea 
cadrului colaborării în ramuri impor
tante, cum sînt mineritul, construc
țiile de mașini, industria chimică s.a. 
Un puternic instrument pentru rea
lizarea obiectivelor propuse îl consti
tuie Acordul de lungă durată al dez
voltării colaborării economice si teh- 
nico-științifice între cele două țări 
pînă în anul 2000. document ce 
poartă semnăturile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Kim Ir Sen. document de mare în
semnătate. care definește cadrul 
conlucrării într-o amplă perspectivă.

Schimbul de vederi cu privire la 
evoluția situației internaționale, pu* 
nînd în evidență îngrijorarea profun
dă față de menținerea stării de încor
dare, față de creșterea pericolului 
unui război nuclear, a reliefat că 
problema fundamentală a epocii con
temporane o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea lâ dezarma
re. în primul rînd la dezarmare nu
cleară. salvgardarea păcii, a drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la existentă liberă și 
demnă.

în acest cadru, salutând inițiative
le Uniunii Sovietice și măsurile pro
puse de secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. privind moratoriul uni
lateral în domeniul amplasării rache
telor nucleare și încetarea oricăror 
experiențe cu astfel de arme, redu
cerea cu 50 la sută a armelor nu
cleare si oprirea militarizării 
spațiului cosmic. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că în
făptuirea acestor propuneri — și de 
o parte și de alta — ar reprezenta 
un mare pas înainte pe calea întă
ririi încrederii, a realizării unor în
țelegeri corespunzătoare pentru eli
minarea totală a armelor nucleare 
din Europa și din întreaga lume. Totr 
odată. în cursul schimbului de ve
deri s-a exprimat speranța că la con
vorbirile sovieto-americane de la Ge
neva se vor realiza acorduri cores

punzătoare. potrivit Intereselor po
poarelor.

Așa cum se arată în Comunicatul 
- comun de presă, convorbirile au re
liefat sprijinul și solidaritatea R.P.D. 

■ Coreene fată de inițiativele și ac
țiunile întreprinse de România, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
depășirea situației grave existente în 
Europa, prin încetarea amplasării și 
retragerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune, eliminarea armelor ato
mice de pe continent și din întrea
ga lume, ca și în vederea transfor
mării Balcanilor într-o regiune fără 
arme nucleare, a colaborării și bu
nei vecinătăți.

Consecventă solidarității sale cu 
caiiza dreaptă a poporului coreean. 
România si-a reafirmat, și de aceas
tă dată, solidaritatea cu lupta jus
tă a poporului coreean, și-a ma
nifestat sprijinul ferm fată de ini
țiativele Partidului Muncii din Co
reea, ale tovarășului Kim Ir Sen 
vizînd reducerea tensiunii în 
Peninsula coreeană și începerea unul 
dialog larg între cele două părți ale 
Coreei — inclusiv organizarea de 
convorbiri tripartite — de natură să 
deschidă calea reunificării pașnice a 
tării, deziderat suprem al întregii 
națiuni coreene. Această poziție sta
tornică si fermă a tării noastre se 
bucură de înaltă apreciere din 
partea R.P.D. Coreene, tovarășul 
Kim Ir Sen exprimînd. din nou, 
profunda gratitudine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. partidului comu
nist. guvernului și poporului român 
pentru sprijinul și suportul moral, 
sincer, constant și neabătut acorda
te luptei poporului coreean pentru 
edificarea socialismului, pentru uni
ficarea de sine stătătoare și pașnică 
a patriei.

Cerința eliminării forței din rela
țiile internaționale, a soluționării ex
clusiv pe cale politică, prin trata
tive a problemelor litigioase dintre 

.state ; imperativul asigurării dreptu
lui fiecărei națiuni de a se dezvol
ta independent, fără nici un ames
tec din afară : solidaritatea constan
tă a celor două țări cu lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului si neocolonialismului : nece
sitatea unor măsuri ferme în spri
jinul eforturilor țărilor rămase in 
urmă pentru lichidarea subdezvoltă
rii si făurirea noii ordini economi
ce internaționale — sînt tot atîtea 
probleme majore abordate în cadrul 
dialogului la nivel înalt, ele eviden
țiind voința comună a României și 
R.P.D. Coreene de a intensifica con
lucrarea pentru înfăptuirea aspira
țiilor de progres și pace ale popoa
relor.

Convorbirile de la Phenian au 
pus. _ totodată. în evidentă hotărârea 
Partidului Comunist Român și 
a Partidului Muncii din Coreea de 
a întări si de aici înainte legătu
rile prietenești dintre ele — ca fac
tor de mare însemnătate pentru ex
tinderea și aprofundarea ansamblu
lui relațiilor de colaborare româno- 
coreene. Cele două partide si-au re
afirmat pozițiile lor în sprijinul dez
voltării. în continuare, a colaborării 
cu. celelalte partide comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu alte formațiuni progresiste, pu- 
nînd la baza acestor relații egalita
tea în drepturi, respectul dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora po
litica. strategia și tactica în mod 
independent, corespunzător condiții
lor din tara în care-și desfășoară ac
tivitatea.

Aprobînd pe deplin și dînd o înal
tă apreciere rezultatelor noilor con
vorbiri la nivel înalt româno-coree
ne. opinia publică din România 
nutrește convingerea că realizarea 
înțelegerilor la care s-a ajuns va 
duce la consolidarea și intensificarea 
relațiilor de strânsă prietenie și con
lucrare dintre cele două țări, parti
de și popoare, în folosul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului, 
independenței naționale si păcii.

Al. CAMPEANU

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
Miercuri, la Budapesta au continuat 
lucrările Forumului cultural al sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate șl cooperare Jn Eu
ropa. Reprezentanți ai celor 35 de 
state semnatare ale Actului final de 
la Helsinki prezintă pozițiile țări
lor respective fată de problemele 
creației și cooperării culturale, re
latează agenția M.T.I.

în cadrul. dezbaterilor generale a 
luat cuvîntul reprezentantul tării 
noastre, care a prezentat poziția 
României, concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind rolul care 
revine cooperării culturale pentru 
mai buna cunoaștere reciprocă și în
tărirea prieteniei dintre state, pen
tru promovarea destinderii si dez
voltării colaborării pe continentul eu
ropean.

Lucrările conferinței continuă.

„Grecia își va intensifica eforturile în direcția 
edificării unei zone denuclearizate în Balcani8

Declarația ministrului de externe elen
ATENA 16 (Agerpres) — Grecia 

își va intensifica eforturile în di
recția edificării unei zone denu
clearizate în Balcani, a declarat 
ministrul de externe, Karolos Pa- 
poulias, la o conferință de presă 
ținută la Atena. El a reafirmat, 
totodată, ' că menținerea păcii 
și dezarmarea continuă să fie li
niile directoare ale politicii exter

ne a guvernului său. în context, 
K. Papoulias a opinat că dezarma
rea și securitatea internațională sînt 
strâns corelate și numai în condițiile 
creării unui climat de încredere 
reciprocă ar putea fi rezolvată pro
blema securității tuturor statelor. în 
acest sens este necesar, în primul 
rând, să fie realizată reducerea trep
tată la un nivel cît mai mic a ar
melor nucleare în Est și în Vest.

Poziția R.P. Chineze față de Tratatul de denuelearizare 
a Pacificului de sud

BEIJING 16 (Agerpres). — Prezen
tând poziția R.P. Chineze fată de 
Tratatul de denuelearizare a Pacifi
cului de sud, semnat de mai multe j 
țări din această parte a lumii, pur
tătorul de cuvînt al M.A.E. chinez a 
declarat, potrivit agenției China 
Nouă, că Guvernul R.P. Chineze res
pectă și sprijină aspirația, comună a 
țărilor din Pacificul de sud. de crea

re a unei zone libere de arme nu
cleare. pentru menținerea păcii si 
securității în regiune. Conform aces
tei poziții, guvernul chinez va studia 
tratatul și va examina intr-un spi
rit pozitiv obligațiile ce urmează a 
fi asumate de țările nucleare, in vir
tutea protocolului anexat tratatu
lui — a spus purtătorul de cuvint.
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j Membri ai guvernului australian participă la mișcarea j 
; «lawivral an vi^vruvarr frrvîî '
i CANBERRA 16 (Agerpres). —
1 în parlamentul federal al Austra-
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Sâ fie asigurata pacea lumii! 
hotărît să nu participe 
„războiul stelelof

tul Max Planck, cel mai 
tigios centru de cercetare științi
fică din R.F.G., de a nu lua parte 
la acțiunile legate de acest program 
militar american, notează A.F.P.

Vicepreședintele Partidului Liber- 
Democrat din R. F. Germania, 
Gerhard Baum, a declarat, intr-un 
interviu radiodifuzat, că se pro
nunță cu hotărire împotriva unui 
acord guvernamental privind par
ticiparea R.F.G. la proiectul S.U.A. 
„Inițiativa de apărare strategică", 
denumit și „războiul stelelor".

Savtmți vest-germani au 
lâ cercetările privind

BONN 16 (Agerpres). — Oamenii 
de știință ves't-germani de la In
stitutul de cercetări atomice de la 
Neuherberg au decis să nu parti
cipe la cercetările legate de pro
gramul militar american cunoscut 
sub numele de „războiul stelelor", ■ 
transmite agenția France Presse. 
într-o scrisoare adresată cancela
rului Helmut Kohl, ei apreciază că 
acțiunile de cercetare științifică 
trebuie să servească viitorul ome
nirii, și nu unor scopuri militare. 
Noua inițiativă urmează deciziei 
grupului de savanți de la Institu-

pentru denuclendzurea țării

pres-

I

(

ț

tru sprijinirea activă a politicii 
antinucleare a premierului Bob 
Hawke. Din noua grupare fac par
te patru miniștri. Deputatul Robert 
Tickner a declarat că prin aceas
tă inițiativă se urmărește partici
parea in mai mare măsură a 
membrilor partidului la deciziile 
politice privind problemele nu
cleare.

liei, 41 de deputați au constituit o 
grupare intitulată „Parlamentarii 
laburiști pentru o Australie denu- 
clearizată". Gruparea cuprinde o 
treime din membrii fracțiunilor 
Partidului Laburist (de guvernă
mânt) in cele două camere ale 
parlamentului și se pronunță pen-

Noul laureat al premiului 
cere reducerea cheltuielilor militare

WASHINGTON 
într-o declarație făcută 
după ce a aflat știrea privind de
cernarea premiului Nobel pentru 
economie, profesorul Franco Modi
gliani, a exprimat o serie de opinii 
privind situația economică a Sta
telor Unite, criticind îndeosebi

MOSCOVA 16 (Agerpres). - în 
raportul prezentat la recenta plena
ră a C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a relevat importanta do
cumentelor dezbătute, care înfăți
șează telurile programatice, proble
mele fundamentale ale liniei gene
rale a partidului, ale strategiei sale 
economice, formele și metodele ac
tivității cu , masele în actuala pe
rioadă istorică — relatează agenția 
T.A.S.S.

Referindu-se îa proiectul Progra
mului P.C.U.S. în noua sa formă de 
redactare, vorbitorul a arătat că. în 
ultimul sfert de secol. în Uniunea 
Sovietică s-au produs importante 
mutații economice și sociale cu ca
racter obiectiv, care au necesitat o 
analiză- profundă, precizarea teluri
lor curente și a celor de perspecti
vă, ca și a noilor modalități de a- 
bordare a activității organizatorice, 
economico-sociale si ideologice a 
partidului.

Proiectul Programului în noua for
mă de redactare, a arătat secrdta- 
rul general al C.C. al P.C.U.S.. re
flectă. în primul rând, continuitatea 
tezelor teoretice și politice de bază 
ale P.C.U.S., dar această consecven
tă si continuitate în teorie presu
pun dezvoltarea ei creatoare. îmbo
gățirea ei cu teze principiale în con
formitate cu experiența istorică. Cel 
de-al treilea Program al partidului, 
în actuala sa formă de redactare — 
a spus vorbitorul — este programul 
perfecționării planice și multilatera
le a socialismului, progresului con
tinuu al societății sovietice spre co
munism, pe baza accelerării dezvol
tării economico-sociale a tării. El 
este un program al luptei pentru 
pace si progres. în noua formă de 
redactare, programul este îmbogățit 
cu caracteristica realizărilor istorice 
și avantajelor socialismului ca for
mă superioară față de capitalism. 
Programul pornește de la rolul hotă
râtor al economiei în dezvoltarea so
cietății. Strategia economică a parti
dului a fost stabilită tinîndu-se sea
ma de adincirea continuă a revo
luției tehnico-știintifice — a relevat 
Mihail Gorbaciov. subliniind, totoda
tă. că ea are ca scop înfăptuirea unei 
noi reconstrucții tehnice a economiei 
naționale, trecerea acesteia pe făga
șul dezvoltării intensive, progresul e- 
conomiei sovietice spre noi hotare ale 
organizării și eficientei spre binele 
oamenilor. Raportorul a arătat în 
continuare că o importantă princi
pială s-a acordat în proiect dezvol
tării sistemului politic al societății 
sovietice. înfăptuirii tot mai plena
re a autocondu-cerii socialiste a po
porului.

în noua sa formă de redactare — 
a relevat M. Gorbaciov — programul 
reflectă principalele tendințe ale 
evoluției mondiale. Situația inter
națională. a subliniat el. a ajuns la 
acel hotar care nu mai poate fi de
pășit fără adoptarea unor hotărîri 
de cea mai mare răspundere pentru 
a se pune capăt cursei înarmărilor, 
a se opri alunecarea spre un război. 
Aceste hotărîri nu pot fi amînate 
fără să se riște să se scape de sub 
control procesele periculoase, care 
pun în pericol însăși existenta ome
nirii. „Politica noastră — a declarat 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
—. este o politică întemeiată pe ideea 
leninistă a coexistenței pașnice a celor 
două sisteme opuse. Noi pornim de 
la faptul că numai o politică stabilă 
si sigură este demnă de acele state 
si partide care sint conștiente de 
răspunderea lor fată de soarta păcii 
în secolul nostru plin de contra
dicții".

în continuare, raportorul a făcut o 
prezentare a proiectului Direcțiilor 
fundamentale ale dezvoltării econo
mice și sociale a U.R.S.S. pe perioa
da 1986—1990 și, în perspectivă, pînă 
în anul 2000. care — a arătat el — 
urmează să materializeze tezele 
Programului P.C.U.S. în esență, acest 
proiect corespunde cerințelor progra
matice ale partidului cu privire la 
accelerarea dezvoltării economici, 
în noul cincinal — a spus M. Gorba
ciov — sporurile venitului national 
Si ale producției. în toate sectoarele, 
se vor obține în principal pe baza 
creșterii productivității muncii. Re
ducerea considerabilă a consumului 
de materiale pe unitatea de pro
dus, stabilită de cincinal, va permite 
transformarea economiilor în sursa 
hotărîtoare pentru satisfacerea nevoi
lor economiei naționale de resurse 
suplimentare. Se va realiza mal 
energic decît în trecut reorganizarea 
structurală a economiei. concen
trarea investițiilor capitale pe direc
țiile prioritare.

în ansamblu. în acest cincinal se 
pune un accent deosebit pe mutatia 
spre eficiență, un rol de prim-ordin 
revenind si planificării sl conducerii, 
îmbunătățirii organizării, a discipli
nei și simțului de răspundere în toa
te sectoarele, dezvoltării initiative! 
creatoare a maselor. în următorii 
cincisprezece . ani se prevede crearea 
unui potential economic aproximativ 
egal cu cel acumulat în toti anii pre
cedent! ai Puterii sovietice. Vor spori 
de aproape două ori venitul natio
nal și volumul producției industriale, 
va crește de 2,3—2,5 ori productivita
tea muncii. Realizarea acestor preve
deri va permite ca. în următoarele 
trei cincinale, nivelul de trai al oa
menilor sovietici să fie ridicat pe o 
treaptă nouă.

în încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.. referindu-se la mo
dificările care urmează să fie intro
duse în Statutul P.C.U.S.. a arătat că 
ele au în vedere lărgirea democra
ției de partid, dezvoltarea inițiativei 
comuniștilor, precum și creșterea răs
punderii pentru solutionarea proble
melor generale. Modificările preco
nizate servesc creșterii autorității, 
calității si importantei membrului de 
.partid, a rolului său de militant si 
organizator de mase, a răspunderii 
pentru înfăptuirea liniei generale și 
directivelor partidului. Ele vor con
tribui la întărirea organizatorică a 
P.C.U.S. pe baza principiilor cen
tralismului democratic, creșterii ro
lului conducător al P.C.U.S. în lumi
na sarcinilor noi care stau in fața 
Uniunii. Sovietice.

Adoptarea de către plenara C.C. 
al P.C.U.S. a documentelor prezen
tate va deschide o etapă de maximă 
răspundere în pregătirea Congresu
lui al XXVII-lea al partidului, eta
pă a consultării ample si directe a 
partidului cu poporul privind cele 
mai importante probleme ale econo
miei si politicii. Dezbaterea acestor 
documente de către întregul partid 
si popor — a arătat secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S. — va permi
te o largă consultare, căreia va tre
bui să 1 se asigure spiritul practic si 
orientarea spre solutionarea proble
melor practice, concrete. Va trebui — 
a subliniat vorbitorul — să impri
măm dezbaterii un caracter creator, 
orientarea. C.C. al P.C.U.S. spre, o 
abordare novatoare a problemelor 
stringente ale dezvoltării noastre, 
spre lichidarea hotărâtă a tot ceea ce 
este depășit bucurîndu-se de spri
jinul neprecupețit al oamenilor 
muncii.

Nobel pentru economie După alegerile
16 (Agerpres). — 
'....... presei

menținerea unui uriaș deficit al 1 
finanțelor federale americane. Pro- ț 
fesorul Modigliani a apreciat că este 4 
in interesul realizării unui buget ? 
echilibrat ca actuala administrație J 
să procedeze la o reducere a chel- 
tuielilor militare. |

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. care a 
analizat desfășurarea si rezultatele 
alegerilor pentru Seim de la 13 oc
tombrie anul acesta — informează 
agen'tia P.A.P. Biroul Politic a subli
niat atmosfera de responsabilitate în 
care s-au desfășurat alegerile, fapt 
ce demonstrează evoluția procesului

din R.P. Polonă
de normalizare din tară. Concluziile 
campaniei electorale. precizează 
agenția citată, urmează să fie pre
zentate celei de-a 22-a plenare a C.C. 
al P.M.U.P.

Biroul Politic a analizat sl aprobat, 
totodată, propunerile guvernului cu 
privire la întărirea sl dezvoltarea in 
continuare a noului sistem de func
ționare a economiei naționala pe 
perioada 1986—1990.

Vizita vicepreședintelui 
S.U.A. in R.P. Chineză

BEIJING 16 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P. Chineze. Li Xiannian, 
s-a întâlnit cu vicepreședintele S.U.A.. 
George Bush, aflat în vizită în R.P. 
Chineză. Cu acest prilej au fost e- 
xaminate căile de dezvoltare a re
lațiilor chino-americane. Evoluția ra
porturilor dintre cele două țări a fost 
abordată și în cursul întrevederilor 
dintre Peng Zhen. președintele Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
și George Bush. în acest cadru, Peng 
Zhen si-a exprimat speranța că Con
gresul si guvernul american vor a- 
dopta o atitudine mai pozitivă în 
problema reunificării Taiwanului cu 
China continentală, ceea ce va con
tribui la promovarea relațiilor din
tre China și Statele Unite, infor
mează agenția China Nouă.

încheierea ședinței Biroului 
Internaționalei Socialiste
VIENA 16 (Agerpres). — La Viena 

s-au încheiat lucrările ședinței Bi
roului Internaționalei Socialiste. 
Timp de două zile, reprezentanți ai 
partidelor socialiste si social-demo- 
crate din diferite țări au discutat 
probleme legate de situația din 
Orientul Mijlociu, din America La
tină și Africa de Sud. Un loc deo
sebit l-au ocupat în dezbateri pro
blemele dezarmării, destinderii și 
relațiilor Est-Vest. Au fost adoptate 
o serie de documente, printre care 
„Declarația de la Viena". în care se 
subliniază că acumularea în conti
nuare de arme de distrugere în 
masă amenință însăși existenta vie
ții pe Pămînt. A fost exprimată, de 
asemenea. îngrijorarea fată de in
tențiile de extindere a cursei înar
mărilor in spațiul cosmic.

Celelalte documente exprimă spri
jinul fată de inițiativele de a se 
crea o zonă fără arme nucleare in 
Oceanul Pacific, o zonă liberă de 
arme chimice în Europa si de a se 
organiza. în decembrie 1985. un marș 
al păcii in America Centrală între 
Panama si Mexic.

Pentru creșterea rolului O.N.U. în promovarea colaborării 
și salvgardarea păcii

Dezbaterile consacrate celei de-a 40-a aniversări 
a organizației mondiale

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
pres). — N. Chilie transmite : Dez
baterea consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a O.N.U. oferă reprezen
tanților statelor membre posibilitatea 
efectuării unui bilanț al activități
lor desfășurate de organizația mon
dială pe linia îndeplinirii manda
tului conferit de popoarele lumii. 
Sînt relevate contribuțiile impor
tante ale O.N.U. și instituțiilor din 
sistemul Națiunilor Unite în dome
nii cum sînt sprijinirea accesului la 
independență al tinerelor state din 
Africa, Asia și America Latină, sti
mularea cooperării pașnice dintre 
state, desfășurarea de negocieri în 
probleme de interes general pentru 
omenire, precum și dezarmarea'! dez
voltarea, regimul juridic al mărilor 
și oceanelor și altele. Concomitent, 
se arată că în numeroase cazuri, in 
special în materie de prevenire a 
unor agresiuni și războaie locale și 
de rezolvare a unor focare de con
flict periculoase, O.N.U. nu a fost 
totdeauna în măsură să acționeze 
eficient, în principal ca urmare a 
politicii unor state de nesocotire a 
principiilor dreptului, de eludare a 
cadrului organizației mondiale și de 
promovare a unor interese înguste, 
unilaterale.

Se formulează opinia ca cea de-a 
40-a aniversare a O.N.U. să fie fo
losită pentru reafirmarea solerpnă a 
atașamentului tuturor statelor la 
principiile și obiectivele Cartei, 
pentru degajarea acelor căi și mij
loace practice care pot contribui la 
creșterea rolului, eficienței și autori
tății organizației mondiale în apă
rarea drepturilor legitime ale po
poarelor, în promovarea neîngrădită 
a colaborării pașnice între națiuni 
și în salvgardarea păcii mondiale.

Președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou. a declarat că dacă 
pacea si securitatea internațională 
nu sînt azi decît o dorință si o spe
ranță. pentru aceasta nu trebuie acu
zată Carta Națiunilor Unite : cauza 
principală o constituie linsa voinței 
politice a unor state si incapacita
tea de a aplica si impune aplicarea

hotărîrilor si rezoluțiilor O.N.U. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru în
tărirea mecanismelor si rolului or
ganizației mondiale in prevenirea si 
solutionarea conflictelor si .diferen
delor existente prin mijloace paș
nice. prin tratative între state.

Președintele Gambiei, Dawda 
Kairaba Jawara, prezentând pe 
larg situația economică precară 
a țărilor in curs de dezvoltare, a 
subliniat necesitatea unor negocieri 
globale între statele industrializate 
si țările în curs de dezvoltare pen
tru rezolvarea problemelor subdez
voltării si datoriei externe a statelor 
sărace, pentru restructurarea actua
lului sistem economic comercial si 
financiar international — domenii în 
care O.N.U. trebuie să joace un rol 
mai activ.

Eugenia Charles, primul ministru 
al- statului Dominica, a evidențiat in 
discursul său însemnătatea de prim 
ordin pe care o are O.N.U. pentru 
țările mici si mijlocii, care se adre
sează cu încredere organizației mon
diale si principiilor de drept înscrise 
în Cartă pentru apărarea drepturilor 
lor vitale la libertate si independen
tă. la o dezvoltare de sine stătă
toare.

După ce a trecut în revistă unele 
realizări ale Națiunilor Unite, pri
mul ministru al Sudanului, Dafallah 
El Gizouli, a exprimat regretul în 
legătură cu faptul că numeroase re
zoluții ale O.N.U. nu au fost apli
cate. Vorbitorul a opinat că Adu
narea Generală ar trebui să-si con
centreze atentia asupra elaborării 
unei concepții de perspectivă prin 
elaborarea de planuri si programe 
pentru atingerea unor obiective eco
nomice. sociale, umanitare, precum 
și în sfera dezarmării.

Primul ministru al Grenadei, Her
bert Blaize, a relevat însemnătatea 
deosebită a preocupărilor organiza
ției mondiale pentru intensificarea 
cooperării dintre state în problemele 
tineretului, puternic stimulată de 
proclamarea și marcarea în întreaga 
lume a Anului Internațional al Ti
neretului, în baza unei initiative a 
României.

Sprijin condiționat
Rezoluția Adunării Atlanticului 
de Nord privind cercetările 

in domeniul „Inițiativei de apărare 
strategică"

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Contrar cererilor tot mai insistente 
ale opiniei publice internaționale de 
a se pune capăt acțiunilor de mili
tarizare a Cosmosului. Adunarea 
Atlanticului de Nord — organism 
consultativ al N.A.T.O. compus din 
parlamentari ai celor 16 țări mem
bre — a aprobat o rezoluție care 
exprimă sprijinul fată de cercetări
le S.U.A. în domeniul Inițiativei de 
apărare strategică (S.D.I.) „războiul 
stelelor". Sub presiunea Curentului 
de opinie care cere abandonarea.pro
iectului S.D.I.. autorii rezoluției și-au 
condiționat sprijinul cerând ca cer
cetările militare americane în Cos
mos- „să nu contravină prevederilor 
Tratatului sovieto-american din 1972 
privind limitarea sistemelor de a- 
părare antirachetă (A.B.M.)". Rezolu
ția cere, de asemenea, ca toate ță
rile N.A.T.O. să beneficieze de re
zultatele cercetărilor întreprinse de 
Statele Unite în cadrul S.D.I. și 
stipulează că o eventuală desfășu
rare a unui „scut strategic" „nu va 
putea avea loc decît după consultări 
cu statele membre ale Alianței 
Atlantice si negocieri cu U.R.S.S.". 
Se lansează, totodată, un „apel" 
S.U.A. și U.R.S.S. să ajungă la „un 
acord asupra definirii tehnice a for
melor de cercetare permise în ter
menii tratatului A.B.M.". pentru a se 
evita „interpretări contradictorii".

Continuă manifestațiile 
antiapartheid în Africa de Sud

PRETORIA 16 (Agerpres). — în 
mai multe localități sud-africane au 
avut loc. miercuri, noi manifestații 
antiapartheid ale populației- de cu
loare, majoritară. Poliția a deschis 
focul asupra manifestantilor. omo- 
rînd patru persoane si rănind alte 
20. Incidentele s-au desfășurat în 
orașele-ghetou locuite de negri din 
regiunea Johannesburg șl din pro
vincia Cape. Dună cum relevă agen
țiile U.P.I. și A.P., manifestațiile 
antiapartheid au fost organizate în 
semn de protest fată de tratamentul 
aplicat membrilor Congresului Na
țional African, aflat-i in detenție în 
închisorile sud-africane.

GENT1ILE DE PRESĂ

PRIMIRE. Secretarul general al 
C.C. al P.C.B., președjntele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, l-a primit pe Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R., D. Germane, aflat 
într-o vizită oficială la Sofia. Cu 
acest prilej, relatează agenția 
B.T.A., au fost abordate relațiile 
dintre cele două țări, reafirmîndu- 
se dorința de extindere a speciali
zării și cooperării în producție. 
S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme internaționale actuale.

i

I

pe scurt
INTILNIRE.

pieședintele 
Consultative a 
întâlnit miercuri 
Natta, secretar ( 
dului Comunist 
vizită în China, _____
China Nouă. Convorbirea ce a avut 
loc cu acest prilej s-a referit la 
raporturile dintre cele două par
tide. A fost relevată importanta 
pe care P.C. Chinez și P.C. Ita
lian o acordă luptei pentru pace.

Deng Xiaoping, 
Comisiei Centrale

P.C. Chinez, s-a 
i cu Alessandro 
general al Partâ- 
Italian, aflat în 
anunță agenția

PREMIUL NOBEL PENTRU FI
ZICA PE 1985 a fost decernat pro
fesorului Klaus von Klitzing, R.F. 
Germania, pentru descoperirea 
„efectului Hali cuantificat", o meto
dă de măsurare a rezistenței elec
trice, a anunțat Academia Suedeză 
de Științe. Metoda descoperită de 
Klaus von Klitzing, care lucrează 
la Institutul Max Planck din Stut
tgart, are o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea industriei se- 
miconductorilor.

SESIUNEA CONFERINȚEI GE
NERALE A U.N.E.S.C.O. La Sofia 
au continuat lucrările celei de-a 
23-a sesiuni a Conferinței generale 
a U.N.E.S.C.O. Au fost supuse dez
baterilor proiectele programului de 
activitate și bugetului U.N.E.S.C.O. 
pe perioada 1986—1987. Proiectul 
programului de activitate a fost 
pregătit de secretariatul organiza
ției pe baza ideilor cuprinse în pla
nul pe termen mediu (1984—1989), 
aprobat în 1982. Cele mai im
portante acțiuni viitoare ale 
U.N.E.S.C.O. au fost .grupate în 14 
programe privind domeniile învătă- 
mîntului, științei, culturii 
nicațiilor — informează 
B.T.A.

DECRETAREA STĂRII DE UR
GENȚA. Ca urmare a „activități
lor contrarevoluționare inițiate în 
țară de sectoarele conservatoare 
și ultrareacționare", președintele 
Republicii Nicaragua, Daniel Or
tega Saavedra, a anunțat decre
tarea stării de urgență pe întreg 
teritoriul national — transmite 
agenții Prensa Latina. El a arătat 
că anumite sectoare politice din 
țară 'desfășoară acțiuni contrare
voluționare împotriva statului și a 
procesului revoluționar sandinist 
de transformări democratice 
structurale.

PREMIUL NOBEL PENTRU 
CHIMIE PE ANUL 1985 a fost atri
buit, in comun, profesorilor ameri
cani Herbert Hauptman și Jerome 
Karie „pentru lucrările lor in ve
derea elaborării metodelor directe 
care permit determinarea structurii 
cristalelor" .

PRODUCȚIA DE CEREALE. Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
apreciază că producția mondială de 
cereale a anului 1985 va atinge cifra 
record de 1 885 milioane tone.

și comu- 
agenția

LA WASHINGTON se 
ră lucrările'

desfășoa- 
organelor de condu

cere ale Alianței Cooperatiste In
ternaționale (A.C.I.) — organiza
ție neguvemamentală la care par
ticipă reprezentanți din 72 de țări 
ale lumii. Din România ia parte o 
delegație a CENTROCOOP.

„URUGUAY IȘI VA RELUA 
RELAȚIILE DIPLOMATICE CU 
CUBA, luna aceasta" — a decla
rat, la Montevideo, ministrul 
Uruguayan al relațiilor externe.

INTERZICERE. Volker Kroning, 
senator pentru probleme interne al 
landului Bremen, a cerut, într-o 
scrisoare adresată ministrului de 
interne al R.F.G., interzicerea or
ganizației naziste autointitulate 
„Partidul Muncitoresc Liberal Ger
man".

ÎN CHILE. La 
și în alte mari 
avut loc marți 
cu prilejul „Zi- 
cu deținuți! po- 

relatează agențiile France

DEMONSTRAȚII
Santiago de Chile 
orașe chiliene au 
ample demonstrații 
lei de solidaritate" 
Jitiei,
Presse și Reuter. Importantele for
te de poliție și paramilitare tri
mise de autorități au împrăștiat pe 
manifestant!, semnalindu-se 
dente 
răniți.
170 de

inci- 
serioâse soldate cu zeci de 
Au fost arestate cel puțin 

persoane.

DUPĂ CUTREMURUL 
KAIRRAKUM. După cum 
te agenția T.A.S.S., din 
Uniune Sovietică sosesc 
In vederea normalizării 
orașul Kairrakum, puternic afectat 
de cutremurul din noaptea de 13 
octombrie, care a atins 8 grade pe 
scara sovietică Medvedev. La lu
crările de salvare și înlăturare a 
urmărilor seismului participă sub
unități militare, detașamente de 
voluntari din alte localități. în a- 
ceste condiții complexe au fost re
luate treptat serviciile publice. La 
două zile de la producerea cutre
murului au fost restabilite, pe In
stalații provizorii, rețelele electrice 
și telegrafice. Parțial a fost asigu
rată și aprovizionarea cu gaze și 
apă potabilă. Școlile au fost închise 
doar pentru o zi.

DE LA 
transmi- 
întreaga 
ajutoare 
vieții în
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