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PIANUL LA PRODUCȚIA FIZICA ȘI EXPORT
INTEGRAL!
în această perioadă, întreaga via
derilc, în frunte cu comuniștii, au
ță economico-socială a țării este
datoria să acționeze cu fermitate și
dominată, în mod evident, de efor
maximă răspundere pentru recupe
turile stăruitoare — de zi cu zi și,
rarea restantelor acumulate in pe
am spune, chiar ceas de ceas —
rioada care a trecut de la începutul
făcute în fiecare -întreprindere, in
anului, acolo unde acestea există, și
fiecare oraș și județ pentru îndepli
realizarea integrală, la toate sorti
nirea exemplară, la toți indicatorii
mentele, a planului la producția fi
cantitativi și calitativi, a sarcinilor
zică. Fără îndoială, o deosebită aten
de plan pe acest an și pe întregul
ție trebuie să se acorde sporirii pro
cincinal, pentru a se pune astfel o
ducției de materii prime și resurse
bază trainică trecerii la înfăptui
energetice, prin cit mai buna orga
rea obiectivelor stabilite la cel
nizare a muncii, prin întărirea ordi
de-al XIII-Iea Congres al partidului.
nii și disciplinei, în special în ter
Știrile sosite zilnic la redacție,
mocentralele pe cărbune. Măsurile
care consemnează numeroase suc
luate recent de conducerea parti
cese în producție din toate ramu
dului sînt de natură să asigure un
rile și județele patriei, demonstrea
ză că oamenii muncii din unitățile
industriale, de pe șantierele de in
vestiții, din institutele de cercetări
și proiectări acționează cu abnegație
pentru a obține rezultate cit mai
bune în activitatea pe care o des
fășoară, pentru a răspunde îndem
nurilor însuflețitoarc adresate dc
conducerea partidului, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a
face totul în vederea îndeplinirii
planului pe acest an, pentru pregă
cadru optim pentru creșterea pro
tirea temeinică a producției anului
ducției de energie electrică și apro
viitor.
vizionarea normală a tuturor con
Dat fiind timpul relativ scurt care
sumatorilor. Esențial este acum ca
a mai rămas pînă la încheierea anu
programele stabilite să fie respectate
lui — practic două luni și cîteva
și înfăptuite întocmai, sarcini deo
zile — desigur că este greu de fă
sebite revenind în această privință
cut o ierarhizare a obiectivelor care
și unităților din celelalte domenii de
trebuie să stea în centrul atenției
activitate.
colectivelor de oameni ai muncii, a
De aici se desprinde de altfel,
organelor șl organizațiilor de partid.
o dată în plus, necesitatea ca planul
Acum, toate sarcinile sint importan
la producția fizică să fie Îndeplinit
te și nimic nu trebuie pierdut din
integral în toate domeniile de acti
vedere. Totuși, necesitatea îndepli
vitate. Timpul care a mai rămas
nirii ritmice, integrale, la un înalt
pînă
la încheierea anului este foar
nivel calitativ a planului Ia produc
te scurt și se impune deci ca în
ția fizică și export, in condițiile fo
fiecare întreprindere, centrală in
losirii judicioase a resurselor ma
dustrială, minister, în fiecare județ
teriale și energetice, a unei organi
să se ia măsuri operative pentru or
zări ireproșabile a întregii activități
ganizarea riguroasă a muncii, pen
productive, se detașează prin rolul
tru
soluționarea tuturor problemelor
hotărîtor pe care îl are asupra în
de care depinde recuperarea cit mal
făptuirii tuturor celorlalte obiective
grabnică a restanțelor și îndeplini
economice.
rea integrală, la toate sortimentele,
După cum se știe, desfășurarea
__________
a planului la producția fizică. Pro
normală a activității în absolut toa
gramele de fabricație trebuie chiar
te ramurile economiei naționale —
astfel întocmite incit în ultima parte
fie ele extractive sau prelucrătoare
a lunii decembrie să înceapă să se
— depinde de asigurarea resurselor
lucreze la producția anului viitor.
. materiale și energetice, prevăzute în . :' Jh-^trînsă concbtdanță cu cerințele.
balanțele de aprovizionare tehnicomajore ale economiei naționale, ale
materială. Practic, fiecare reper, fie
progresului economlco-social al ’ ță
care sortiment au o destinație pre
rii, o atențio deosebită trebuie să
cisă în marele mecanism al econo
sc acorde în această perioadă reali
miei naționale. Iată de ce. In spiri
zării producției destinate exportului,
tul înaltelor exigențe subliniate șl
onorării la timp și chiar în avans, la
Ia recenta ședință a Comitetului
un înalt nivel calitativ, a contrac
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
telor încheiate cu partenerii externi.
oamenii muncii din toate întreprinAplicînd în practică indicațiile tova-
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rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, este nece
sar ca, în fiecare unitate cu sarcini
în acest domeniu, munca să fie ast
fel organizată incit producția pen
tru export să fie lansată din timp
în fabricație și realizată cu priori
tate. îndeplinirea exemplară a pla
nului la export reprezintă o nece
sitate de maximă importantă pentru
desfășurarea în bune condiții a în
tregii vieți economico-sociale și tre
buie să se afle zi de zi i pe agenda
de lucru a organelor și organizații
lor de partid, a cadrelor de condu
cere. a tuturor oamenilor muncii. Ex
periența multor unități economice
demonstrează că cele mai bune re
zultate s-au obținut acolo unde au
fost înființate secții, ateliere. linii
tehnologice și formații de lucru spe
cializate pentru producția destinată partenerilor de peste hotare. Tocmai de aceea această
experiență trebuie
extitisă pe
scară cit mai largă acum, in ulti
ma parte a anului, cind, potrivit sar
cinilor stabilite de conducerea par
tidului. toate contractele cu termene
de livrare in acest an trebuie ono
rate pină Ia sfîrșitul lunii noiem
brie sau cel mai tîrziu pînă in
primele zile din luna decembrie. în
felul acesta, in ultima lună a aces
tui an se va putea trece efectiv la
execuția producției contractate pen
tru anul 1986. Avansul de timp ast
fel cîștigat va permite ca întregul
fond de marfă destinat partenerilor
externi să fie realizat ia un înalt
nivel calitativ, cu parametri tehnici
și funcționali la cel mai înalt nivel.
îndeplinirea exemplară a planului
la producția fizică și export repre
zintă, bineînțeles, numai unul din
tre obiectivele majore ale activită
ții economice din această perioadă
și care trebuie să polarizeze preocu
pările organelor șl organizațiilor de
partid, conducerilor
ministerelor,
centralelor industriale, tuturor oa
menilor muncii din întreprinderi.
Atît în zilele și lunile care au mai
rămas pină la încheierea anului, cit
și in viitorul cincinal, este necesar
să se acționeze cu maximă răspun
dere pentru creșterea mai accentua
tă a productivității muncii și redu
cerea consumurilor materiale și de
energie, pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan in condiții de eficientă
superioară, potrivit obiectivului sta
bilit de Congresul al XIII-lea al
partidului cu privire la dezvoltarea
intensivă a economiei naționale.
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CLUJ : Producție
suplimentară
cu consumuri materiale
și energetice reduse
Colectivele
întreprinderilor
industriale din județul Cluj au
realizat, în perioada care a tre
cut de la începutul anului și
pină acum, o productie-marfă
peste plan cu 7,6 Ia sută mai
mare decit in aceeași perioadă
a anului trecut. în același timp
au fost fabricate și livrate suplimentar beneficiarilor din
țară și la export produse ale
industriei electrotehnice si electronice, utilaje tehnologice
pentru chimie, celuloză- și hîrtie, mașini și utilaje pentru agricultură și silvicultură, pro
duse prelucrate din mase plas
tice, plăci de faianță, produse
din ceramică fină, tricotaje,
textile, confecții, încălțăminte,
medicamente si altele. Aceste
rezultate au fost obținute în
condițiile unei mai bune gos
podăriri și valorificări a mate
rialelor, materiilor prime și energiei, Inregistrindu-se, față
de normele de consum planifi
cate, economii de 4 400 tone
metal, 24 700 tone combustibil
convențional și 38 200 MWh energie electrică. (Marin Oprea).

Lucrările agricole de toamnă.

grabnic încheiate!
® Sîmbătă, duminică și luni a crescut mult ritmul
transportului produselor, ca și al recoltării, prin participa
rea la lucru a unui mare număr de oameni, prin suplimen
tarea și mai buna folosire a mijloacelor de transport
® Activitatea trebuie să se desfășoare cu aceeași in
tensitate pentru recoltarea și depozitarea în următoarele
zile a întregii producții, pentru executarea tuturor celor
lalte lucrări

GALAȚI : A intrat

în funcțiune Fabrica
de zahăr Liești
A fost pusă în funcțiune Fa
brica de zahăr din comuna
Liești. Județul Galați. La
realizarea ei au contribuit An
trepriza de construcții indus
triale Galați, alături de alți
constructori, utilajele fiind fur
nizate de către „Tehnofrig"
Cluj-Napoca,
întreprinderea
mecanică Bistrița, Fabrica de
utilaj metalurgic Buzău, între
prinderea de utilaj chimic Plo
iești și altele. Un sprijin pre
țios a fost acordat șl de către
Combinatul’siderurgic și între
prinderea de antrepriză pentru
construcții-montaje șl reparații
siderurgice din Galați. (Dan
Plăeșu).

Ion TEODOR

Pe baza Indicațiilor conducerii
partidului, în aceste zile s-a desfă
șurat și se desfășoară in toate uni
tățile agricole o activitate intensă
pentru recoltarea, transportul și de
pozitarea întregii producții, îndeosebi
a porumbului și sfeclei de zahăr,
pentru strîngerea și conservarea tu
turor resurselor de furaje, precum și
pentru efectuarea arăturilor adinei
de toamnă pe întreaga suprafață pre
văzută. O atenție deosebită s-a dat
și trebuie să se dea în continuare
asigurării tuturor condițiilor de adăpostire și hrănire a animalelor în pe
rioada de iarnă.
în cursul zilelor de etmbătă, dumi
nică și luni — așa cum rezultă din
relatările corespondenților „Scinteii"
și din datele furnizate de organele
agricole — a fost efectuat un mare
volum de lucrări. îndeosebi la trans
portul produselor din cîmp. redueîndu-ee în bună măsură decalajul care
se crease între cules și transport, la
strîngerea recoltei de pe ultimele su
prafețe șl livrarea produselor

MUREȘ : Creșteri

substanțiale
ale productivității muncii
în Întreprinderile Industriale
din județul Mureș, preocuparea
stăruitoare pentru aplicarea pe
scară largă a lucrului în acord
global, pentru asigurarea func
ționării ireproșabile a mașinilor
și utilajelor, cit si pentru atin
gerea înainte de termen a pa
rametrilor proiectați la noile
obiective de investiții au făcut
ca, față de perioada similară a
anului precedent, productivita
tea muncii să crească cu 9 078
lei pe fiecare lucrător. Această
creștere a permis industriei ju
dețului să livreze in perioada
menționată, în plus față de sar
cinile de plan, numeroase pro
duse. Totodată, prin folosirea
rațională a tuturor instalațiilor
și utilajelor, industria județului
a economisit peste 54 000 MWh
energie electrică. (Gh. Giurgiu).

Turnu Măgurele - un oraș Intr-o continua expansiune

Foto : S. Cristian

BACĂU: Livrări

suplimentare la export
De la începutul anului și pînă
acum, colectivul întreprinderii
metalurgice din Bacău, unitate
devenită cunoscută pe piața
externă prin calitatea produse
lor pe care le realizează, a li
vrat suplimentar partenerilor
de peste hotare mărfuri în va
loare de peste 10 milioane de
lei. La aceasta au contribuit re
alizarea ritmică, începind din
primele zile ale anului, a pro
ducției fizice și a celei destina
te exportului. întărirea ordinii
și disciplinei în toate sectoarele
și atelierele. înnoirea si per
fecționarea tehnologiilor de fa
bricație, preocuparea pentru
îmbunătățirea continuă a para
metrilor tehnico-funcționali, a
calității produselor. (Gheorghc
Baltă).

HUNEDOARA:
Valorificarea
materialelor refolosibile
în toate secțiile și uzinele
Combinatului siderurgic Hune
doara se desfășoară o susținu
tă activitate de recuperare și
refolosire a materiilor prime și
a materialelor. Prin acțiuni per
manente, la care participă toți
oamenii muncii de aici, s-au
recuperat și redat în producție
importante cantități de mate
riale, între care fier vechi, fon
tă, prafuri de furnal și electrofiltre, cărămizi din șamotă,
nichel. molibden.
materiale
neferoase. Valoarea materia
lelor recuperate și refolosite în acest an se ridică la 975
milioane lei. (Sabin Cerbu).

Dunărea - în noua geografie a patriei m
Tot ținînd marginile de
sud ale Cîmpiei Române,
fluviul traversează și alte
drumuri ale romanilor că
tre Sarmizegetusa, salutat
de coșurile noi de fabrică
de la Calafat, săgetind spre
cer și, deopotrivă, de mo
numentul închinat Inde
pendenței, care ne aduce
in memorie cuvintele de
mare vibrație ale lui Kogălniceanu rostite în clipa
de răscruce a istoriei noas
tre : „Sîntem independenți,
sintem națiune de sine stă
tătoare".
Iată
Dunărea
curgind prin cîmpia Olte
niei. în zona Bechetului,
„lucrarea" ei pe mai bine
de optzeci de mii de hec
tare de nisipuri nu o afli
trecută pe nici o hartă a
României. Realitatea de
aici — și nu numai de aici
— își cere însă acest drept.
Uriașele sisteme de irigații,
la care adăugăm noile ve
tre de recolte scoase de
sub foste bălți au adus
culoarea verde a fertili
tății, cîmpurile aride au
devenit prietene omului
harnic, cutezător. Iată mo
tivația pentru care fluviul
poate fi numit și Dunărea
fertilității.
Puterea omului de azi și,
deopotrivă, a fluviului, se
afirmă din plin și la Co
rabia. unde timpul ctito
rește tn galop, și în zona
Islazului unde se îngemă
nau, cu mai bine de un
secol în urmă, cuvintele
Bălcescului — „Revoluția
română de la 1848 n-a fost
un fenomen Izolat, efemer,
fără trecut și viitor. Cauza

Ie combinatului chimic —
nume posibil pentru flu
viu : Dunărea chimiei. Co
șurile semețe de fabrlcă
se înalță deasupra orașului
Turnu Măgurele, Orașul
are o înfățișare înnoită,
frumoasă, intr-o expansiune continuă. Familiare
imagini oglindite in „Dunărea industrială". Familiare, pentru că cine ar mai
recunoaște azi locul fostei
„Farfurii" — cîndva „cen-

e. se pierde în zilele
veacurilor, Uneltitorii ei
sînt optsprezece veacuri
de trude, suferințe și lucrare a poporului român
asupra lui însuși". — cu
rostirea la fel de înflăcă
rată a Iui Heliade Radu
lescu : „Frați
români...
Străbunii străbunilor noș
tri ne-au lăsat o patrie
niciodată Ingenunchiată in
fața vrăjmașilor, cu pre
țul vieții lor. Noi trebuie

dispăruta cetate Constantina-Daphne. Așa cum a
„muncit" — „muncește"
și-i schimbă geografia —
pentru orașul Călărași, loc
unde in anii din urmă,
lingă pîlnea fierbinte de
așezată
Bărăgan a fost
șarja fierbinte de oțel,
Nașterea șarjelor de oțel
au cerut un nou oraș, un
nou port, o populație cu
meserii nemaicunoscute în
tîrgul Călărașilor, azi cen-

actualitatea socialistă a țării

E

i

să lăsăm copiilor noștri o
moștenire măreață".
Rostiri lingă Dunărea
Istorică.
Profeticul legămînt de
credință peste timp se îm
plinește cu uriașă dăruire
și fierbinte patriotism în
acești ani de construcție
socialistă, de făurire liberă
a propriului nostru destin.
Nu departe de acest loc de
Istorie, unde răsunau cu
vintele nemuritoare, in
trate definitiv în memoria
neamului nostru, fluviul se
îmbrățișează cu Oltul. Un
fluviu de energie cu un riu
de energie. Fiecare dintre
aceste ape — creatoare de
noi înfățișări ale geografiei
pe unde trec. Aici, la con
fluența lor hotărîtă prin
hazardul naturii, anii noș
tri au înfipt adine temelii-
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trul" circular al Giurgiu
lui — loc detronat defini
tiv de noul centru urban
al reședinței de județ ? La
Giurgiu, anii socialismului
i-au adăugat Dunării un
nou șl puternic arc între ma
luri, „Podul prieteniei", una
dintre multele punți durate
tn anii socialismului. Flu
viul a „muncit" el însuși
pentru acest dar. Așa cum
a muncit pentru puterni
cele punți de beton —
„inele de logodnă" eternă
ale spațiilor gliei româ
nești — la Borcea, Cerna
vodă, Giurgeni, la podu
rile de peste magistrala
albastră, „scurtătura" Du
nării spre Mare. Așa cum
a „muncit" și „muncește"
pentru cetatea de azi a Ol
teniței, unde geografia ve
chimii noastre localizează

tru urban în rapidă ascensiune. Așa cum s-a intimplat cu un alt oraș de pe
fluviu, la Galați, unde
aureolele de șarje strălucesc de douăzeci de ani pe
cerul celei mai puternice
vetre de metal românesc.
Iar dacă la aceste două ve
rigi adăugăm și metalurgia
Tulcei, creație tot a aces
tor ani, avem salba de me
tal întreagă, Dunărea de
oțel fiind o realitate a ani
lor noștri de eroice efor
turi.
Spre această Dunăre de
oțel zoresc barjele încăr
cate cu minereu ori aalcar,
prin Canal ori dinspre bra
țul Sulina. „Placă turnan
tă" a transportului pe apă,
această uriașă și vitală cale
fluvială europeană nu cu
noaște odihna. Cum nu cu-

nosc odihna ecluzele de la
Porțile de Fier, de la Agigea ori Cernavodă. Navele
vin și pleacă. Aduc măr
furi și duc mărfuri, in
schimbul nostru de valori
cu lumea.
Nave care vin in porturi
șl pleacă din porturi. Cele
cu tricolorul la catarg sint
făurite pe calele de lansare
de Ia Dunăre. în salba de
șantiere navale ale Dună
rii : la Orșova, la DrobetaTurnu Severin, la Oltenița,
la Giurgiu, la Brăila, la
Galați, la Tulcea, la Suiina.
Dunărea vapoarelor de
construcție
românească
este o realitate a acestor
ani și un motiv de mindrie pentru oamenii acestui
timp. Fluviul trage din
greu, niciodată n-a cunos
cut asemenea ritmuri aler
te de muncă. Și, mai ales,
niciodată ca pînă acum n-a
„construit" atît de mult,
n-a schimbat atît de definitoriu peisajele pe unde
el și-a croit drum spre
mare. Și niciodată ca pină
acum n-a avut atîtea nume.
La Brăila el poate fi stri
gat. deopotrivă. Dunărea
chimiei și Dunărea excava
torului românesc ori a na
velor moderne. La Galați,
Dunărea oțelului, a navelor
maritime, la Tulcea. Dună
rea metalurgică ori a alu
minei. Și, mai departe, în
Deltă ?...

Iile TANASACHE
(Continuare în pag, a IlI-a)

tractate la fondul de stat. Astfel,
pînă în seara zilei de 27 octombrie,
porumbul era strîns de ne 98 Ia sută
din suprafața cultivată, iar sfecla de
zahăr de pe 90 la sută din supra
față.
O atenție sporită trebuie să se
acorde in continuare transportului re
coltei prin folosirea la maximum, zl
și noapte, a tuturor mijloacelor, in
clusiv a atelajelor. In județele Con
stanta. Brăila, Timiș. Tulcea, CarașSeverin, Satu Mare, Botoșani, Sălaj,
Cluj, Mureș și Suceava, unde sint
cele mai mari cantități de produse
în cîmp.
Este necesar ca. In continuare, ac
tivitatea tn cîmp să se desfășoare cu
aceeași intensitate. In toate unitățile

agricole, pînă Ia încheierea lucrări
lor — îndeosebi la culesul porumbu
lui și sfeclei de zahăr, la transportul
producției — precum și pentru exe
cutarea, pînă la 15 noiembrie, a ară
turilor adinei de toamnă pe întreaga
suprafață planificată.
In vederea realizării exemplare a
acestor obiective, organele agricole
județene, consiliile unice agroindus
triale, organizațiile de partid de la
6ate, consiliile populare, conducerile
unităților agricole trebuie să-și con
centreze cu deosebire atenția acționind cu toată răspunderea pentru în
cadrarea în termenele prevăzute
pentru executarea unor lucrări . de
cea mal bună calitate.

ORGANIZARE
Șl RĂSPUNDERE
discută adesea cu nedisimuemoție despre realizările tehnice ale anului 2000, despre modul
cum vor funcționa atunci
...........învăță.
mintul, mijloacele de comunicare
în masă, transportul etc. Nu în
totdeauna aceeași atenție se acordă
la ceea ce face ca această evolu
ție să aibă loc, să poată fi chiar
accelerată, la ceea ce contribuie,
adesea hotărîtor, ca viața noastră
să întrunească indici înalți de ca
litate ; ceea ce întreține mereu
treaz spiritul de creație și emulația
necesară înfloririi sale, făcînd ca
potențialul oamenilor să fie cit mai
bine valorificat, orientat către
scopuri constructive — organiza
rea,
Dintr-o tentație egocentrică, so
cietatea contemporană a plasat mo
mentul afirmării organizării doar
în perimetrul vieții moderne, Organizarea apare astfel drept tiica
epocii moderne. Dacă privim mai
atent lucrurile, in amontele fiecărei
înfăptuiri
de prestigiu a omului descifrăm
o mare operă de
organizare ; ma
rile realizări sint,
în fond, răspun
suri organizato
rice la diferite so
licitări ale vieții,
istoria însăși poa
te fi privită ca o succesiune de
mari proiecte de organizare socială.
De ce totuși organizarea capătă
o așa de mare importanță astăzi,
de ce a ajuns la cinstea dezbate
rii teoretice, a studiilor de spe
cialitate, a analizelor riguroase ?
Pentru că, înainte de toate, dimen
siunea publică, socială, a vieții
noastre a crescut foarte mult.
Aproape în fiecare punct al exis
tenței noastre depindem de socie
tate. Sîntem legați unul de altul
prin mii de fire. Organizarea îm
bină rolurile noastre publice în
mișcările ritmice ale mecanismului
social. Dacă tot mai multe domenii
ale vieții noastre depind de servi
ciile publice, se conectează în tot
mai multe puncte cu viața socială,
atunci organizarea, adică tocmai
ceea ce asigură corelarea, îmbina
rea acțiunilor, prevenirea disconti
nuităților devine totul. Organiza
rea este sistemul nervos al socie
tății, ea asigură buna circulație a
„singelui social", oxigenarea necesară fiecărei „celule sociale",
astfel ca ea să poată funcționa
corespunzător, să-și aducă contribuția la bunul mers al ansamblului.
Organizarea temeinică
_____ este
__ ___
cu
deosebire imperioasă în domeniul
economic, ea condiționind perfor
manța activității, calitatea, gradul
său de rentabilitate. Referindu-se la
importanța organizării in înfăptui
rea obiectivelor Congresului al XIIIlea, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia recent : „Avem o dotare
foarte bună in multe unități ; insă
fluxul, organizarea producției, me
canizarea și automatizarea unor
locuri de muncă sint rămase in
urmă. Trebuie să trecem hotărit și
să ridicăm întreprinderile noastre,
și din acest punct de vedere, la un
nivel superior, să asigurăm ca, și
sub acest aspect, ele să ocupe un
loc cit mai bun in organizarea și

desfășurarea activității industriei",
în acest sens, secretarul general al
partidului cerea ca pină la Confe
rința Națională a partidului din
1987 să se încheie complet procesul
de reorganizare modernă a tuturor
întreprinderilor, apreciind că pe ț
această cale se poate dubla produc
tivitatea muncii în cincinalul
viitor.
Marea semnificație a organizării
este legată de procesele moderne
de dezvoltare. Cum am percepe,
fără organizare, întreaga avalanșă
de descoperiri tehnice, dacă nu ca
pe ceva disolutiv și apăsător care
ar dizolva mediul nostru tradițio
nal de viață ? Cum le-am \ stăpîni
și orienta in sensul cerințelor pro
gresului ?
Forța și importanța organizării
provin din faptul că aceasta reu
nește și articulează intr-uni sistem
unitar cuceririle tehnicii, in ge
neral factorii de progres ai lumii
contemporane, conferindu-le astfel
o adevărată sem
nificație -umană.
Firește.
prima
condiție a succe
sului este prezen
ta
elementelor
necesare \ desfă
șurării normale a
respectivei acti
vități.
Aceasta
tine de abc-ul
organizării. Și orice deficientă. oricit _ de ____
____ „
__
mică, _poate
nune
oricînd sub semnul întrebării acti
vitatea de ansamblu. Deunăzi,
intr-o mare întreprindere. un
utilaj complex, cu care unitatea
respectivă se mîndrea pe bună
dreptate, era gata de export. Nu
putea fi livrat însă beneficiarului
pentru că lipsea ceva, ceva analog
unui șurub, ceva care părea — și
intr-un anumit fel era — măi puțin
important, dar care, iată, acum
imobiliza munca a mii de oameni,
condiționa hotărîtor livrarea uti
lajului.
Răspunderea, veritabila răspun
dere în munca de organizare se
situează dincolo de asigurarea ele
mentelor necesare unei acțiuni, ea
semnificînd, cu deosebire, îmbina
rea intr-un anume fel a acestor
elemente, in lumina unor raporturi
și priorități, astfel incit scopul să
fie mai repede și mai economicos
atins.
Situate într-o relație, Încadrate
într-o structură, elementele unei
activități dobîndesc valoarea pe
care le-o conferă structura respec
tivă, ce poate fi mai mare sau mai
mică decît cea reală. Forța orga
nizării de aici își trage seva. Pen
tru că ea poate augmenta valoa
rea elementelor unei acțiuni, poate
face — și este chemată să facă —
astfel incit forța ansamblului să fie
mai mare decît suma elementelor
luate în parte. Diferența este dată
de calitatea organizării. Amplificînd
sau diminuind valoarea unui lucru
— organizarea reprezintă prima
mare condiție a dezvoltării, princi
pala ei resursă. S-a vorbit mult de
decalajele tehnologice („technolo-
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Sporirea eficienței economice
in transporturi
La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. au fost analizate o serie de probleme
legate de SPORIREA EFICIENȚEI ECONOMICE IN
TRANSPORTURI - sector de bază al economiei noastre
naționale. Cu acest prilej s-a apreciat că deși ponde
rea cheltuielilor de transport in totalul cheltuielilor
materiale de producție și in produsul social a scăzut
an de an, totuși Ministerul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, precum și celelalte ministere și unități eco
nomice n-au luat toate măsurile necesare in acest scop
și, de aceea, cheltuielile de transport continuă să fie
mari.
Pornind de la această realitate, de la cerințele ac
tuale ale accentuării laturilor intensive, de eficiență in
toate ramurile economiei, deci și în transporturi, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R, a stabilit să fie
luate, în continuare, măsuri ferme pentru reducerea
substanțială a cheltuielilor de transport și, cu deose

bire, in transporturile auto ale căror costuri sint mult
mai mari decit celelalte sectoare de transport. Măsu
rile prevăzute se referă, in principal, la : CREȘTEREA
TRANSPORTULUI PE CĂILE FERATE
CARE ESTE
MULT MAI IEFTIN
DECIT TRANSPORTURILE AUTO ;
UTILIZAREA RAȚIONALĂ, EFICIENTA A MIJLOACELOR
DE TRANSPORT AUTO; REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ
A COSTURILOR TRANSPORTURILOR CU MIJLOACE
AUTO PROPRII ALE ÎNTREPRINDERILOR ; CREȘTEREA
VOLUMULUI MĂRFURILOR TRANSPORTATE PE CĂI
FLUVIALE.
In legătură cu aceste probleme de mare actualitate
și insemnătate economică, „Scinteia" a publicat și
continuă să publice angajamente, inițiative, fapte prin
care oamenii muncii din diferite unități economice de
transporturi sau care desfășoară și activitate de trans
port răspund concret sarcinilor stabilite.

Cu răspundere față de interesele
economiei naționale
în aceste zile, In cadrul organiza
tare, vom elimina mersul în gol al
autovehiculelor, așa-zișii kilometri
ților de bază subordonate comitetude regie (fără încărcătură). Practic,
ui de partid de la întreprinderea de
procedăm astfel : mașina pleacă, să
ransporturi auto Prahova au avut
zicem, pentru a aproviziona unitățile
oc adunările anuale pentru dări de
cooperației ; lasă o remorcă plină
;eamă, care au analizat cu exigență
într-un sat. continuă drumul și, pen
ictivitatea politico-organizatorică și
;ducativă desfășurată în ultimul an
tru fiecare remorcă plină lăsată, ia o
altă remorcă plină (ambalaje etc.) lâ
jentru realizarea planului, au stabilit
întoarcere. In felul acesta nu numai
;ăile și direcțiile de acțiune pentru
că pleacă și vine cu încărcătură, dar
raducerea în viață a măsurilor sta
se scurtează și timpul de incărcarebilite recent de conducerea partidudescărcare. în acest sens, am încer
ui pentru perfecționarea muncii și
cat să dispecerizăm și să optimizăm
creșterea eficienței economice în acactivitatea de transporturi auto din
jvitatea de transporturi auto.
județ și pot afirma că am și reușit
— Comuniștii și-au examinat cu
în proporție de 25—30 la sută. Ne
•ăspundere activitatea proprie, prestrăduim, în continuare, să generali
rum șl activitatea întregului colectiv
zăm experiența pozitivă și sper că
lin care fac parte, prin prisma sarvom vorbi, în curînd, de o activitate
dnilor stabilite de recenta ședință a
complet
optimizată în utilizarea
Comitetului Politic Executiv al C.C.
mijloacelor de transport de care
d P.C.R. — precizează tovarășul
dispune întreprinderea noastră.
’etre Dumitru, secretarul comitetu— Ce ne puteți spune despre be
ui de partid al întreprinderii. Este
neficiari 7 Cum privesc ei aceste mă
itiut că, în cadrul acestei ședințe,
suri, cum „reacționează" la nou '!
ronducerea partidului a indicat să
— Să știți că nu avem motive să
:ie luate măsuri hotărîte pentru rene plîngem de beneficiarii noștri.
iucerea substanțială a cheltuielilor
Dimpotrivă, sint convins că neajun
le transport și, îndeosebi, în trans
suri ale noastre se răsfrîng adesea
porturile auto, ale căror costuri sint
asupra activității lor. In general,
nai mari decit în celelalte sectoare
facem analize comune și. pe cît po
ie transport. Iată de ce recentele
idunări de partid au căpătat, pracsibil, și noi și ei ne străduim să
ic, turnura unor analize economice,
menținem o colaborare cît mai bună.
E
drept, ne-a fost greu să-i convin
dentificîndu-se astfel căi și mijloace
pentru înfăptuirea operativă și cu
gem pe unii să accepte transportul
■ăspundere a programelor de măsuri
cu două sau mai multe remorci.
Spuneau că le creăm locuri înguste,
idoptate în spiritul sarcinilor stabiite de Comitetul Politic Executiv, al
că au nevoie de mai multi delegați,
regula fiind ca
cerințelor actuafiecare vehicul să
ei etape de dez
fie însoțit de un
voltare pe care
delegat. Dar toate
» parcurge țara
acestea s-au so
îoastră. De altfel,
luționat pe loc,
a un preambul
nu putem spune
il acestor analică avem pro
:e. noi am mai ableme.
lalizat în urmă
— Ce alte mă
:u cîteva zile, în
suri ați luat, în
ledinta lărgită a
spiritul sarcinilor
nroulul execustabilite la recen
iv al consiliului
ta ședință a Co
oamenilor mun
mitetului Politic
ți, într-o per
Executiv al C.C.
spectivă globală,
al P.C.R. 7
cuprinzătoare. a— A? mal adăuga că am cedat
:este probleme, care, apoi, s-au dez
pentru transportul pe calea ferată o
bătut pe sectoare, cu pril.ejul acestor
cantitate însemnată de mărfuri conadunări de partid. Iar programele de
teinerizate, întrucît nu se încadrau
nasuri adoptate au ca termen inițial
în
distanțele optimizate de trans
Jiiar momentul adoptării, fiecare
port
cu mijloace auto, precum și
îotărîre urmînd- să prindă viată în
pentru a evita unele paralelisme. De
timpul cel mai scurt.
asemenea, am asigurat aproviziona
Analizele cuprinzătoare, la obiect,
rea autobazelor noastre cu o singură
sfectuate de comuniștii de la I.T.A.
mașină, prin trimiterea ei în circuit
Prahova au pus în lumină certe po
la fiecare din cele 7 autobaze. Pînă
sibilități de creștere a eficienței, de
nu de mult, fiecare autobază tri
iiminuare a cheltuielilor de trans
mitea mașina după piese, cînd avea
port. Acest colectiv harnic, respon
nevoie,
și asta influența cheltuielile
sabil, a demonstrat, ori de cite ori
de transport. De asemenea, vom
i fost necesar, capacitatea sa de
mobilizare, un exemplu concludent • acorda și mai multă atenție activi
tății de recuperare, recondiționare și
In acest sens fiind și faptul că, după
refolosire a pieselor, domeniu în
dificultățile din primul trimestru al
care, pot să spun, avem o experiență
anului (cînd sectorul construcții și-a
bună. Toate aceste măsuri, cumu
liminuat activitatea, influențînd net
late,
vor avea ca efect încă din
;i indicatorii altor sectoare, între
acest trimestru reducerea substanția
bare și transporturile). I.T.A.Praholă a cheltuielilor la -transportul de
va a fost în măsură să raporteze, la
mărfuri, ceea ce va avea ca influență
sfirșitul trimestrului III, o producție
directă creșterea veniturilor între
Eizică „soluționată" (înțelegindu-se
prinderii.
prin aceasta recuperarea restanțelor,
îndeplinirea și chiar depășirea pla
în încheierea documentării noastre,
nului de transport „la zi"), precum
l-am rugat pe tovarășul Nicolae
și producția industrială realizată.
Ionescu, secretar cu probleme eco
Totodată, n-au fost neglijate nici
nomice al Comitetului județean Pra
sarcinile legate de construcția Ca
hova al P.C.R., să ne prezinte cîteva
nalului Poarta Albă — Midia, urmînd
dintre preocupările, la scara întregu
ea la sfîrșitul acestei luni întreprin
lui județ, privind reducerea cheltu
derea să poată raporta la acest ca
ielilor de transport cu mijloace
pitol îndeplinirea integrală a planu
auto, avînd în vedere că I.T.A. de
lui anual. Iată, așadar, cîteva argu
ține doar o parte din aceste mijloace.
mente care susțin fermitatea cu care
— într-adevăr, in afara parcurilor
comuniștii, toți oamenii muncii din
auto ce aparțin de I.T.A., care are
întreprindere sint hotărîți să acțio
ponderea cea mai mare, și de
neze pentru traducerea în viață a
I.T.S.A.I.A. (întreprinderea de trans
măsurilor stabilite de conducerea
porturi specializate pentru agricul
partidului. Despre sarcinile ce stau
tură),
județul Prahova mai deține
in fața colectivului, despre posibili
un număr însemnat de autovehicule,
tățile pentru îndeplinirea lor, stăm
fie pentru transporturi generale, fie
de vorbă cu directorul unității, to
pentru transportul specializat pe do
varășul Nicolae Nedelcu.
menii — petrol, chimie, minerit,
— Ce întreprindeți, _ practic, pen
geologie ș.a. După ședința Comitetu
tru creșterea eficienței activității de
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
transport auto în unitatea pe care o
am procedat de urgență la inventa
conduceți și cum anume procedați 7
rierea tuturor mijloacelor de trans
port auto din județ, pentru a avea o
— Mai întîi aș vrea să subliniez
viziune unitară asupra întregului
că modul de a lua în calcul cheltuie
potențial de care dispunem și pen
lile avea, pînă nu de mult, un viciu
tru a identifica soluțiile optime de
de fond ; calculam atit cheltuielile
reducere substanțială a costurilor in
la o mie lei venituri, cît și cheltuie
transporturile auto, în conformitate
lile raportate la kilometri ; între
cu sarcinile stabilite de conducerea
timp, optica s-a schimbat. Fără a
partidului pentru sporirea eficienței
neglija indicatorii amintiți, luăm In
economice în acest sector de activi
calcul, efectiv, rezultatele la tona de
tate. Această acțiune este in curs
motorină consumată, la litrul de mo
de finalizare și urmează să facem
torină mai exact. Adică urmărim,
în ansamblu, o eficiență superioară,
o analiză foarte riguroasă în cadrul
secretariatului comitetului județean
strîns legată și de modul în care
gospodărim fiecare litru de combus
de partid, în spiritul măsurilor sta
tibil. în acest fel, calculul devine
bilite la ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. Organi
mai realist.
zațiile de partid, comuniștii, toți
— Concret, cum veți proceda pen
oamenii muncii care-și desfășoară
tru a realiza sarcinile stabilite de
activitatea în sectorul de transpor
conducerea partidului privind dimi
nuarea costurilor de transport ?
turi auto din județul nostru sint
hotărîți să acționeze cu fermitate și
— Avem, la ora aceasta, cîteva
zeci de autotrenuri cu două remorci,
înaltă răspundere pentru a traduce
avem autobasculante de 16 tone
în viață sarcinile stabilite de con
cărora le-am atașat remorci basculaducerea partidului pentru folosirea
bile de 8 tone și, în continuare, vom
rațională a mijloacelor tehnice și re
spori numărul de autotrenuri cu
ducerea costurilor transporturilor,
două sau mai multe remorci. Tot
așa cum cer interesele economiei
odată, vom asigura alimentarea cu
naționale.
combustibil la beneficiar, pentru a
Anlca F1ORESCU
nu mai fi nevoie de curse suplimen

Acțiuni inițiative,
la întreprinderea
de transporturi auto
Prahova

„în scopul creșterii
gradului de folosire

a Dunării

pentru transport"
Am luat cunoștință cu mult interes
de măsurile stabilite la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. privind creșterea
gradului de folosire a Dunării pen
tru transport. Astfel, imediat am
convocat o ședință extraordina
ră a consiliului oamenilor mun
cii din unitatea noastră — în
treprinderea de navigație fluvială
„NAVROM" Galați, la care au par
ticipat cadrele de conducere din
toate porturile și din flota de la
Dunăre. Cu acest prilej, in urma
dezbaterilor care au avut loc, s-au
stabilit o serie de măsuri privind
creșterea ritmului de operare a na
velor fluviale, mărirea vitezei de
navigație intre porturi, inclusiv prin
folosirea navigației pe timp de noap
te, astfel incit navigația pe fluviu
să se desfășoare în mod corespun
zător chiar și în actualele condiții
de apă scăzută. S-a hotărît, de ase
menea, ca fiecare navă să fie cît mai
bine reparată și întreținută cu cea
mai mare răspundere pentru a putea
naviga în condiții cît mai bune.
Tuturor șefilor de porturi li s-a in
dicat să-și organizeze in așa fel
activitatea incit navele să nu aștepte
în dane nici la încărcare, nici la
descărcare. De asemenea, am luat
legătura cu șantierele navale din
țară, solicitînd ca toate vasele pe
care ni le execută să fie predate
in termen, in special -' barjele de
1 500, 2 000 și 3 000 tone. In același
timp, ne îngrijim de pregătirea te
meinică a investițiilor din anul vi
itor, astfel ca programul privind dez
voltarea flotei fluviale să fie integral
îndeplinit. împreună cu Administra
ția fluvială a Dunării de jos am
luat măsuri pentru a se putea lucra
la punctele critice de pe Dunăre.
Totodată, ne ocupăm, în continuare,
de creșterea volumului de mărfuri
transportat pe cale fluvială, inclusiv
pe Canalul Dunăre-Marea Neagră.
Colectivul întreprinderii noastre
este ferm hotărît să se mobilizeze
exemplar, astfel încît în etapa care
urmează, inclusiv pe perioada timpu
lui friguros, să asigure aplicarea în
tocmai a măsurilor stabilite de con
ducerea partidului, sporind astfel
gradul de folosire a Dunării pentru
transport.

Inq. Iulian S1M1ONESCU

Recolta-culeasă, transportată și depozitată
PÎNĂ LA ULTIMUL BOB!
IALOMIJA. Mesajul adresat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu tu
turor lucrătorilor din agricultură cu
prilejul „Zilei recoltei" constituie
pentru toți locuitorii satelor din Cîmpia Bărăganului ialomițean un pu
ternic îndemn în vederea finalizării
grabnice a tuturor lucrărilor agri
cole.
Pînă luni, la încheierea zilei de
muncă porumbul a fost recoltat de
pe aproape 90 000 hectare din cele
91 970 hectare cultivate, în 60 de
unități agricole terminîndu-se aceas
tă lucrare. Comandamentul județean
pentru agricultură a trimis cu ope
rativitate combinele și importante
forțe umane din aceste unități în
ajutorul celor rămase în urmă.
Sîmbătă și duminică. Ia I.A.S.
Stelnica, la depănușatul porumbului
și încărcarea mijloacelor de trans
port au fost prezenți peste 1 000 de
oameni ai muncii din orașul Fetești
care au venit și cu 50 de autoca
mioane și cupluri de remorci avind
o capacitate de 520 de tone. împreu
nă cu lucrătorii din această unitate,
muncitorii de la C.F.R., Fabrica de
conserve, întreprinderea de tricotaje
și din celelalte unități economice și
instituții de pe raza orașului Fetești
au depănușat peste 3 500 de tone
de porumb și au încărcat în mijloa
cele de transport 2 700 tone care au
fost livrate în fondul de stat.
S-a muncit intens și la recoltarea
și transportul sfeclei de zahăr pen
tru asigurarea materiei prime fa
bricilor de prelucrare din Urzicenl
si Țăndărei. muncă ce s-a materia
lizat în dislocarea și decoletarea
unei suprafețe de 320 de hectare șl
livrarea a peste 5 500 tone de rădă
cini de sfeclă de zahăr.
Demn de remarcat este faptul că,
sîmbătă și duminică, în sprijinul uni
tăților agricole au sosit peste 300 de
mijloace de transport cu care au fost
cărate la bazele de recepție, fabri
cile de zahăr și în locurile de de
pozitare peste 10 000 de tone de
produse. (Mihai Vișoiu).

GIURGIU. Răspunzînd prin
fante chemărilor cuprinse în Mesa
jul adresat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenilor mun
cii din agricultură cu prilejul „Zilei
recoltei", toți cel ce-și desfășoară

activitatea pe ogoarele județului
Giurgiu au realizat sîmbătă și du
minică un mare volum de lucrări.
Astfel, numai la recoltatul și trans
portul porumbului s-au aflat la
muncă. în cîmp. peste 22 000 de ță
rani cooperatori, mecanizatori și
alți lucrători din unitățile indus
triale și instituțiile din municipiul
Giurgiu. Ca urmare, în aceste zile,
în cooperativele agricole de pro
ducție s-a încheiat recoltatul po
rumbului pe toate cele 46 000 hec
tare aflate în cultură.
In bilanțul activității din aceste
două zile-record desfășurate dc o-

adîncl de toamnă. Măsurile energice
întreprinse de comandamentul agri
col județean au dus la sporirea ca
pacității de transport zilnice cu
1 400 tone prin concentrarea
pe
ogoare a unor mijloace mecanice
din întreprinderile industriale, uti
lizarea intensivă a tractoarelor. Ia
care s-au' atașat cite trei remorci și
în mai mare măsură a . atelajelor.
Astfel, numai duminică, ■ s-au încăr
cat și transportat în bazele de re
cepție 12 400 tone porumb, sfeclă de
zahăr și fructe, au fost însilozate
aproape 3 000 tone porumb în ames
tec cu tăiței de sfeclă și s-au efec

Relatărî de ia corespondenții „Scînteii“ despre
ampla concentrare de forțe și despre rezultatele
obținute în ultimele trei zile, ca urmare a aplicării
măsurilor stabilite de conducerea partidului
goarele județului Giurgiu au mai
fost consemnate : transportul din
cimp a 32 000 tone produse, din
care peste 12 000 tone porumb ; re
coltatul și transportul în depozite
și în piețele din Capitală șl Giurgiu
a 420 tone legume : strîngerea și
depozitarea la fermele zootehnice a
peste 11 000 tone furaje, executarea
de arături adinei de toamnă pe
5100 hectare și transportul la fa
brica de zahăr din Giurgiu a 3 410
tone sfeclă. (Ion Manea).

VASLUI. însuflețiți de îndem
nurile adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Mesajul cu
prilejul „Zilei recoltei", și oamenii
muncii din agricultura județului
Vaslui au acționat duminică cu forțe
sporite la stringerea și depozitarea
cit mal grabnică a întregii produc
ții și pregătirea recoltelor viitoare.
Începînd de dimineață pînă noaptea
tîrziu, in cîmp au fost prezenți zeci
de mii de cooperatori și mecaniza
tori, practic toate forțele satelor,
care au lucrat intens si cu spor la
transportul și depozitarea porumbu
lui și sfeclei de zahăr, la însilozat
porumb, precum și la
arăturile

tuat arături pe 2 550 hectare. (Petru
Necula).

TULCEA. Timpul încă frumos
al acestei toamne permite ca oame
nii să poată lucra cu toate forțele
la strîngerea porumbului, legumelor,
sfeclei, orezului și altor culturi, la
efectuarea unor arături de bună
calitate. In zilele de sîmbătă și du
minică, peste 50 000 de oameni ai
muncii din sate și orașe au fost
prezenți in cîmp pentru a aduna cît
mai grabnic roadele, acestei toamne.
In cele două zile s-au recoltat aproape 2 000 hectare cu porumb și
s-au transportat din cîmp mai bine
de 28 000 tone din această cultură,
ceea ce reprezintă un record la această lucrare. De menționat că
pînă în ziua de 28 octombrie a.c. po
rumbul a fost strîns de pe 98 Ia sută
din suprafața cultivată pe județ și
a fost transportat în proporție de
75 la sută la bazele de recepție și
F.N.C. Și în ceea ce privește recol
tarea sfeclei de zahăr, in marea ma
joritate a unităților agricole se lu
crează cu răspundere pentru a se
înscrie în graficele stabilite cu fa
bricile de zahăr. Pînă duminică

Arături adinei de toamnă, pe terenurile I.A.S. Mihăilești, județul. Giurgiu
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S. Cristian

seara, de exemplu, se recoltase
sfecla de pe 4 624 hectare din cele
aproape 6 800 cultivate, existîhd po
sibilitatea ca în cîteva zile această
lucrare să se încheie. (Ion Chiujdea).

SĂLAJ. Dat fiind faptul că în
unitățile agricole cooperatiste din
Sălaj rămăseseră de transportat și
depozitat mari cantități de sfeclă,
porumb, rădăcinoase, struguri etc.,
comandamentul agricol județean a
organizat in zilele de 26 și 27 octom
brie o amplă acțiune menită să asi
gure punerea la adăpost a recoltei.
In acest sens s-a dispus repartizarea
mijloacelor de transport din unitățile
specializate, precum și din unități in
dustriale, pe priorități, stabilindu-se
inclusiv numărul de curse, cantități
le ce urmau a fi transportate. In con
sens au fost mobilizate exemplar și
forțele manuale la activitățile de sor
tare, încărcare, transport și depozi
tare a recoltei. Cu deosebire la ba
zele de recepție mari, activitatea de
preluare s-a desfășurat nonstop.
Drept urmare, numai duminică au in
trat în baze și în alte locuri de de
pozitare peste 2 000 tone de porumb
și 2 200 tone sfeclă.
A fost, într-adevăT. o zi record du
minică la transportul si depozita
tul recoltei, fapt care-și găsește ex
plicația și în răspunsul prompt dat de
unitățile deținătoare de mijloace de
transport: ITSAIA, ITA, IJPL etc.
Conducătorii auto au efectuat curse
contracronometru, fiind pe deplin
conștient! de însemnătatea acțiunii la
care participă. (Eugen Teglaș).
CĂLĂRAȘI. In unele unități
din județul Călărași, recoltatul po
rumbului se apropie de sfirșit. Se lu
crează din plin pe ultimele suprafe
țe, pe ultimele parcele. Se insistă la
rectificat. Toate forțele sint concen
trate acum Ia depănușatul porumbu
lui din grămezi și, mai ales, la trans
portul recoltei în bazele de recepție.
Sîmbătă și duminică, ogoarele ju
dețului Călărași au fost practic împinzite de oameni ai satelor si de la
orașe. A fost organizat depănușatul
In unele baze de recepție, scutindu-se transportul oamenilor la cîmp,
pierderea de timp și carburanți.
Notăm acum cîteva aspecte din
consiliul agroindustrial
Fundeni,
unde am urmărit, timp de o zi. cum
se desfășoară munca în cadrul unei
unități cu rezultate bune. „Sîmbătă
seară, la sfirșitul lucrului, a fost fă
cută un fel de «repetiție generală- a
modului în care se va desfășura ziua
de duminică — „Ziua recoltei" — ne-a
spus organizatorul de partid, I. Mareș. Am pornit de la situația reală a
consiliului pe care o cunoștea, de
fapt, toată lumea. Ne-am analizat po
sibilitățile și am ajuns la concluzia
că. lupi seara puțern să încheiem re
coltarea și transportul și-n aceste
unități". Duminică. dimineața, toată
forța de muncă era la 'tăiat coceni,
pentru că în consiliul agroindustrial
Fundeni. din suprafața de 6 589 hec
tare, 6100 hectare au fost recoltate
manual. ,.La noi, în consiliu, s-a luat
măsura ca primarii comunelor și pre
ședinții de cooperative să se ocupe
personal de transportul porumbului
cu atelajele. Așa s-a făcut că zilnic
530 căruțe au cărat continuu porumb
la baze sau la Asociația economică
Sohatu pentru asigurarea hranei por
cilor" — completează organizatorul de
partid al consiliului.
Pe total județ se constată o
angajare exemplară în aceste ultime
zile ale campaniei de toamnă, cu an
gajamentul ferm al comuniștilor de
a nu precupeți nici un efort pînă ce
recolta nu va fi la adăpost. (Rodica
Simionescu).

directorul întreprinderii de navigație
fluvială „NAVROM" Galați

„Pe primul plan
— reducerea pe toate
căile a cheltuielilor"
Măsurile adoptate recent de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. privind reducerea ponderii
cheltuielilor de transport in totalul
cheltuielilor materiale de producție
au constituit și pentru colectivul în
treprinderii noastre un prilej de
profundă analiză a eficienței activi
tății economice. A fost stabilit un
program de acțiune care se referă în
principal la : optimizarea unui mare
număr de curse, prin care se evită
orice transport in gol ; formarea
unor autotrenuri cu două și mat
multe remorci, reducîndu-se, totoda
tă, distanța medie de transport ; în
cărcarea la capacitatea nominală și
peste aceasta a autovehiculelor cu
ajutorul supraînălțătoarelor spre a
se transporta suplimentar un mare
volum de mărfuri. De asemenea,
prin respectarea strictă a indicato
rului de repartizare după criterii
energetice a transporturilor, am
reușit să predăm C.F.R.-ului un
volum de marfă însumînd aproape
110 000 tone.
în prezent, comitetul de partid și
consiliul oamenilor muncii acționea
ză pentru reducerea cheltuielilor de
întreținere și reparare a mijloacelor
de transport, prin executarea lucrări
lor de întreținere planificate, reali
zarea la timp și de calitate a revi
ziilor tehnice, utilizarea eficientă a
aparaturii de diagnosticare și con
trol din dotare. Totodată, Ia atelie
rul de reparații auto Cărei s-a trecut
Ia recondiționarea unui volum sporit
și a unei game diversificate de piese
și subansamble prin introducerea de
noi procedee tehnologice, pe această
cale urmînd să se obțină importante
economii. De asemenea, vom acționa
cu stăruință pentru repararea în mai
mare măsură a anvelopelor în ate
lierul propriu al întreprinderii și
pentru realizarea planului de reșapări de anvelope ; în exploatare se
va acorda atenție sporită bunei în
trețineri a anvelopelor, în special in
ce privește regimul de presiuni.
Sint măsuri a căror aplicare rigu
roasă este de natură să contribuie la
reducerea cheltuielilor de transport,
la ridicarea calității transporturilor
și a eficienței economice a întregii
noastre activități. Tot în acest scop,
comitetul de partid, organizațiile de
bază își propun să acționeze cu și
mai multă fermitate și exigență
pentru creșterea spiritului de răs
pundere la fiecare loc de muncă.

Gheorqhe GIURG1
secretarul comitetului de partid
de la întreprinderea
de transporturi auto Satu Mare

REALIZAREA PRODUCȚIEI PENTRU EXPORT
- preocupare primordială a întregului colectiv
Chiar în ziua cînd ne aflam la în
treprinderea de mașini electrice din
Capitală, la rampa de livrare
a produselor pentru export erau în
cărcate într-un autocamion special
36 de motoare asincrone de mare ga
barit, cu destinația portul Constanța.
Inginerul-șef al întreprinderii, tova
rășul Matei Vlădeanu, precizează că
acest lot este expediat în avans unui
partener din Statele Unite ale Americii.
— A intrat în obișnuința colecti
vului nostru 6ă execute și să livreze
partenerilor externi mașini electrice
de .înaltă calitate și într-un timp
foarte scurt. De la Începutul acestui
an am livrat suplimentar Ia export
partenerilor din peste 70 de țări, unele cu o bogată tradiție în fabrica
ția de motoare electrice, cum ar fl
S.U.A.. Franța, Italia, R.F. Germania,
produse în valoare de peste 20 mi
lioane lei.
Este., fără îndoială, un rezultat cu
totul și cu totul remarcabil, care oglindește eforturile susținute ale aces
tui harnic colectiv pentru realizarea
exemplară a planului la export. Să
fie vorba de o simplă conjunctură
favorabilă desfacerii produselor rea
lizate de această întreprindere 7 Din
capul locului trebuie să spunem că
lucrurile nu stau deloc așa. Rezul
tatele obținute evidențiază, In pri
mul rînd, că produsele cu marca
I.M.E.B. sint tot mai mult solicitate
de numeroși parteneri externi. Bună
oară, în ultima perioadă s-a expor
tat un mare număr de motoare asin
crone, grupuri de convertizoare, mo
toare de curent continuu pentru ac
ționările mașinilor-unelte.

Normele interne de fabri
cație — la niveiul parametri
lor realizați pe plan mon
dial. Numeroase calcule comparati
ve ilustrează performanțele atinse la
diferite produse fabricate în această
întreprindere. Bunăoară,., masa spe
cifică la motoarele A.S.A., gabarit
180, este de 12,7 kg pe kW la pro
dusele fabricate de I.M.E.B. și de
14,7 kg pe kW la cele realizate de
firmele A.E.G. (R.F. Germania) și
Marelli (Italia). Care este „secretul"
acestor performanțe ?
— O „tripletă" care de multă vre
me a devenit o preocupare constantă

a întregului colectiv, și anume: nou
tate, calitate, promptitudine — ne
spune inginerul Neculai Gavriliu,
șeful atelierului de proiectare mo
toare curent alternativ. In prezent,
pe piața externă există o concuren
ță acerbă între producătorii de ma
șini electrice. Or, pentru a-ti men
ține partenerii externi, pentru a te
impune cu noi produse pe alte piețe
de desfacere, este absolut necesar să
produci motoare electrice cu perfor
manțe înalte, competitive și chiar
superioare celor atinse pe plan mon
dial. Și noi am reușit acest lucru.
Astfel, de la începutul acestui an au
fost asimilate în fabricație peste 100
de produse noi. Dintre acestea amin

sînt expediate partenerilor din
U.R.S.S., Italia, Turcia, S.U.A. și
Egipt.
— Onorarea integrală a contracte
lor la export pe acest an pînă la 30
noiembrie reprezintă pentru colecti
vul nostru un obiectiv primordial —
ne spune tovarășul Gheorghe Nica,
secretarul comitetului de partid din
întreprindere. în acest sens, comisia
pentru export din cadrul unității a
stabilit organizarea unor ateliere,
formații și echipe specializate în
producția de export. Totodată, am
întărit asistenta tehnică, repartizînd
specialiști de nădejde în fiecare ate
lier în parte.
Eficienta acestor măsuri 7 în loc

La întreprinderea de mașini electrice București
tim doar două mai reprezentative
care, datorită robustetii constructive,
au o fiabilitate mult sporită în ex
ploatare: motoarele asincrone trifaza
te cu rotor în scurtcircuit de 18,5 kW
și 1 500 rotații pe minut și motoarele
de 15 kW și 1 000 rotații pe minut.
Datorită calității și performan
telor tehnice, cele două produse sînt
intens solicitate la export. O atestă
faptul că un partener străin a soli
citat un lot de 15 000 de motoare de
acest tip. Și încă un amănunt plin
de semnificație : o mare parte din
acest lot de motoare a fost expedia
tă, iar partenerul extern și-a mani
festat mulțumirea atit pentru calita
tea produselor, cît și pentru prompti
tudinea în livrări.

A început pregătirea fa
bricației din anul viitor. Răs*
punderea muncitorească pentru rea
lizarea la termen și chiar în avans
a fiecărei comenzi încheiate cu par
tenerii externi este ilustrată de re
zultatele bune obținute de colectivul
acestei întreprinderi care, lună de
lună, și-a îndeplinit și depășit pla
nul la export. La secția a Il-a mo
toare electrice, de pildă, se realizea
ză peste 80 la sută din producția
destinată exportului. Zilnic, aici sint
finalizate zeci și zeci de motoare de
diverse sortotipodimensiuni, care

de alte amănunte, secretarul comite
tului de partid ne prezintă un grafic
din care notăm : „Lotul de 25 de
motoare asincrone cu parametri îm
bunătățiți, cu destinația S.U.A., rea
lizat în avans cu 20 de zile". Ce mă
suri deosebite s-au luat pentru rea
lizarea în devans a acestui lot ?
— Explicația este destul de simplă
— ne spune bobinatorul Nicolae
Ciocîrlîe. Ne-am făcut toți, la locul
nostru de muncă, datoria.
In prezent, așa cum preciza secre
tarul comitetului de partid, întregul
colectiv depune eforturi stăruitoare
pentru onorarea, pînă la sfîrșitul lu
nii noiembrie, a tuturor contractelor
la export pe acest an. Concomitent,
în întreprindere s-a trecut încă de
pe acum, așa după cum a reieșit din
discuția purtată cu inginerul Aurel
Mărculescu, șeful secției a Il-a, și așa
cum aveam să ne convingem în
timpul documentării noastre, la pre
gătirea fabricației producției pentru
export care are termen de livrare
trimestrul I 1986. „Ca urmare a aces
tor măsuri — ține să precizeze ingi
nerul Aurel Militaru, șeful serviciu
lui export-desfacere — pînă la în
ceputul lunii decembrie vom asigura
în totalitate baza materială necesa
ră și vom începe, la unele produse
care au ciclu de fabricație mai în
delungat, operațiile de pregătire și
debitare a unor repere".

Este cit se poate de evident că în
această întreprindere s-a înțeles
profund că exportul constituie o
prioritate a priorităților și, ca atare,
datorită judicioasei pregătiri și or
ganizări a producției, colectivul de
aici va lucra încă din luna decem
brie Ia comenzi de produse cu ter
men de livrare în primul trimestru
din 1986.

Adaptarea operativă a
fabricației la solicitările
partenerilor externi. In situa_
ția în care solicitările de mașini electrice sînt tot mai numeroase,
este firesc ca organizarea produc
ției să țină seama de solicitări
le unui partener străin sau altul.
Pentru a nu rămîne în sfera afirma
țiilor teoretice, să concretizăm. Pe
adresa întreprinderii bucureștene au
sosit în urmă cu aproximativ două
luni numeroase comenzi pentru cîte
va tipuri noi de motoare electrice,
cu gabarite mari. Acestea nu se pu
teau executa în secția a doua, secție
specializată în producția de export.
Nu era timp de discuții și trebuia să
se acționeze rapid. Cum de altfel
s-a și procedat. Conducerea între
prinderii, comitetul de partid au
stabilit ca aceste comenzi să fie exe
cutate în cadrul secției a III-a. In
mai puțin de două săptămîni, secția
a III-a a devenit și ea o secție spe
cializată în producția pentru export.
S-au făcut dotări suplimentare, au
fost reorganizate anumite linii de
fabricație, s-au reamplasat unele in
stalații și utilaje. La această acțiune
a participat întregul colectiv al în
treprinderii. Rezultatul ? în prezent,
secția lucrează Ta întreaga capacita
te, reușind într-un timp foarte scurt
să livreze partenerilor externi mai
bine de jumătate din motoarele con
tractate.
|
Desigur, ne-am referit numai la
cîteva aspecte care permit să se tragă
concluzia că, In această întreprin
dere, s-a acumulat o bună experien
ță In domeniul realizării la un înalt
nivel calitativ și în avans a produc
ției destinate exportului. O expe
riență care poate fi preluată și de
alte unități de profil din țară.

Gheorqhe IONI I A.
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mhni mresata mHtti
NICUAE CEAUSESra
de participant" la adunarea festivă consacrată
împlinirii a 125 de ani de la întemeierea

Universității din lași
La Iași a avut loc adunarea festi
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
vă consacrată împlinirii a 125 de ani
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
de la întemeierea Universității „Ale
liste România, de către participant!
xandru Ioan Cuza" din localitate.
— cadre didactice, cercetători si stuIn telegrama adresată tovarășului
denti — se arată :
Cu înaltă recunoștință si deplină dragoste ne îndreptăm gindurile
spre dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. conștient! că succesele Înregistrate în activitatea
noastră in epoca ce cu îndreptățită mindrie poporul nostru o numește
„Epoca Ceausescu" se datorează strategiei complexe de dezvoltare socialeconomică. bazată ne contribuția scolii, științei si culturii, strategie fun
damentată prin măreața dumneavoastră operă teoretică și practică.
Folosim si acest prilej pentru a exprima cele mai alese sentimente
de prețuire mult stimatei tovarășe academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, strălucit om politic și eminent savant de renume mon
dial, pentru coordonarea aplicării in viață a politicii partidului și statului
nostru in domeniul invătămintului, științei și culturii.
Avind clară imaginea perspectivelor deschise de Congresul al XIII-Iea
al partidului dezvoltării tării, sarcinile sporite care revin invătămintului,
cercetării științifice și procesului de formare a conștiinței revoluționarpolîtice. ne angajăm solemn în fata dumneavoastră, mult iubite si stimate
tovarășe secretar general, să punem întregga noastră capacitate de ffindire. creație si muncă in slujba înfloririi scumpei noastre patrii, a for
mării si educării de Specialiști competent!, de oameni cutezători, demni
Si devotat! celor mai inalte idealuri ale poporului român si umanității.

Organizare și răspundere
(Urmare din pag. I)
gical gap") dintre țările cu diferite
niveluri de dezvoltare. Dar între
aceste țări există și decalaje în
ceea ce privește organizarea („ma
nagement gap"), iar lichidarea aces
tor decalaje impune nu numai o
perfecționare din punct de vedere
tehnologic, ci și o modernizare a
structurilor, a concepțiilor despre
organizare. Pentru că în cadrul
structurilor specifice forțelor de
producție generate de mașinism nu
pot da randamentul scontat mijloa
cele moderne zămislite de cea de-a
doua revoluție industrială.
Există o mare mobilitate e for
țelor de producție, dar și o mare
mobilitate a structurilor, a forme
lor de organizare și conducere.
Este semnificativ In această pri
vință că chiar și intre țări apro
piate ca nivel
de dezvoltare
există decalaje privind organizarea
muncii. Un specialist a urmărit
evoluția unor întreprinderi vesteuropene și americane timp de mai
mulți ani. întreprinderi avind o
dotare tehnică și un volum de pro
ducție asemănătoare.
Numai că
ceea ce produceau firmele vesteuropene cu 30 000 de oameni, cele
americane produceau cu 10 000 de
oameni, lată importanța organiză
rii.
Organizarea hotărăște gradul de
valorificare a forțelor de care
dispui la un moment dat șl implicit
viteza de înaintare pe arterele pro
gresului. Neîndoielnic, un mijloc
modern de producție este prima
condiție a unei înalte eficiențe, dar
el nu constituie decît o premisă a
dezvoltării de care dispui, dar pe
care poți să nu o folosești ca fac
tor de progres. Un utilaj oricit de
modern nu poate avea decît valoa
rea pe care i-o pune în lumină or
ganizarea. Iar fondurile fixe
nepuse in valoare printr-o organi
zare superioară te țin de două ori
pe loc : imobilizează fonduri, iar
din premise de clștig se transfor
mă in surse de pagubă.
Poate mal mult decît tehnica în
sine, organizarea este generatoare
de cuante de energie necesare pro
gresului, nu numai intrucît de ea
depinde ca tehnica să fie folosită
la capacitatea maximă, să fie pusă
la lucru, să dea tot ce poate da,
ci și pentru că o organizare bună
asigură condiții ca tehnica Însăși
să fie perfecționată, creează acel
climat indispensabil activității de
înaltă performantă. înțelegem ast
fel de ce un om de afaceri făcea,
încă Ia mijlocul secolului, o decla
rație ce poate părea surprinzătoa
re : „Dacă aș fi pus să aleg între
actuala mea organizare și a da
foc utilajelor care m-au costat mi
lioane, aș alege varianta a doua.
Imprumutind niște bani, mi-aș
putea reconstrui utilajele într-un
timp relativ scurt ; în schimb pînă
mi-aș reconstrui organizarea ar
trece o generație".
Ne-am obișnuit să ne reprezen
tăm munca doar în ipostaza ei de
efort depus pentru modelarea unui
obiect, a unui produs. Dar munca
înseamnă deopotrivă și organiza
rea muncii. întrebați într-o unitate
cine este autorul unei importante
inovații tehnologice. VI se va da
numele celui sau celor ce au
creat-o, uitindu-se de cel sau cei
ce au implementat-o, de energia
care a trebuit cheltuită pentru a
învinge inerții, comodități, reticen
te și prejudecăți, de riscul asumat
pentru a traduce în practică pro
iectul respectiv (riscul este întot
deauna al celui care Înfăptuiește).
Ca să nu mai vorbim de faptul că
transpunerea organizatorică a unei

idei este hotărîtoare pentru consa
crarea ei socială. Ideile mari pot
fi compromise prin proiecte organi
zatorice eronate !
Se poate spune că cu cit o acti
vitate este mai amplă, antrenează
mai multe forțe, manipulează fon
duri mai mari, cu atit organizarea
devine mai strîns asociată, indis
pensabilă activității respective. S-a
calculat că ponderea organizării în
valoarea globală a unui produs
este in multe cazuri mai mare decît
cea a materiilor prime și tehnolo
giei, ceea ce ilustrează grăitor va
loarea deosebită a organizării pen
tru dezvoltarea națiunilor contem
porane. Valoare cu atit mai pre
țioasă cu cît — și acest aspect este
dintre cele mai importante — or
ganizarea nu are nevoie de materii
prime dacă nu avem în vedere
materia primă cea mai importantă,
inteligența umană, nici de energie,
dacă nu ne referim Ia energia
umană necesară pentru izbînda
unei idei. Organizarea ne apare
astfel și drept cea mai ieftină re
sursă a dezvoltării legată strîns de
ceea ce fiecare comunitate are la
îndemină : inițiativa, experiența și
capacitatea de creație a membrilor
săi. Acestea sînt „materiile prime"
din care se întrupează sistemele
organizatorice bune, adecvate, efi
ciente. Iar gradul inalt de organi
zare va conferi teren de afirmare
calităților umane. Este tonic, este
reconfortant să știi că aparții unui
sistem bine organizat, funcționind
'temeinic, promovind criterii ferme
de apreciere și evaluare, pentru că
organizarea temeinică conferă omu
lui: ceea ce este poate cel mai . im
portant lucru pentru el și pentru
societate : perspectiva și garanția
perspectivei, in orizonturile căreia
înfloresc marile proiecte, realizări
le durabile. Pentru că perspectiva
trebuie resimțită la nivelul socie
tății, al diferitelor sale eșaloane,
al grupurilor și cetățenilor.
Organizarea este in principal
expresia unei Investiții de gîndire
și inițiativă. Menirea ei este de a
face ca inteligența să se manifeste
la nivelul vieții și activității unui
grup, a unui colectiv. Marea per
formanță a organizării este aceea
de a capta, de a absorbi cît mai
multă inițiativă și inteligență, creîndu-se cimp de manifestare la
nivelul vieții colective ; căci pot fi
situații cînd membrii unui colectiv
sint instruiți, pregătiți fără ca
activitatea respectivului colectiv să
se caracterizeze printr-un inalt
grad de integrare și eficiență. în’
aceasta constă forța, dar și slăbi
ciunea organizării. Pentru că dacă
se dovedește a fi practic Ia indemina oricui — nesolicitînd mari in
vestiții — organizarea poate fi —
și este — pindită uneori de perico
lul prejudecăților și conformismu
lui.
Drumul lung și anevoios al dez
voltării — indiferent de porțiunea
sa — trebuie străbătut sub privirile
lucide ale organizării temeinice.
Greutățile ce pot apărea in proce
sul muncii, al creației sînt .firești.
Ele trebuie întimpinate cu liniștea
muncii constructive, cu conștiința
limpede a faptului că nimic nu este
de neînvins cînd se muncește cu
neodihnă și încredere, in cadențele
ritmice ale organizării raționale,
temeinice. ■ Matricea progresului
este pină la urmă hotărîtor mo
delată și de calitatea activității de
organizare și conducere, căreia pe
bună dreptate conducerea partidu
lui, secretarul său general îi acor
dă o importantă deosebită, acționind cu fermitate și consecventă
pentru perfectionarea sa. pentru
ridicarea
la nivelul exigentelor
etapei actuale.
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Cronica zilei Primul ministru al guvernului, tnvarășul Constantin Dăscălescu,
în cadrul manifestărilor prilejuite
de marcarea in tara noastră a „Zilei
Națiunilor Unite" și a „Săptăminii
dezarmării", luni a avut loc, in Ca
pitală. o masă rotundă organizată de
Asociația pentru Națiunile Unite din
Republica Socialistă România, Aso
ciația de drept international și rela
ții internaționale (A.D.l.R.I.) și Aso
ciația Tineretului și Studenților din
România pentru Națiunile Unite.
Au fost prezentate comunicări pri
vind inițiativele și contribuția Româ
niei socialiste, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu in promovarea
unui climat de pace și securitate pe
planeta noastră. creșterea rolului
O.N.U. in rezolvarea problemelor
care confruntă lumea contemporană,
aportul tinerei generații la dezvol
tarea raporturilor de cooperare și în
țelegere intre toate națiunile.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre
didactice universitare, specialiști in
domeniul relațiilor și dreptului inter
national. ziariști.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Turcia, luni a avut loc, în
Capitală, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea. în
cadrul căreia au fost infătișate im
presii de călătorie din această tară și
a fost prezentat un film documentar.
Au participat reprezentanți ai
T.R.R.C.S. si Ministerului Afacerilor
Externe, oameni de artă și cultură,
un numeros public.
Au fost prezent! Siireyya Tliksrl.
ambasadorul Republicii Turcia la
București, membri ai ambasadei.
(Agerpres)

va face o vizită de lucru in Republica Populară Polonă
Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, va efectua în

ziua de 30 octombrie. Ia invitația gu
vernului polonez, o vizită de lucru
in Republica Populară Polonă.

20.S3 Tot! tinerii
Album corâl

tv
20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie ® Ară
turile de toamnă — temelia recol
telor bogate. Experiențe, soluții,
rezultate.
Vecinii fată în fată.
Condiții similare — producții
zootehnice diferite.

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 29 octombrie, ora 20 — 1 no
iembrie. ora 20. In tară : Vremea va ti
schimbătoare, cu cerul temporar noros
in regiunile nordice, unde vor cădea
precipitații slabe sub formă de burniță
Si ploaie, tn restul tării, vremea va fi
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil si ploi Izolate doar în sud-vestul te
ritoriului. Vinlui va sufla slab pînă la
moderat, cu unele intensificări în re
giunile estice cu viteze de 40 km pe

teatre
® Teatrul National (14 71 71. aala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 19.30 : (sala Atelier) : Dl. Cehov e îndrăgostit — 19.
& Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 75. Ateneul Român) : „Tricentenar EACH", Recital de orgă Ștefan
David — 19 : (sala Studio) : ..Treptele
afirmării artistice*. Adrian Stroici —
pian — 17,30.
O Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 19.
@ Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra*

mii pentru construirea de locuin
țe. cu cîștiguri in materiale de
construcție și pentru turism ;
• iol 31 octombrie, ora 16.30.
în sala Casei de cultură din str.
Zalomit nr. 6 din Capitală, trage
rea la sorți lunară pentru acorda
rea ciștigurilor la depunerile pe
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri.
Cu prilejul „Săptăminii econo
miei", Casa de Economii și Consemnațiuni organizează, pe lingă
tragerea la sorți lunară, și o tra
gere Ia sorți suplimentară, Ia care
se acordă importante ciștiguri cu
prinse intre 50 000 de lei și 800
de Iei.

(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Amintiri — 19 : (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44) : Eunucul — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 19.30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Măseaua de minte -* 19.
0 Teatrul ..Nottara“ (59 31 03. sala
Magheru) : Brățara falsă — 18.30 ;
(sala Studio) : Martorii sînt de fată
- 19.
O Teatrul Giulesti (sala Majestic.
14 72 34) : Nu. eu nu regret nimic ;
Să nu-țî faci prăvălie cu scară — 19.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy. 15 56 78) : Malavika Sarkar (India) — 19 : (sala Victoria.
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18.

(color).

20.45 A învăța aă fii revoluționar, pa
triot. bun cetățean a! patriei tale
(color)
21.00 Teatru TV. Actorul din Hamlet, de
Mihail Sorbul. Regia artistică :
Matei Alexandru
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

oră din sectorul sudic. Temperaturile
minime, in creștere in a doua parte a
intervalului, vor fi cuprinse, tn gene
ral. între minus 4 si plus 6 grade, mai
coborite în prima noapte in zonele depresionare. iar cele maxime, mline. în
tre 5 si 15 grade, izolat mal ridicate in
sud. In primele nopți se va produce
brumă si tzolat Îngheț la sol. iar dimi
neața. local, se va semnala ceată. In
București : Vremea va fi predominant
frumoasă, cu ceru) variabil. Vintul va
sufla slab pînă lă moderat. Tempera
tura aerului tn creștere ușoară. Mini
mele vor oscila între zero si 4 grade,
mal coborite in prima noapte, iar maxi
mele între 11 si 15 grade, tn prima
noapte se va semnala brumă, iar în
cursul dimineților ceată.
!

Bilanț fructuos la închiderea
Tîrgului internațional București -1985
• Importante contracte de export încheiate de întreprin
derile românești de comerț exterior 9 Peste 500 OOO de
vizitatori din țară și de peste hotare

Timp de 9 zile, între 19 șl 27 oc
tombrie, Complexul expozițional din
Piața Scânteii a găzduit cea de-a
Xl-a ediție a Tîrgului internațio
nal București, desfășurată sub de
viza „Comerț — cooperare — dez
voltare — pace". Această manifes
tare economică internațională de
mare interes pentru comerțul mon
dial, inaugurată de secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
s-a înscris ca o nouă șl elocventă
expresie a voinței României socia
liste de a dezvolta continuu relații
economice reciproc avantajoase cu
toate statele lumii, în interesul pro
gresului, al cauzei păcii și înțele
gerii intre popoare. Tîrgul interna
țional București 1985 a avut loc in
anul de aniversare a două decenii
de la Congresul al IX-lea al parti
dului — eveniment cardinal care a
marcat in viața politică, economică
și socială a țării o perioadă de un
deosebit avînt și dinamism, legată
pentru totdeauna de numele, gindirea și fapta revoluționară ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care a
deschis ample și luminoase perspec
tive dezvoltării României în toate
domeniile. Produsele prezentate de
întreprinderile românești la T.I.B. '85,
care au oferit o imagine de ansam
blu a nivelului inalt atins de indus
tria românească, a realizărilor teh-

nico-științifice au demonstrat succe
sele deosebite înregistrate în aceas
tă perioadă, înscrisă cu litere de aur
în istoria patriei.
Prin numărul ridicat de participanți — peste 1 200 de expozanți din
România și alte 35 de țări din Afri
ca, America de Sud, America de
Nord, Australia și Europa — prin
oferta diversificată și de inalt nivel
tehnic prezentată, a Xl-a ediție a
T.I.B. a polarizat interesul unui
mare număr de specialiști români și
oameni de afaceri de peste hotare,
a publicului
larg. Organizatorii
ne-au informat că standurile tîrgu
lui au fost vizitate de peste o ju
mătate de milion de persoane, de
numeroase delegații guvernamentale
și ale cercurilor de afaceri din nu
meroase țări. Aceasta demonstrează,
așa cum de altfel ne-au declarat nu
meroși participanți români și oas
peți de peste hotare, că ediția din
acest an a tîrgului a reprezentat un
succes care întărește prestigiul
tîrgului internațional din capitala
României.
Caracteristica principală a T.I.B.
'85 a fost intensa activitate de ne
gocieri și de perfectare a numeroase
tranzacții economice și de coopera
re. Dintre principalele contracte în
cheiate de întreprinderile românești
de comerț exterior cu parteneri de
peste hotare menționăm pe cele pri

vind exportul de mașini-unelte, scule
și accesorii, piese de schimb — în
Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, R. P.
Chineză, Columbia. R. D. Germană,
Grecia, Franța, Italia. Mexic, Siria,
S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. ; utilaj
chimic și petrolier — in Bulgaria,
Cehoslovacia, Egipt, R, D. Germană,
Franța, Iran, Polonia, U.R.S.S. ; echipamente și utilaje metalurgice
— în Cehoslovacia și U.R.S.S. ; va
goane și material rulant — în Ar
gentina, Bulgaria. Columbia, R. D.
Germană,
Polonia ;
autoturisme
„Dacia" și „Aro“, autocamioane, tro
leibuze, autoșasiuri și piese de
schimb — in Bangladesh. Cehoslova
cia, R. D. Germană, Grecia, Unga
ria ; tractoare și mașini agricole —
in Bulgaria, Cehoslovacia, Egipt,
R. D. Germană, Iran, U.R.S.S. ; mo
tonave maritime și șalande — in
Cehoslovacia și U.R.S.S. ; tehnică de
calcul, mijloace de automatizare,
alte produse ale industriei electro
tehnice — în Albania, Anglia, Bul
garia, Cehoslovacia, Egipt, Elveția,
R. D. Germană, R. F. Germania,
Irak, Italia, Polonia, Turcia, U.R.S.S.;
rulmenți — în Bangladesh, Belgia,
R. F. Germania, Mexic, Turcia,
U.R.S.S. Alte contracte prevăd li
vrarea de produse chimice și petro
chimice românești — anvelope, fire
și fibre chimice, îngrășăminte, me
dicamente, cosmetice — în Anglia, Ar
gentina, Australia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Chineză, Danemarca,
Elveția, Franța, R. F. Germania, In
dia, Iordania, Irak, Italia, Iugoslavia,
Japonia, Mexic, R. P. Mongolă, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia,
S. U.A., Ungaria, Venezuela ; produ
se ale industriei lemnului șl mate
rialelor de construcție — în Albania,
Afganistan. Austria, Cipru, Egipt,
Finlanda, R. F. Germania, Iordania,
Italia, Kuweit, Libia, Maroc, Nor
vegia, Polonia, S.U.A., Ungaria,
U.R.S.S. ; produse ale industriei
ușoare — în Anglia. Austria, Ca
nada, Danemarca, Elveția, Franța,
Iordania, Olanda, S.U.A., Suedia,
Ungaria, U.R.S.S. ; produse ale co
operației meșteșugărești — în Austria,
Bulgaria, Egipt, Franța, R. D. Germa
nă, R. F. Germania, Liban, Olanda,
S. U.A. si U.R.S.S.
Prin numărul și valoarea contrac
telor comerciale de export-import
Încheiate, prin înțelegerile stabilite
privind specializarea și cooperarea
în producție, cît și prin schimbul de
informații
tehnice și științifice,
T. I.B. '85 a adus o contribuție im
portantă Ia extinderea colaborării
economice a României cu alte țări.
Si Ia actuala ediție a T.I.B., din
partea organizatorilor au fost acor
date diplome și medalii participanților cu prezentă tradițională Ia această importantă manifestare găz
duită in capitala țării.
Intensa activitate comercială des
fășurată la T.I.B. '85 și rezultatele ei
concrete pentru participanți, seria de
acțiuni de larg interes care au mar
cat zilele tîrgului au făcut ca bi
lanțul ediției recent încheiate să fie
fructuos. Aceasta a întărit convin
gerea că tirgurile găzduite de ca
pitala României socialiste contribuie
Ia dezvoltarea schimburilor comer
ciale internaționale, la stimularea
cooperării economice pe multiple
planuri în interesul și avantajul tu
turor partenerilor, al cauzei colabo
rării și păcii în lume.

Dan CONSTANTIN

INFORMAȚII DE LA C.E.C.
Pentru depunătorii care posedă
instrumente de economisire prevă
zute cu cîștiguri. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni informează
că tragerile la sorți pentru trimes
trul III 1985 pentru acordarea cîștigurilor la unele librete de econo
mii, precum și la obligațiunile
C.E.C. cu cîștiguri pentru luna oc
tombrie a.c. vor avea loc astfel :
• miercuri 30 octombrie, ora
16,30, în sala Casei de cultură din
str. Zalomit nr. 6 din Capitală,
tragerile la sorți pentru acordarea
ciștigurilor la libretele de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri in au
toturisme emise de unitățile C.E.C.
din țară și la libretele de econo-

României

Dunărea
(Urmare din pag. I)
Pornind o dată cu fluviul
de la Buziaș. ne-am amintit despre o anume
„Grădină a olandezului".
Ea simbolizează prima în
cercare de amenajare a te
ritoriului în scop agricol,
în Delta Dunării, prin...
1895. undeva, mai jos de
Mahmudia, cariera de cal
car a oțelăriilor gălățene
de azi. încercarea a eșuat,

în noua geografie a patriei av
ideea părea să sucombe in
uitare, dar iată, de cițiva
ani. la inițiativa si sub
directa conducere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu a
fost elaborat și prinde
trainic viată „Programul
de amenajare și exploatare
integrală a Deltei Dunării".
Program de o importanță
economică deosebită, menit
să pună in valoare acest
adevărat și unic paradis
acvatic, să asigure păstra

® Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 9 : Snoave cu măști
— 15.
@ Teatru] „Țăndărică" (15 23 77) : Guliver în tara păpușilor — 10 : FătFrumos din lacrimă — 15 : (sala din
Piața Cosmonautilor) : Nu vorbiți în
timpul spectacolului — 15.
© Circul Globus (10 41 95) : Tom $1
Jerry la circ — 19.
@ Estrada Armatei (13 60 64) : Vese
lia are cuvîntul — 19.

cinema
® Căsătorie cu repetiție s SCALA
(11 03 72) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18;

rea mediului înconjurător,
a condițiilor naturale de
aici. Pînă în 1990, pe baza
studiilor topografice, pedologice, geotehnice. hidro
logice agricultura se va
extinde în Delta Dunării
de la 66 185 ha cit este zes
trea în prezent, la 144 000
de hectare.
„Bărăganul
dintre ape", cum este su
pranumită Insula Mare a
Brăilei, va avea aici un
frate geamăn, de două ori

20.15. FAVORIT (45 31 70) — 11,15: 13.15;
15,15;
17,15;
19,30.
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11 ; 13; 15,15; 17.30: 19,45.
0 Heidi ; DOINA (16 35 38) — 9: 10.45:
12.30: 14.30.
0 Declarație de dragoste: DOINA —
16.30: 18,45, PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17: 19.
0 Masca de argint :
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9:11: 13; 15: 17: 19.
© Toamna bobocilor : LIRA (31 71 71)
— 15: 17: 19. FLACĂRA (20 33 40) —
9: 11: 13: 15: 17; 19.
© Urma castorului: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15.
0 Iarna bobocilor : DRUMUL SĂRII
— 17; 19. VOLGA (79 71 26) — 9; 11;
13: 15: 17; 19.
0 Aripi de zăpadă : GIULESTI
(17 55 46) — 9: 11: 13. ARTA (213186)
— 9; 11; 13.

mai Întins ca șuprafață, de
două ori mai puternic,
Ce nume să-i dăm Dună
rii. aici la capăt de drum,
unde adaugă prin puterea
oamenilor și prin puterea
ei noi date fundamentale
la geografia fizică a patriei
socialiste ? între multele
posibile, pe cel care le ex
primă
semnificativ
pe
toate : Dunărea oamenilor
care-și făuresc propria lor
istorie.

• Pirații secolului XX i CIULEȘTI
— 15: 17; 19.
• Cavalerii teutoni : ARTA — ÎS; 19.
• Promisiuni t AURORA <35 04 66> —
9: 11: 13: ÎS; 17: 19. FLAMURA
<85 77 12) — 9: 11 : 13: 15: 17.15: 19.30.
© Spectacol la miraj : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15: 13.30: J5,45: 18:
20.15.
© Cămin pentru nefamillștl: LUMINA
<14 74 16) — 9: 11 : 13.15: 15.30: 17.45: 20.
• Primăvară fără soare i UNION
(13 49 04) — 9; II; 13: 15; 17; 19.
• Buletin de București': STUDIO
(59 53 15) — 9.30: 11.30: 13.30: 15.30:
17.30: 19,30.
© Cel șapte fantastici : DACIA
(50 35 94) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. SALA
MICA A PALATULUI — 17.15 : 19.30.
• Osceola : FESTIVAL «5 63 84) — 9:
11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15.

ZIUA

NAȚIONALĂ A

REPUBLICS

TURCIA

Excelenței Sale Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA

Aniversarea Zile! naționale a Republici! Turcia lm! oferă plăcutul prilej
de a vă adresa. In numele poporului român și al meu personal, sincere fe
licitări si cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de
prosperitate poporului turc prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre
țările noastre vor continua să se dezvolte in viitor, în interesul popoarelor
român și turc, al cauzei securității șl păcii in Balcani, în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu, a transmis o
telegramă primului-ministru al Re
publicii Turcia. Turgut Ozal. prin
care ii adresează sincere felicitări

Se împlinesc 62 de ani de Ia pro
clamarea Republicii Turcia, eveni
ment memorabil care. Incununlnd
lupta forțelor patriotice ale po
porului din această țară împotriva
rinduielilor anacnonice și pentru
salvare națională, a inaugurat pro
cesul făuririi statului turc modern,
însuflețind largi pături populare,
ideile înnoitoare ale întemeietoru
lui Republicii, Kemal Atatiirk, au
căpătat viață prin ample moderni
zări ale vieții politice, economice,
culturale. Crearea unei industrii
naționale, dezvoltarea agriculturii,
extinderea invătămintului de toate
gradele, ridicarea nivelului de civi
lizație sînt tot atitea concretizări
ale orientărilor stabilite in urma
memorabilului act de acum șase
decenii și mai bine.
Anul acesta, Ziua națională este
marcată in condițiile unor intense
eforturi pentru realizarea prevede
rilor primului an al cincinalului
1985—1989, care a stabilit ca prin
cipale obiective combaterea efecte
lor crizei economice și relansarea
industriei prelucrătoare, dezvolta
rea energeticii, sporirea exporturi
lor și a numărului locurilor de
muncă, ridicarea venitului național.
Aniversarea de astăzi este un
nou prilej pentru evocarea relații
lor prietenești româno-turce. Situa
te în aceeași zonă geografică și
animate de aspirații de progres și
pace, cele două țări au statornicit
și dezvoltă între ele raporturi de
conlucrare rodnică — întemeiate pe
deplină egalitate, stimă și respect

cu prilejul Zilei naționale a țării
sale. Totodată, în telegramă se ex
primă convingerea că raporturile de
prietenie și colaborare româno-turce se vor dezvolta continuu, în in
teresul celor două țări și popoare.

reciproc — in diferite domenii de
interes comun. Momentele culmi
nante ale acestor legături le-au
constituit intilnirile și convorbirile
româno-turce la nivel inalt. Este,
astfel, binecunoscut că vizita de
stat întreprinsă de președintele
Nicolae Ceaușescu in Turcia in
1983, ca și vizita de stat realizată
în țara noastră in iunie anul aces
ta de președintele Kenan Evren
s-au soldat cu rezultate bogate,
deschizătoare de noi perspective
pentru intensificarea relațiilor de
prietenie și bună vecinătate între
cele două țări.
înțelegerile privind încheierea
unui acord pe termen lung, folo
sirea activă a canalului DunăreMarea Neagră, in general a Mării
Negre, extinderea legăturilor pe
planul culturii, artei și științei sint
tot atitea elemente importante me
nite să consolideze ansamblul co
laborării româno-turce.
Pe plan internațional, cele două
țări conlucrează inclusiv in cadrul
O.N.U. și al altor organisme inter
naționale, pentru soluționarea con
structivă a problemelor c jmplexe
ale lumii contemporane, pentru
transformarea Balcanilor intr-o
zonă a bunei vecinătăți și coope
rării, pentru întărirea securității in
Europa și în întreaga lume. Cursul
ascendent al relațiilor românoturce corespunde intereselor și as
pirațiilor celor două țări și po
poare, înscriindu-se, totodată, ca o
contribuție de seamă la cauza păcii
și înțelegerii internaționale.

Tricotaje de sezon moderne, de calitate

Imagine de la întreprinderea bucureșteonă „Tinăra gardă"

Alături de diversitatea de con
fecții, magazinele și raioanele
specializate ale comerțului de stat
din întreaga țară au pus la dispo
ziția cumpărătorilor o gamă va
riată de tricotaje pentru toate vîrstele. Iată citeva sortimente de
tricotaje realizate după moda zi
lei, care pot completa in mod fe
ricit orice vestimentație în sezo
nul toamnă-iarnă : pulovere și
jachete din lină sută la sută ; pu
lovere cu fermoare, intr-o gamă
largă de modele florale și geome
trice ; veste groase in carouri, din
PNA sau în amestec ; pulovere
elegante, cochete, din fibre sinte
tice, cu sau fără nasturi, în culori
pastelate sau cu modele. Nu au
fost uitați nici copiii. Dimpotrivă.
Pentru ei se află acum în maga
zinele comerțului de stat costume
și jachete din PNA, tricouri groa
se cu minecă lungă, multe cu de
sene care te duc cu gindul in lu
mea lor de basm. Pentru adoles
cenți și adolescente s-au pus in
vinzare pulovere — unele cu bu
zunare si fermoare, altele tip
clasic.
Furnizori de prestigiu ca „Trtcodava", „Tinăra gardă", între
prinderea de tricotaje Clui-Napoca.

ca să amintim doar citeva. continuă
să expedieze raioanelor specializate
ale comerțului de stat noi sorti
mente de tricotaje. Demn de sub
liniat este și faptul că lucrătorii
din comerțul de stat au legături
permanente cu întreprinderile pro
ducătoare și achiziționează tot
ceea ce este nou și de cali
tate pentru toate gusturile și pre
ferințele. De altfel, magazinele din
Capitală și din întreaga țară se
preocupă stăruitor de completarea
fondului de marfă, pentru ca ni
mic din ceea ce ar putea solicita
cumpărătorul !n acest sezon să nu
lipsească. E o măsură a rețelei co
merciale care își dovedește efi
ciența. Pentru că, lată, la ora ac
tuală, raioanele de tricotaje oferă
cumpărătorilor marfa dorită — de
Ia puloverul de schi pină la ja
cheta de toate zilele.
Pentru cei care încă nu s-au de
cis să-si completeze vestimentația
pentru sezonul rece, lucrătorii
magazinelor de stat și raioanelor
specializate le stau la dispoziție cu
un sfat util și, firește, cu mărfuri
de cea mai bună calitate.

Marta CUIBUȘ

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. In urma rezultatelor în
registrate in etapa a Xl-a a diviziei
A (F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mureș
1—2, Gloria Buzău — F.C. Argeș
3—2, F.C. Olt — Chimia 3—0, Vic
toria — Steaua 0—0, Universitatea
Cluj-Napoca — Corvinul 3—1, Po
litehnica Timișoara — S.C. Bacău
5—0, Dinamo — F.C.M. Brașov 4—0,
Universitatea Craiova — Petrolul
1—0, Sportul studențesc — Rapid
1—0), pe primele locuri in clasament
se mențin Steaua (10 meciuri, 18
p), Universitatea Craiova (11 meciuri,
17 p), Sportul studențesc (10 meciuri,
15 p), Dinamo (11 meciuri, 15 p).
Unul din meciurile restantă (Chimia
— Sportul studențesc) se dispută
mline, de la ora 15, la Rîmnicu
Vilcea. Programul etapei următoa
re (la sfirȘitu! acestei săptămîni) :
Steaua — Politehnica, Dinamo —
• Timpuri d« vitejie — 9: 11: 13.15 ;
Jandarmul si extraterestrii — 15.30 :
17.45: 20 : TIMPURI NOI (15 61 10).
• Legenda
dragostei :
PACEA
(71 30 85) — 15: 18.30. MUNCA (21 50 97)
— 15: 18,30.
• Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni in Rusia : GLORIA (47 46 75) —
9: 11.15: 13.30: 15,45: 18; 20.
• Joe Limonada : COSMOS (27 54 95)
— 9: Îl: 13: 15: 17: 19.
• Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12: 15.30: 18,45.
• Strălucirea soarelui : CAPITOL
(16 29 17) — 9: 11.15; 13,30; 15.45: 18;
20.15.
• Toată lumea este a mea : BUCU
REȘTI (15 6154) — 9,15: 12.15: 15.30:
18.45.
• Cursă
infernală :
VICTORIA
(18 20 79) — 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18: 20.

A.S.A., Victoria — F.C. Argeș, Pe
trolul — Sportul studențesc. F.C.M.
Brașov — Rapid, Chimia — F.C. Bi
hor, Gloria — Universitatea ClujNapoca. Corvinul — Universitatea
Craiova,

HALTERE. în cadrul campionate
lor republicane de haltere de la
Bistrița, in limitele categoriei 110
kg. Nicu Vlad a stabilit trei noi
recorduri republicane : 230 kg la
stilul aruncat. 183 kg la „smuls" și
412.5 la total.

RUGBI. La Moscova. Intr-un meci
internațional amical de rugbi, for
mația Steaua București a întrecut
cu scorul de 27—10 (16—6) echipa
sovietică V.V.A. „Iuri Gagarin", de 8
ori campioană a Uniunii Sovietice.
• Lupii mărilor : FEROVIAR (50 51 40)
— 9: 11; 13; 15: 17: 19.15.
• Căpitanul răzbunării : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19.
• Bunul meu vecin Sam : FEREN
TARI (80 49 85) — 9: 12; 15: 18.15: COTROCENI (49 48 48) — 13: 16: 19.
• Rocky II: MELODIA (11 13 49) —
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
® Hangar 18 : FLOREASCA (33 20 71)
— 9: 11: 13: 15.30; 17.45: 20. MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
• Undeva,
cindva :
POPULAR
(35 15 17) — 15: 17.15: 10.30.
S
Superpoltțistul :
CULTURAL
(83 50 13) — 0; 11.15: 13,30; 15.45: 18;
20.15.
® Legenda călărețului singuratic :
VIITORUL (10 67 40) — 15: 17: 19.

Dezbateri privind „Anul Internațional al Tineretului" în
Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale
al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— N; Chilie transmite : Unul din
tre punctele de pe ordinea de zi a
actualei sesiuni a Adunării Generale
a O.N.U. care se bucură de o atenție
prioritară este cel intitulat „Anul
Internațional al Tineretului : Parti
cipare, Dezvoltare. Pace", care are la
origine o inițiativă de prestigiu a
României. Punctul privind A.I.T., cu
generoasa sa deviză, a polarizat la
actuala sesiune a Adunării Generale
interesul unui mare număr de state
din toate regiunile geografice ale
lumii, în dezbaterile generale din
plenara Adunării Generale, in ședin
țele speciale ale acesteia consacrata
celei de-a 40-a aniversări a O.N.U.,
precum și în dezbaterile detaliate
din comisia Adunării Generale în
competența căreia intră tematica
social-culturală și umanitară a Na
țiunilor Unite.
Șefi de stat șl de guvern, miniștri
ai afacerilor externe, înalți plenipo
tențiari ai statelor au reliefat în
discursurile lor valoarea deosebită și
actualitatea stringentă a inițiativei
românești, care permite angajarea
unui amplu dialog Ia nivel guver
namental privind cele mai potrivite
căi și mijloace de soluționare a ce
rințelor specifice ale tinerei genera
ții, de promovare și înfăptuire plena
ră a drepturilor sale fundamentale
Ia muncă, educație, formare profe
sională. sănătate, de acces la bine
facerile culturii și civilizației mo
derne.
Procedînd Ia o amplă și aprofun
dată dezbatere a problematicii tine
rei generații, reprezentanții statelor
membre au pus în lumină. în delibe
rările din comisia de resort a Adu
nării Generale, valențele multiple ale
inițiativei românești de aducere In
atenția O.N.U. a problemelor tinerei
generații și de proclamare șl mar
care a A.I.T. Astfel, reprezentantul
Zambiei a declarat că în virtutea
drepturilor sale civile și politice
tineretul are dreptul de a, participa
la pregătirea și înfăptuirea planuri
lor naționale de dezvoltare și la ma
terializarea unor programe Interna
tionale de. cooperare în sectoare de
interes deosebit pentru tineri. Re
prezentantul Cubei a ținut 6ă elo
gieze faptul că însăși marcarea în
1985 a A.I.T. este un eveniment
Încurajator pentru edificarea păcii in
întreaga lume.
Atrăgind atenția asupra condiției
tineretului în numeroasa țări ale
lumii, reprezentantul Cehoslovaciei a

subliniat faptul că Îmbunătățirea
reală' a statutului tinerei gene
rații este de nedespărțit de dez
voltarea social-economică a statelor,
în același context, reprezentantul
Franței a declarat că „avînd in ve
dere situația economică actuală și
mutațiile rapide care se produc, pro
blema integrării tinerei generații in
societate trebuie să constituie un
subiect de preocupare deosebită
pentru fiecare. Este esențial ca ti
neretul să se bucure de posibilități
intelectuale și morale pentru împli
nirea personalității sale". Reprezentantul special al directorului general
al UNESCO a evocat multiplele
manifestări naționale, regionale și
internaționale consacrate A.I.T., aprecilnd în mod deosebit însemnătatea
reuniunii UNESCO de la Costinești, din iulie 1982, cu tema „Tine
retul anilor ’80", care a abordat in
tr-o largă perspectivă rolul impor
tant al participării tinerei generații
în tratarea și soluționarea problemelor sociale ale lumii !n care
trăim.
Ansamblul dezbaterilor asupra
__
acestui punct au avut ca principală
bază de orientare liniile directoare
pentru programe de viitor în dome
niul tineretului și urmărirea pune
rii lor in aplicare, document elabo
rat și aprobat prin consens de Co
mitetul consultativ al O.N.U. pentru
A.I.T., al cărui președinte este,
după cum se știe, tovarășul Nicu
Ceausescu, prim-secretar at C.C. al
U.T.C., ministrul pentru problemele
tineretului al țării noastre. S-au
subliniat valoarea deosebită a abor
dării strategice a problematicii ti
neretului conținută în liniile direc
toare, faptul că ele se axează pe
probleme specifice, de esență ale ti
nerei generații de pretutindeni, cuprinzînd numeroase recomandări
practice care vor constitui un pre
țios izvor de inspirație pentru toate
statele, pentru toți factorii cu preo
cupări și responsabilități în dome
niul tineretului. A fost subliniată in
mod deosebit importanța activității
politice și organizatorice desfășura
te de Comitetul consultativ al O.N.U.
pentru A I.Ț., care a permis pe par
cursul perioadei 1931—1985 o largă
mobilizare a eforturilor tinerilor, ale
statelor și organizațiilor naționale
și internaționale în direcția cunoaș
terii, înțelegerii și rezolvării proble
melor specifice ale tinerei generații,
a intensificării colaborării interna
ționale în domeniul tineretului.

GENEVA

Conferința internațională pentru pace și reunificarea Coreei
GENEVA 28 (Agerpres)
.
_ .
La Geneva s-au încheiat lucrările Confe
rinței internaționale pentru pace șl
reunificarea Coreei, la care au parti
cipat personalități politice, parlamen
tari și conducători ai unor organizații
obștești din ■ 17 țări europene. Participanții au lansat un apel șefilor de
stat și guvern din întreaga lume în
care li se cere să contribuie efectiv
la soluționarea pașnică a problemei
coreene. Atrăgind atenția asupra pre
zenței nedorite a trupelor străine în
Coreea de Sud, a acumulărilor con
tinue de armamente noi și a mane-

vrelor militare de amploare care «u
loc pe teritoriul sud-coreean. ceea ce
constituie un factor de încordare si
creează posibilitatea izbucnirii, în
orice moment, a unui război, participanțil au exprimat, totodată, spri
jinul lor față de propunerile R.P.D.
Coreene cu privire la inițierea de
convorbiri tripartite, între R.P.D. Co
reeană, S.U.A. și Coreea de Sud. Se
cere înlocuirea Acordului de armis
tițiu cu un Acord de pace și o de
clarație de neagresiune între Nordul
si Sudul Coreei.

• Participarea O.E.P. la ne
gocieri — condiție indispen
sabilă a unei reglementări
trainice in zonă
BEIRUT 28 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă israeliene au bombar
dat duminică două tabere de refugiatl palestinieni din valea Bekaa, •
nrovocind victime in rindul popu
lației și pagube materiale, informea
ză postul de radio Beirut.
Pe de altă parte, avioane, mili
tare israeliene au efectuat luni mai
multe zboruri deasupra teritoriului
libanez, in zona Beirut si regiunea
de munte din centrul tării.

CAIRO 28 (Agerpres). — domentînd recentele evenimente din
" Orien~
tul Mijlociu, președintele Egiptului,
Hosni Mubarak, a relevat că' țara sa
respectă suveranitatea și independența tuturor țărilor din zonă, l’ie ele
mari sau mici. El a subliniat necesi
tatea încheierii unei păci juste și du
rabile in Orientul Mijlociu, care să
consfințească asigurarea drepturilor
legitime ale poporului palestinian ia
autodeterminare și la o patrie suve
rană. în context, el s-a pronunțat
pentru convocarea unei conferințe
internaționale care să servească drept
cadru pentru negocieri, informează
agenția M.E.N.
Pe de altă parte, președintele Mu
barak — care a făcut aceste decla
rații într-o conferință de presă, la
încheierea convorbirilor cu genera
lul Abdul Rahman Swar el Dahab,
președintele Consiliului Militar de
Tranziție din Sudan — a apreciat
drept pozitive relațiile tării sale cu
Sudanul și s-a pronunțat pentru dez
voltarea in continuare a cooperării
economice dintre cele două țări. El
a afirmat că tara sa sprijină efortu
rile pe plan extern ale guvernului
Sudanului. Referindu-se la relațiile
Egiptului cu țările din zonă, pre
ședintele Mubarak a declarat că țara
sa este dispusă să-și normalizeze re
lațiile cu Jamahiria Libiană. pe baza
principiilor bunei vecinătăți.

WASHINGTON 28 (Agerpres). Populația palestiniană din Cisiorda
nia și Gaza — teritorii ocupate de
Israel — insistă asupra faptului că
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei este singurul său reprezentant
legitim, pacea neputind fi edificată
in regiune fără participarea la nego
cieri a O.E.P., informează agenția
KUNA. refermdu-se la o serie de in
terviuri luate de publicația america
nă „The Washington Post" unor li
deri al palestinienilor ce locuiesc pe
malul occidental al Iordanului.
Fostul primar al orașului Nablus,
Bassam Shakaa, demis de autorită
țile de ocupație, a criticat faptul că
se vorbește despre edificarea necon
diționată a păcii în regiune și se
pune, totuși, condiția ca O.E.P. să nu
participe la negocieri.
„Dacă strategia israellană vizează
Îndepărtarea O.E.P. (de ia procesul
de negocieri — n.r.), nici un palesti
nian nu o va urma", a menționat, la
rindul său, cunoscutul ziarist pales
tinian. Hana Siniora,- care a subli
niat, totodată, necesitatea realizării
unei păci cuprinzătoare In zonă, care
să asigure dreptul la autodeterminare
al poporului palestinian.
în aceeași ordine de idei, primarul
orașului Bethleem, Ellas Freij, a
menționat : israelul trebuie să tnteleagă că fără o deplină participare
a palestinienilor nu poate fi vorba
de pace. Și nici un palestinian, indi
ferent unde ar trăi, nu va accepta , să
ia parte la negocieri tn absenta unui
sprijin deplin din partea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

PE DIFERITE MERIDIANE

lucrările Congresului Partidului Comunist Pin Venezuela

Puternice manifestări in favoarea opririi

Mesajul de salut al P.C.R.

cursei înarmărilor, pentru pace

Consultări politice

OTTAWA 28 (Agerpres). — In
tr-un apel dat publicității la
Ottawa, Congresul canadian pentru
apărarea păcii a cerut opiniei pu
blice din tară să-și intensifice lupta
pentru transformarea Canadei in
tr-o zonă fără arme nucleare, să
participe activ la mișcarea pentru
pace si dezarmare in întreaga lume,
tn context, documentul se pronunță
împotriva experimentării unor ra
chete nucleare americane pe terito
riul canadian.

r
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dere, popoarelor din întreaga lume
de a-și uni eforturile și de a acționa
pentru a opri cursul periculos spre
o catastrofă nucleară.
S-a evidențiat, totodată, că parti
dul șl statul nostru se pronunță și
acționează ferm pentru încetarea
conflictelor militare și solutionarea
tuturor problemelor litigioase dintre
state exclusiv pe cale politică, lichi
darea subdezvoltării, pentru instau■rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, corespunzător cerințelor
generale de progres al tuturor țări
lor, in primul rind al celor in curs
de dezvoltare.
Pornind de la rolul hotărîtor al for
țelor progresiste, democratice, al tu
turor popoarelor fn asigurarea unei
lumi a păcii, mai bune și mai drepte.
Partidul Comunist Român va milita
neobosit și în viitor pentru întărirea
colaborării și solidarității cu toate
partidele comuniste și muncitorești,
cu partidele socialiste, social-democrate. cu celelalte forte democratice
de pretutindeni, se arată în mesaj.

Ședința Comisiei C.A.E.R.
pentru colaborare în domeniul
industriei ușoare

S.U.A.: Pregătiri în vederea

DE PRESĂ
LISABONA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei. Antonio Ramalho Eanes, a început luni consul
tările prevăzute constituțional cu li
derii partidelor politice înainte de a
desemna oficial personalitatea poli
tică Însărcinată cu formarea noului
guvern. După cum transmite agen
ția Reuter, se așteaptă ca șeful sta
tului portughez să-i ceară marii lui
AnibaJ Cavaco Silva, lider al Parti
dului Social-Democrat, șă formeze
viitorul guvern, întrucît această for
mațiune politică a obținut 88 de
mandate In parlament, devansîndu-i
pe socialiști în cadrul alegerilor ge
nerale de la 8 octombrie. După nu
mirea sa oficială, premierul desem
nat are la dispoziție 10 zile pentru
formarea noului guvern, care ur
mează să-și prezinte programul în
fața celor 250 de membri ai parla
mentului pentru a obține votul de
încredere.

Măsuri pentru consolidarea regimurilor civile
soțită de o serie de acte politice sem
nificative : amnistierea deținuților
politici, ridicarea interdicției asupra
partidului comunist și a centralei
sindicale „Convenția națională a
muncitorilor", autorizarea activității
„Federației studenților uruguayeni"
etc. Saltul Înregistrat ,jn viața poli
tică a țării este mai mult decît evi
dent dacă se ține seama că Mișcarea
de eliberare națională „Tupamaros“
— principala țintă a represiunilor
sub fostul regim dictatorial — a
hotărît ca de acum Înainte să acționeze legal, alături de celelalte torțe
ce compun alianța democratică
„Frontul Amplu", din care fac parte
și comuniștii. Mișcarea „Tupamaros"
își propune ca, in noile condiții, să
militeze împotriva sistemului latifun
diar, pentru aprofundarea procesului
de schimbări structurale. Spectrul
forțelor angrenate in procesul trans
formărilor este foarte larg. De alt
fel, se află in curs de desfășurare
un dialog intre reprezentanții pu
terii executive șl cei ai principalelor
partide politice, sindicale și patrona
le, pentru a se pune bazele unui
acord național in vederea soluțio
nării problemelor stringente care
confruntă țara.
De fapt, așa cum afirmă factorii
de răspundere uruguayeni. țara se
află în cea mal dificilă situație eco
nomică din Istoria sa. Cel 12 ani da
guvernare militară au însemnat pen
tru fosta „Elveție a Americii Lati
ne", cum era supranumit mai demult
Uruguayul, o stagnare accentuată a
producției atît în industrie, cit și fn
agricultură, o reducere drastică a
puterii de cumpărare a maselor
populare, o armată de șomeri reprezentînd aproximativ 18 la sută din
populația activă, o datorie externă de
aproximativ șase miliarde de dolari.
Spre a le face față, noul președinte
și partidul Colorado au adoptat un
șir de măsuri îndreptate spre creș
terea exporturilor, crearea de noi
locuri de muncă și redresarea pro
ducției, apelind, totodată, la reali
zarea unui „consens național" dura
bil, asupra modalităților concrete de
Înfăptuire a acestor măsuri.
Preocupările pe linia lărgirii spri
jinului pentru programul guverna
mental s-au concretizat recent și în
BRAZILIA prin crearea, de către
președintele Jose Sarney, a unei co
misii guvernamentale însărcinate să
inițieze negocieri cu reprezentanții
oamenilor muncii și ai patronatului
pe tema realizării unui „pact social",
avînd, de asemenea ca obiectiv de
pășirea greutăților economico-sociale

WASHINGTON 28 (Agerpres). Intr-un document dat publicității
la Washington, organizația ameri
cană „Medicii în lupta pentru răs
pundere socială" subliniază îngrijo
rarea membrilor săi in legătură cu
creșterea incordării internaționale
și accelerarea cursei înarmărilor.
„Ca medici care am studiat urmă
rile posibile ale unui război nuclear
declarăm că, în urma unui aseme
nea conflict, nu pot exista învingă
tori!.. Cit timp nu este prea târziu,
cursa înarmărilor nucleare, pentru
care se cheltuiesc sute de miliarde
de dolari, trebuie °: fie oprită",' se
arată in document.

TOKIO 28 (Agerpres). - tn ca
pitala Japoniei a fost organizat un
miting împotriva armelor nucleare,
in sprijinul Săvtăminii dezarmării
declarate de Națiunile Unite, tntr-o declarație adoptată, participan
ta cer conducătorilor Statelor Unite
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niștil argentinieni subliniază necesi
tatea ridicării stării de asediu și
adoptării unor măsuri eficace pentru
respectarea deplină a tuturor prevederilor constitutionale.
Așa cum remarcau ziarele ____
arâentiniene, in boxa acuzaților nu stau
astăzi doar cei nouă generali, ci re
gimul militar de dreapta ca atare,
iar desfășurarea procesului pune in
evidentă voința manifestă a noilor
autorități de a consolida regimul de
mocratic. cu atft mai mult cu cit. de
Ia instalarea actualului guvern, n-au
lipsit acțiuni de subminare a efortu
rilor pentru întărirea ordinii demo
cratice sau chiar încercări de desta
bilizare a situației politice, inclusiv
un complot antiguvernamental. Este
semnificativ că asemenea încercări au
primit replică promptă din partea
forțelor politice si a păturilor majo
ritare argentiniene. care au realizat
mari manifestații de protest.
Paralel cu inițiativele și măsurile
din sfera politică, autoritățile argen
tiniene continuă să abordeze o serie
de aspecte ale dezvoltării economice,
știut fiind că pe acest teren tara se
confruntă cu grave dificultăți. Ulti
mul raport al Ministerului Economiei
precizează că produsul intern brut al
tării a continuat să scadă în acest an
(cu 3,4 la sută în al doilea trimestru),
ritmul de scădere a producției in
dustriale fiind de 13 la sută. în po
fida măsurilor adoptate pînă acum,
nu s-a reușit nici combaterea efi
cientă a inflației (care a aiunș la o
rată de 15 la sută lunar), nici nu s-a
conturat perspectiva soluționării pro
blemei datoriei externe, care se apro
pie acum de 48 miliarde dolari.
în aceste condiții, președintele Râul
Alfonsln a lansat un proiect de
„acord social", conceput ca o moda
litate de repartizare echilibrată a
poverilor austerității șl aprobat în
ansamblu atît de sindicate, cit șl de
patronat, ceea ce observatorii apre
ciază drept premisă esențială pentru
relansarea economică, ce reprezintă,
la rlndul ei, condiția desfășurării cu
succes a politicii de consolidare a
democrației.
Procesul revenirii la democrație In
URUGUAY a avut un demaraj vigu
ros, astfel că. - încă acum patru luni,
noul președinte civil, Julio Maria
Sanguinetti, anunța că obiectivul
prioritar al guvernului său — con
solidarea instituțiilor democratice —
a fost deja atins, o dată cu- formarea
unui cabinet de largă reprezentare a
forțelor democratice, care acționează
în prezent pentru aplicarea progra
mului de transformări structurale.
Realizarea acestui obiectiv a fost in-

LONDRA 28 (Agerpres). — Un
grup de demonstranți împotriva
războiului nuclear aparțînind orga
nizației „Campania pentru dezar
marea nucleară" a pătruns In inte
riorul bazei aeriene americane de
la Lakenheath, din sud-estul An
gliei, protestind împotriva prezertței
armelor nucleare pe teritoriul bri
tanic. Un număr de 23 de persoane
din rindul demonstranților au fost
arestate.

COPENHAGA 28 (Agerpres). Una din cele mai mari demonstra
ta in favoarea dezarmării, in pri
mul rină nucleare, desfășurată vre
odată in Danemarca a avut loc la
Copenhaga, cu participarea a 40 000
de persoane. Acțiunea a fost iniția
tă în comun de peste 160 de orga
nizații de luptă pentru pace, ecoloOlste și sindicale. Prin această de
monstrație. participanții și-au ma
nifestat opoziția fermă fată de am
plasarea In Europa a oricăror rochete purtătoare de arme atomice
și opțiunea pentru crearea unei
zone denuclearizate tn nordul Eu
ropei.

(jw actualitatea polițicX)

în ultima vreme, ca urmare a afir
mării pe continentul latino-american
a proceselor si tendințelor de orien
tare democratică, cele mai multe din
tre fostele regimuri antipopulare. în
special dictaturile militare, au fost
înlăturate, ele cedind loc unor gu
verne civile, rezultate din alegeri li
bere. Ultimele trei dintre țările unde
s-au produs asemenea revirimente
sînt Argentina. Uruguayul si Brazi
lia. Debutul revenirii la normalitate
democratică se desfășoară in condi
ții șocial-nolitice sensibil diferite,
dar. în același timp, procesul in
cauză are trăsături de ordin general
comune — elocvente pentru evolu
țiile din această parte a lumii.
în ARGENTINA, capul de afiș al
actualității continuă să fie detinut de
„nrocesul generalilor", care se des
fășoară de sase luni în Palatul Justi
ției din Buenos Aires, zilele trecute
procurorul cerind pedeapsa cu închi
soare pe viată pentru cinci din cei
nouă inculpați. Este vorba de trei
din foștii conducători militari ai tării
— generalii Jorge Videla. Roberto
Viola si Leopoldo Galtieri — si alti
șase ofițeri superiori — trei amirali
și trei generali de aviație — membri
al juntelor, de dreapta ce s-au
succedat Ia putere de la Iovitura de stat din martie 1976 si oină
în iunie 1982. cînd a fost instalat un
guvern provizoriu, menit să pregă
tească terenul pentru revenirea la
cîrmuirea civilă rezultată din alegeri
libere. în esență, generalii in cau
ză (trecuți între timp în rezervă)
sînt acuzați de faptul că. prin ordi
nele date armatei pe vremea cînd se
aflau la conducerea tării, s-au făcut
vinovat! de săvirSirea unor crime si
alte acte penale deosebit de grave —
asasinate, schingiuiri, abuzuri. în cei
peste sase ani de dictatură militară,
cel puțin zece mij de argentinieni
(30 000. după date neoficiale) au dis
părut ca urmare a represiunii
antipopulare.
Ca ripostă la seria de atentate te
roriste comise In ultima lună de ele
mente de extremă dreaptă în scopul
destabilizării situației politice, auto
ritățile au decretat starea de asediu
pe întreg teritoriul national pe o pe
rioadă de 60 de zile, cu specificația
că aceasta nu va afecta cu nimic
desfășurarea normală a alegerilor le*
gislative parțiale programate pentru
3 noiembrie. Partidul Comunist din
Argentina a condamnat energic ac
tele de terorism ale extremei drepte,
declarindu-se în favoarea urmăririi
consecvente a programului de con
solidare a procesului de democratiza
re din tară; în același timp, comu-

si Uniunii Sovietice, care urmează
să se intîlnească luna viitoare la
Geneva, să acționeze pentru opri
rea cursei înarmărilor nucleare. De
asemenea, in document se cere să
se tină seama de opiniile japonezi
lor, singura națiune care a avut de
suferit de pe urma efectelor bom
belor atomice.

V1ENA 28 (Agerpres). — Ample
manifestații de masă in favoarea
păcii, împotriva prezenței rachete
lor nucleare pe continentul euro
pean s-au desfășurat in capitala
Austriei. Luind cuvîntul la un mi
ting, organizat la Vlena, fostul can
celar austriac, Bruno Kreisky, vice
președintele Internaționalei Socia
liste. a subliniat că problemele apă
rării păcii șl preintimpinării războ
iului preocupă popoarele din întrea
ga lume. Teoriile privind posibili
tatea unui război nuclear limitat,
continuarea aberantei curse a înar
mărilor, cu precădere a celor nu
cleare, pun sub semnul întrebării
viitorul întregii planele. Politica de
destindere este singura garanție a
viitorului, a precizat vorbitorul. Mai
mult ca oricînd, în prezent se im
pune intensificarea eforturilor pen
tru prevenirea
unui al
treilea
război mondial, care ar putea fi ul
timul pentru întreaga umanitate.
Participanții la miting au adresat
un apel guvernului austriac de a-șl
concentra eforturile in vederea eli
minării pericolului unui nou război.

CARACAS 28 (Agerpres). — La
Caracas s-au desfășurat lucrările ce
lui de-al VII-lea Congres al Parti
dului Comunist din Venezuela. Au
luat parte numeroși delegați, precum
și reprezentanți ai unor partide co
muniste și muncitorești de peste ho
tare. Partidul Comunist Român a
fost reprezentat de tovarășul Mihai
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Participanta la congres au dezbă
tut probleme privind situația econo
mică internă, întărirea în continuare
a unității partidului, intensificarea
acțiunilor sale în vederea îmbunătă
țirii condițiilor de muncă și de viată
ale oamenilor muncii. în lupta pen
tru pace, precum și aspecte ale ac
tualității politice regionale si inter
naționale.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost
transmis delegâtilor la congres, tutu
ror comuniștilor venezueleni un cald
salut tovărășesc.
Subliniindu-se bunele relații de
prietenie, colaborare și solidaritate
militantă care s-au statornicit și se
dezvoltă intre partidele noastre, tn
mesaj este exprimată hotărirea
P.C.R. de a acționa și în viitor pen
tru continua extindere și intensifi
care a raporturilor P.C.R. cu P. C.
din Venezuela, cu celelalte forte po
litice și democratice din această tară,
in Interesul dezvoltării, in continua
re, a prieteniei și conlucrării dintre
popoarele român și venezuelean, al
promovării cauzei păcii și progresu
lui economico-social a! tuturor po
poarelor.
Referitor la o serie de aspecte ale
vieții, internaționale, s-a evidențiat
că secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. apreciind că pro
blema fundamentală a zilelor noas
tre este înfăptuirea dezarmării și
înlăturarea primejdiei nucleare, care
amenință destinele omenirii, a reîn
noit recent vibrantul apel adresat tu
turor factorilor politici de răspun

prin care trece in prezent țara. Mă
sura intervine la scurt timp după o
altă Inițiativă a președintelui Sarney
privind realizarea unui „acord poli
tic general" in favoarea aprofundării
procesului de democratizare, proiect
care a întrunit adeziunea tuturor ce
lor 23 de guvernatori ai statelor
federale braziliene, aparținînd unor
formațiuni politice diverse. Ziarele
braziliene subliniază că s-a realizat
un consens privind necesitatea uni
tății de acțiune in susținerea proiec
telor guvernamentale care urmăresc,
pe plan intern, continuarea proce
sului de transformări democratice,
tar pe plan extern promovarea unei
politici active și solidare cu statele
in curs de dezvoltare. Acordul amin
tit vizează cu prioritate unitatea
politică in problemele reformei agra
re, reformei impozitelor, frînării
unei inflații a cărei rată anuală de
pășește 200 la sută, aprofundării
procesului de democratizare și solu
ționării problemei unei datorii ex
terne de circa 109 miliarde de dolari,
record mondial in materie.
Alături de alte țări din zonă, noul
guvern brazilian susține necesitatea
imperioasă a reducerii ratei excesiv
de înalte a dobinzilor, așa cum este
practicată in S.U.A. și care are efec
te din cele mai nefaste asupra țări
lor tn curs de dezvoltare, în general,
și a celor latino-americane, in spe
cial. Se consideră, in același timp,
că numai reducerea dobinzilor nu
este suficientă, impunindu-se, con
comitent, o reeșalonare generală a
sumelor rambursabile, paralel cu
abandonarea practicilor protecționiște promovate de țările occidentale
industrializate, sporirea asistenței
financiare și îmbunătățirea prețurilor
la produsele de export.
în general, după cum se vede, noi
le autorități din aceste țări latinoamericane se arată hotărîte să pro
moveze, in continuare, procesul de
democratizare a vieții politice, con
comitent cu măsuri de stimulare a
activității productive, căutind să re
ducă pe cit posibil povara socială a
datoriei externe și, Implicit, decalajul
dintre minoritatea privilegiată și pă
turile largi ale poporului. Cit de de
parte se va putea merge tn această
direcție depinde, evident, în mare
măsură de realizarea acelei conver
gențe a eforturilor care, indiferent
de denumire („acord social", „pact
social", „i.consens național"), constituie condiția de bază a rezolvării
problemelor cu care se confruntă
țările în cauză.

V. OROS

TRANSMIT:

I

DECLARAȚIE. Intîlnirea sovieto-americană la nivel înalt de Ia
Geneva va marca ..cel mai impor
tant efort făcut pînă acum de cele
două țări in scopul apropierii po
zițiilor lor", a declarat primul-ministru Rajiv. Gandhi într-o confe
rință de' presă ținută la Delhi. Pro
blema majoră a dezarmării, a spus
el, va trebui discutată la Geneva
eu multă seriozitate. Premierul in
dian a apreciat că propunerile so
vietice asupra dezarmării nucleare
„suit foarte pozitive și ele ar tre
bui analizate cu multă atenție".
LA HAVANA a fost dat publici
tății comunicatul comun la înche
ierea vizitei oficiale în Cuba a
președintelui R.P. Angola, Eduardo
dos Santos. Părțile, se arată in co
municat, evidențiază identitatea
punctelor lor de vedere în toate
problemele abordate In cursul con
vorbirilor. Documentul condamnă
politica de discriminare rasială și
apartheid promovată de Republica
Sud-Africană, precum și atitudi
nea de „compromis constructiv" adoptată de S.U.A. față de R.S.A.
Părțile s-au pronunțat pentru o
soluție politică la problema datoriei externe și pentru edificarea
unei noi ordini economice internaționale.
REALEGERE. Presedintele Coastei de Fildeș. Felix
__ Houphouet__ ,____
Boigny. a fost reales pentru un nou
mandat prezidențial de cinci ani
-- cel de-al șaselea — în cadrul
scrutinului desfășurat duminică în
această tară. Postul de radio Ivo
rian. citat de agenția U.P.I.. a anuntat că Felix Houphouet-Boigny,
candidat unic la funcția supremă
In stat, reprezentind Partidul Democratic. de guvernămînt. a’ obtinut 99.9 la sută din voturile exprimate.

CONVORBIRI. La Beijing au avut loc luni convorbiri intre Wu
Xueqian. consilier de stat, minis
trul afacerilor externe al R.P. Chi
neze. si Hans-Dietrich Genscher,
vicecancelar, ministrul afacerilor
externe al R.F. Germania. Schimbul
de vederi s-a referit la relațiile bi
laterale si probleme maiore ale
vieții internaționale. Agenția Chi
na Nouă relevă că cei doi miniștri
de externe si-au exprimat satisfactia fată de dezvoltarea constantă
In ultimii ani a cooperării orietenești. diversificate, dintre R.P. Chi
neză si R.F.G.
PRECIZARE. într-o declarație
făcută la Managua, președintele
Republicii Nicaragua, Daniel Or
tega Saavedra, a precizat că tara
sa continuă să fie favorabilă re
luării dialogului cu S.U.A. privind
normalizarea relațiilor bilaterale —
transmite agenția E.F.E. „Convorbi
rile ar putea ti axate oe orobleme
bilaterale privind realizarea unui
climat de securitate reciprocă" —
a spus șeful statului nicaraguan,
subliniind că situația internă din
Nicaragua nu poate constitui o
problemă pe agenda convorbirilor.

PLENARĂ. La DUsseldorf s-au
Încheiat lucrările plenarei Condu
cerii Partidului Comunist German,
care a examinat raportul Prezidiu
lui și Secretariatului Conducerii
P.C.G. cu privire la pregătirile in
vederea desfășurării celui de-al
VIII-lea Congres a! partidului. La
încheierea dezbaterilor, președin
tele P.C. German, Herbert Mies, a
rostit o cuvîntare.

CONDAMNARE. Prlmul-minlstru al Noii Zeelande, David Lange,
a condamnat — in cadrul unei con
ferințe de presă — noua experien
ță nucleară a Franței de pe atolul
Mururoa. El a apreciat că această
acțiune nu a fost dictată de impe
rative militare ori strategice, ci
pur și simplu a fost determinată
de motive politice

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La
Bielsko-Biala s-au desfășurat lucră
rile ședinței a 45-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru colaborare
in domeniul industriei ușoare.
Participanții la ședință au exami
nat modul in care se înfăptuiesc ac
țiunile de colaborare vlzînd fabrica
rea unor bunuri de consum de ca
litate. superioară, i'în industrlpeusoți-ră
din țările membre ale C.A.E.R... pre
cum si stadiul-de realizare- -a ■ con
vențiilor de colaborare tehnico-știintifică în domeniul elaborării unor
noi tipuri de piei sintetice si blă
nuri artificiale.
Comisia a definitivat si adoptat,
programele de colaborare ne anii
1986—1990 in domeniul industriilor
textilă, de tricotaje, confecții, pielărie-incăltăminte. mobilă si poligra
fică si. de asemenea, a aprobat ola
nul său de lucru oe anii 1986—1987,
in care sint reflectate sarcinile ce
îi revin din hotăririle Consfătuirii economice Ia nivel Înalt a țărilor
membre ale C.A.E.R. și din hotări
rile
organelor
superioare
ale
C.A.E.R.

★

Reprezentantul Partidului Comu
nist Român la lucrările celui de-al
Vll-lea Congres al P. C. din Vene
zuela, tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. s-a întilnit cu senatorul Gonzalo Barrios,
președintele Partidului Acțiunea De
mocratică din Venezuela.
De asemenea, tovarășul Mihai
Gere s-a întilnit cu Fredy Munoz,
secretar general al Mișcării pentru
Socialism, Jorge Rodrigo Iturbe, de
putat, secretar cu probleme interna
ționale al Partidului Social-Creștin
(CQPEI), și Guillermo Garcia Ponce,
deputat, secretar general al Parti
dului Noua Alternativă, președinte
al Grupului parlamentar de prietenie
venezueleano-română. întrevederile
au prilejuit o Informare asupra ac
tivității desfășurate de P.C.R. și for
mațiunile politice respective din Ve
nezuela. subliniindu-se buna cola
borare statornicită pe baza stimei și
respectului reciproc.

lansării navetei spațiale

„Challenger**
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
La Cape Canaveral a inceput luni
numărătoarea inversă tn vederea
lansării navetei spațiale americane
„Challenger" în noua misiune orbi
tală, programată pentru miercuri, ora
17,00 GMT, informează agențiile A.P.
și. U.P.I. Această misiune — a 22-a
de la punerea in funcțiune a vehicu
lelor orbitale reutilizaMle — va avea
un echipaj format din 5 americani,
2 vest-germani si un olandez, progra
mul de zbor incluzind 80 de expe
riențe și cercetări, majoritatea soli
citate și plătite de R.F.G., precum și
testarea laboratorului spațial presuri
zat, de producție vest-europeană. Da
menționat că pentru prima dată cen
trul de control al navetei spațiale
americane in misiune orbitală va fi
situat in afara teritoriului Statelor
Unite, la Oberpfaffenhofen, tn apro
piere de Miinchen, in R.F. Germania.
Aterizarea navetei este prevăzută
pentru data de 6 noiembrie, la baza
aeriană americană Edwards din Ca
lifornia.

SINDROMULUI COMERCIAL
Există pericolul ca SIDA (sindro
mul imunita'ro-deficitar dobîndit) —
teribilul flagel ce bintuie de cităva
vreme in America și care a trecut
acum și oceanul — să devină „pro
blema sanitară mondială nr. t“ dacă
știința nu va reuși să afle grabnic
un mijloc eficace de combatere a
acestui sindrom, declara recent
Haldfdan Mahler, directorul gene
ral al Organizației Mondiale a Să
nătății (6.M.S.) Intr-adevăr, po
trivit datelor O.M.S., există astăzi
in lume circa șapte milioane de
persoane purtătoare ale unei forme
latente a acestui virus, ce distruge
sistemul imunitar al organismului,
lăsindu-l fără_ apărare
__
_ in .fața
, oricăror infecții microbiene. Virulența
cea mai puternică o prezintă cazu
rile de îmbolnăvire din S.U.A. :
peste 13 000, considerate la ora ac
eufemism
tuală ca „terminale",
,.
.
'.
pentru un sfârșit iremediabil fatal.
In aceste condiții, punerea la
punct de către Institutul Pasteur
din Paris a unui test despre care
se afirmă că ar permite depistarea
timpurie a virusului a fost de na
tură să aducă o rază de speranță.
I in special acolo unde maladia face
/ ravagii, adică In S.U.A. Dar..., dar
ț au intervenit rațiuni de ordin cot mercialbrevetarea acestui sistem
; de testare echivalează, numai pe
l piața americană, cu o miză de or1 dinul zecilor de milioane de dolari.
Ca urmare, marile concerne ameri
cane de medicamente, simțind că
le scapă din mină această profitabi
lă piață, au intrat grabnic in aler
tă si iată că, la patru luni după ce
Institutul Pasteur a solicitat breve
tul pentru comercializarea testului
respectiv — răspunsul întîrzilnd,
in mod inexplicabil, să vină — un
cercetător american a cerut să i se
acorde lui un asemenea brevet și,
spre neplăcuta surpriză a cercetă
î torilor francezi, cererea i-a fost sa
tisfăcută imediat. fn consecință,
deși sistemul de testare francez în
cepuse să fie folosit mai de mult in
S.U.A., institutul amintit nu poate
beneficia de drepturile financiare
legitime ce decurg din cercetările
sale.
Lupta de concurență, în care con
siderentele de prioritate sau mo
ralitate nu au nici un rol, rivalizea
ză, așadar. In virulență cu cei mai
puternici agenți patogeni. O dova
dă din cele mai recente o constituie
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și bătălia care s-a declanșat in ju
rul contractului — extrem de pro
fitabil — in valoare de aproape 4
miliarde de dolari pentru furni
zarea unui mare lot de avioane de
luptă unei țări din Orientul Mijlo
ciu, „Combatanții" ? Marea Brita
nic și Franța. Potrivit relatărilor
presei mondiale, in momentul de
față mai bine „plasată" este Marea
Britanie, care se află pe punctul de
a obține invidiatul contract, tn
schimb, „bătrinul Albion" se găseș
te intr-o poziție de inferioritate in
ceea ce privește alt mare contract,
in valoare tot de 4 miliarde dolari,
pentru furnizarea către armata
americană a unui nou și sofisticat
sistem de transmisiuni. Intr-adevăr,
în timp ce in primul caz, după cit
se pare, avioanele britanice „Torna
do" și „Hawk" au fost preferate
avionului francez „Mirage 2000", in
cel de-al doilea caz, sistemul fran
cez „Rita“ (pus la punct de concer
nul „Thomson-CSF") pare a avea
mai multe șanse de a fi achizițio
nat de armata americană decît sis
temul britanic „Ptarmigan" (concer
nul „Plessey"), în ciuda intervenției
personale a premierului britanic
pe lingă președintele S.U.A. Lupta
a atins asemenea proporții incit
secretarul general al N.A.T.O,,
lordul Carrington, s-a simțit obli
gat să intervină, atrăgind atenția
asupra „sindromului războiului co
mercial" și a „dialogului surzilor",
care se constată că există (mai ales
cînd e vorba de profituri I) intre
membri al alianței atlantice.
Sint doar citeva exemple care
arată în ce măsură este afectat or
ganismul
comercial internațiorial
de tot felul de maladii — de la
concurența acerbă la măsurile restrictive, sub incidența cărora, po
trivit specialiștilor G.A.T.T. intră
nu mai puțin de 60 la sută din co
merțul mondial, si de la condiționă
rile de tot felul la sancțiunile cu
motivații- fățiș politice. Incit stai și
te gîndești dacă sindromul de care
pomenea secretarul general al
N.A.T.O. nu este pentru organis
mul comercial mondial tot atît de
pernicios, dacă nu și mai nociv, decit SIDA pentru organismul uman. |
Cel puțin in acest din urmă caz
se întrevede speranța descoperirii, I
cindva, a unui leac...
,
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