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Amplu program de perfecționare
a învățămîntului, a conlucrării școlii
cu cercetarea și producția m
Trebuie să ridicăm întregul învățămînt românesc pe o bază superioară
din punct de vedere al nivelului de pregătire a tuturor specialiștilor, pentru
că, piuă la urmă, numai nivelul de pregătire al muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, al întregului nostru popor va determina victoria noii revoluții
tehnico-științifice și agrare, va asigura înfăptuirea Programului partidului
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare
spre comunism!
NICOLAE CEAUȘESCU

■

Intre evenimentele încărcate de
frumoase, și profunde semnificații
ale epocii noastre s-a statornicit
tradiția ca inaugurarea fiecărui
nou an de invățămint să se desfă
șoare in prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei
Elena Ceaușescu, beneficiind de ge
neroasele aprecieri, îndemnuri și
sarcini pe care secretarul general
al partidului le formulează, ca un
mobilizator program de acțiune, de
creație, cu privire la întregul tine
ret, la toți cei ce-și desfășoară ac
tivitatea ' în domeniile formării și
perfecționării forței de muncă. Și
in acest an, marcat de Însemnate
evdnimente social-politice in viata
tării, vizita conducătorului partidu
lui și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in unități
liceale, universitare și de producție
din București — cea mai puternică
cetate de. invătămint a patriei noas
tre — dialogul de lucru desfășurat
cu acest prilej, strălucita cuvântare
rostită de secretarul general al
partidului la marea adunare popu
lară de pe platforma Politehnicii
situează noua etapă, 1986—1987. de
activitate școlară și universitară
sub semnul muncii intense, stimulă

rii șl concentrării energiilor, ce
caracterizează starea de spirit a
întregului nostru popor, angajat cu
toate forțele in realizarea mărețe
lor obiective ale actualului cincinal.
Ca și in cuvântarea rostită la re
centul forum al democrației munci
torești revoluționare,
secretarul
general al partidului a subliniat, și
cu prilejul inaugurării noului an
de învățămînt, că etapa istorică pe
care o străbatem este etapa dezvol
tării intensive, etapa muncii crea
toare. de randament maxim și de
înaltă eficientă socială, etapa unei
noi calități realizate in toate sec
toarele de activitate. Este o etapă
în care însușirea .și aplicarea crea
toare a celor mai înalte cuceriri ale
geniului uman, înfăptuirea uriașei
revoluții științifico-tehnice, a-revo
luției agrare , devin linii de forță
ale construcției socialiste, comanda
mente prioritare, cu un înțeles
profund și definitoriu pentru fie
care om al muncii, cu deosebire
pentru fiecare tinăr, chemat °ă
probeze o competență desăvirșită ’ in fiecare moment a! ac
tivității sale .viitoare. „Ne pro
punem — sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — să reali
zăm o nouă calitate, dezvoltarea

ÎN AGRICULTURĂ I l i

SFECLA DE ZAHARrecoltată și livrată potrivit
graficelor
Din analiza datelor oferite de
Ministerul Agriculturii referitoare
la desfășurarea campaniei agrico
le de toamnă rezultă că lucrările
de recoltare sint mult mai avan
sate decit in alți am. Astfel, pină
in seara zilei de 15 septembrie
floarea-soarelui a fost recoltată de
pe 99 la sută din suprafața cul
tivată. porumbul — in proporție de
44 la sută, soia — 37 la sută, car
tofii de toamnă — 66 la sută,
iar sfecla de zahăr — de pe 21 la
sută din suprafața cultivată.
Important este ca la toate cul
turile agricole să fie intensificat
ritmul recoltării și. concomitent, să
se acționeze in vederea transpor
tului și depozitării produselor. O
atenție cu totul aparte este ne
cesar să fie acordată sfeclei de
•zahăr. Din datele furnizate de Cen
trala industriei zahărului din ca
dru1 Ministerului Industriei Ali
mentare rezultă că multe unități agricole și chiar județe întregi nu
respectă graficele de recoltare și
livrare a sfeclei de zahăr, ceea ce
este de natură să producă perturbații in aprovizionarea cu mate
rie primă a fabricilor prelucrătoa
re. .Așadar, este necesar să fie
intensificat ritmul lucrărilor de re
coltare. Adevărat, aceasta nu*-i o
muncă tocmii ușoară. în multe
zone, datorită Lipsei precipitațiilor.

solul este foarte tare. Incit, la dis
locare. o parte din rădăcinile de
sfeclă de zahăr se rup. Specialiș
ti: au indicat ca mijloacele me
canice și forța de muncă să fie
concentrate cu prioritate pe sole
le unde sfecla de zahăr se poate
recolta mai ușor și fără pierderi.
Concomitent cu măsurile care
tiebuie întreprinse în vederea in
tensificării lucrărilor de recolta
re. cea mai mare atenție trebuie
acordată transportării sfeclei de
zahăr din cimp la fabricile prelu
crătoare sau la bazele de recep
ție ale acestora. Această cerință e
impusă, in primul rind. de nece
sitatea stringentă de a se asigura
fabricilor de zahăr materia primă
necesară. în al doilea rind. nu tre
buie admis ca în actualele condi
ții climatice — temperaturi de pes
te 30 de grade — sfecla recoltată
să stea netransportată pe cimp.
Sa mai subliniat in ziarul nos
tru ce pierderi mari se înregis
trează in asemenea situații : sfecla
de zahăr recoltată, lăsată 24 de
ore in cimp. pierde 1.2 la sută în
greutate, iar conținutul de zahăr
se reduce cu 0,24 la sută, iar in
cazul cetei care stă mai multă vre
me expusă soarelui, procesul de
extragere a zahărului este mult în
greuiat. fiind necesare și cantităti
suplimentare de combustibil.
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intensivă, revoluția in domeniul
științei, tehnicii, al agriculturii. Acum trebuie să realizăm și o nouă
revoluție in nivelul de formare a
cadrelor, a specialiștilor din toate
domeniile!". Identificăm aici, odată
cu un cuprinzător program de ac
țiune practică, întemeiat pe forța
transformatoare a științei, tehnicii
și culturii, nețărmurita încredere a
secretarului general al partidului
nostru în oameni, in capacitatea
lor de perfecționare și auloperfeeționare necontenită, în voința fer
mă de autodepășire ce caracteri
zează poporul român, - angajat cu
toate forțele în edificarea viitoru
lui său comunist.
Din această perspectivă. întregu
lui sistem de formare a cadrelor și
de perfecționare a pregătirii profe
sionale ii revin, în'noul an de în
vățămînt, sarcini de maximă însem
nătate. însuși faptul că uriașul
proces de îmbogățire spirituală,
prilejuit de însușirea a tot ce este
nou și valoros în știință, în tehnică,
în cultură, are drept obiectiv
fundamental îndeplinirea progra
melor de dezvoltare intensivă, al
cătuite pentru fiecare domeniu de
activitate în parte, face și mai acu
tă — așa cum a subliniat din nou

secretarul general al partidului —
cerința conlucrării tot mai strînse
Intre unitățile de învățămînt, de
cercetare și de producție, a legării
școiii de viață, de exigențele ac
tuale și de perspectivă ale societă
ții românești, a contopirii învățătu
rii cu munca și a muncii cu învă
țătura. în acest sens, secretarul ge
neral pi partidului a spus, adresîndu-se tineretului : „Invățați și
munciți ! Numai prin muncă —
ințelegînd prin aceasta complexita
tea muncii materiale fizice și in
telectuale ca un tot unitar, dialec
tic — vom asigura și formarea unui
bun specialist și muncitor pentru
toate domeniile de activitate, vom
asigura adevârați conducători ai
industriei, ai economiei, ai Româ
niei socialiste și comuniste!". Apre
cierile și indicațiile formulate in
acest context, chemările adresate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu ti
neret generații jși tuturor slujitorilor
școli! au drept scop ca fiecare'uni
tate de învățămînt să devină un
laborator a! muncii, al creației de
înaltă eficiență socială, și fiecare
uzină, fiecare loc de muncă să fia

derile planului o producție marfă
industrială in valoare de circa 500
milioane lei. spor realizat in cea
mai mare parte pe seama creșterii
productivității muncii. Rezultate
deosebite au obținut Combinatul
de fibre, celuloză și hîrtie, între
prinderile forestieră de exploatare
și transport, de tricotaje „Zimbrul"
și de confecții din Suceava, în
treprinderea de scule și subansamble accesorii din Rădăuți. (Sa
va Bcjinariu).

Livrări în avans la export
De pe fluxul de fabricație de la
întreprinderea de utilaj minier Pe
troșani au fost expediate noi uti
laje miniere către partenerii ex
terni. colectivul de aici indeplinindu-și înainte de termen sarcinile
aferente trimestrului ai treilea. în
acest an, de aici s-au livrat la ex
port peste 1 300 tone utilaj minier.
Șeful serviciului producție al în
treprinderii, inginerul Gheorghe
Bercea, sublinia că. acordîndu-se

o atenție deosebită producției pen
tru export, in secțiile întreprinde
rii s-au creat fluxuri de producție
specializate, în care lucrează echi
pe formate din cei mai buni mun
citori și specialiști. Totodată, se
aplică măsuri concrete privind or
ganizarea controlului de calitate pe
faze de operații, precum și la re
cepția finală in standuri de probă.
(Sabin Ccrbu).

De mai multe ori în ultimii ani, ziarul „Scînteia" a publicat In
paginile sale anchete referitoare la realizarea producției de rulmenți.
Motivul ? Pe de o parte, importanta deosebită a acestor produse pentru
satisfacerea cerințelor interne ale economiei, iar pe de altă parte nece
sitatea onorării exemplare a solicitărilor primite din partea partenerilor
externi. Apare limpede deci importanța covîrșitoare a realizării ritmice,
zi de zi. Ia toate sortimentele a planului la producția fizică, sarcină
subliniată din nou <le secretarul general al partidului in cuvintarea
rostită la recentul Congres al oamenilor muncii.

Argumentul bunei orga*
nizări a muncii. In perioada
care a trecut din acest an, între

fiecare națiune să se dezvolte așa
cum dorește, fără nicî un amestec
din afară.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reliefat necesitatea realizării unei
noi unități între partidele comu
niste și muncitorești, bazate pe de
plina egalitate, pe respectarea drep
tului fiecărui partid de a-și elabora
de sine stătător politica internă și
externă, strategia și tactica revolu
ționară. corespunzător condițiilor
concrete din fiecare tară, pe neames
tec în treburile interne.
In acest context, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat pozitiv
lupta popoarelor din America Lati
nă. inclusiv din Brazilia, pentru a
imprima un curș nou, democratic,
care să asigure rezolvarea proble
melor vitale ale acestora, cu parti
ciparea tuturor categoriilor sociale.
în legătură cu situația economică
gravă existentă In lume, a fost evidențiată însemnătatea soluționării
globale a problemelor subdezvoltă
rii — inclusiv a datoriilor externe
extrem de mari ale țărilor în curs
de dezvoltare — Instaurării unei noi
ordini economice mondiale.
La primire a luat parte tovarășul
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al Partidului Comunist din Israel, Meir Vilner

Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit,
marți după-amiază, pe secretarul
general al Partidului Comunist din
Israel. Meir Vilner, care efectuează
o vizită în tara noastră, la invitația
C.C. al P.C.R. Oaspetele este însoțit
de Aii Ashur. membru al C.C. al
P.C. din Israel.
Exprimînd satisfacția de a se reîntîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al Partidului Co
munist din Israel a mulțumit pentru
posibilitatea oferită de a vizita
România și de a cunoaște realizările
obținute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român,
în construcția socialismului.
în cadrul întrevederii au fost sub
liniate relațiile de colaborare dintre
P.C.R. și P.C. din Israel, exprimîn
du-se dorința de a se acționa pen
tru extinderea, în continuare, a aces
tora. S-a apreciat că dezvol
tarea raporturilor bilaterale este în
folosul ambelor partide, al dezvol
tării legăturilor dintre România și Is
rael, al cauzei păcii și înțelegerii in
lume.

RITMIC, INTEGRAL, DE BUNĂ CALITATE așa trebuie realizat planul la producția fizică!
Cum se prezintă lucrurile în pre
zent in industria producătoare de
rulmenți ? Din discuțiile purtate cu
cadre de conducere din cadrul cen
tralei de resort reiese' că lucrurile
stau mai bine decit anul trecut, mai
bine decit in primul semestru al
acestui an, dar asta nu înseamnă
că ele stau chiar bine. Mai exact,
după opt luni, pe .ansamblul Cen
tralei industriale de rulmenți, și or
gane de asamblare se înregistrează
o restantă importantă, cu toate con
secințele negative ce decurg de aici
pentru desfășurarea normală a ac
tivității productive în alte sectoare
de muncă.
Sigur, in activitatea întreprinderi
lor de rulmenți din Brașov, Alexan
dria. Bîrlad. Ploiești au apărut o
serie de dificultăți în aproviziona
rea cu unele materii prime și ma
teriale. în alimentarea cu energie
electrică. în general, condițiile au
fost însă asemănătoare in toate uni
tățile. Cu toate acestea, rezultatele
diferă de la o întreprindere la alta.
Cum se explică acest lucru ?

la o informare reciprocă cu privire
la activitatea șl preocupările celor
două partide. în acest cadru, au fost
evidențiate relațiile de colaborare și
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist
Brazilian, exprimîndu-se dorința de a
se acționa pentru extinderea în con
tinuare a acestor raporturi, în folo
sul și spre binele celor două partide,
țâri și popoare.
Schimbul de păreri în probleme ala
vieții politice mondiale a relevat
preocuparea celor două partide față
de actuala situație internațională,
gravă și complexă, necesitatea de a
se face totul pentru schimbarea
cursului periculos al evenimentelor
spre catastrofa nucleară și afirmarea
unei politici noi, de destindere, dezar
mare, colaborare și pace in lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că se impune ca toate ță
rile și popoarele, partidele comu
niste și muncitorești, forțele demo
cratice și progresiste de pretutindeni
Bă-și intensifice lupta și să acțio
neze in strinsă unitate pentru a de
termina trecerea la dezarmare, pen
tru încetarea oricăror conflicte mi
litare și soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai pe cale pașnică, prin tratative,
pentru edificarea unei lumi in care

(Continuare în pag. a IlI-a)

Creșteri ale productivității muncii
Puternic mobilizați de îndemnu
rile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
adresate de la tribuna celui de-al
III-lea Congres al oamenilor mun
cii, lucrătorii din unitățile economi
ce ale județului Suceava acționea
ză pentru modernizarea tehnologii
lor de fabricație, perfecționarea
organizării producției și a muncii,
realizarea de produse cu caracte
ristici tehnice și funcționale supe
rioare. Ei au obținut peste preve

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
la 16 septembrie, pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist Brazi
lian, Giocondo Dias, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., efectuează o vizi
tă în tara noastră.
Secretarul general al P.C. Brazi
lian și-a exprimat satisfacția de a se
lntîlnl cu conducătorul partidului și
statului nostru și de a avea un util
schimb de păreri în probleme de in
teres comun. Totodată, el a adresat
vii mulțumiri pentru posibilitatea ofe
rită de a vizita țara noastră, de a cu
noaște realizările dobîndite de po
porul român în edificarea noii so
cietăți.
Secretarul general al Partidului
Comunist Brazilian a prezentat pe
larg transformările înnoitoare care
au Ioc în Brazilia și a subliniat preo
cupările partidului pentru unirea tu
turor forțelor în vederea adîncirii
cursului spre democrație, corespun
zător aspirațiilor poporului brazilian.
Șalutîrid pe oaspete, tovarășul
Nicolae Ceaușescu l-a rugat să trans
mită conducerii partidului. tuturor
comuniștilor brazilieni urările sale
de succes în întreaga activitate.
în timpul întrevederii s-a procedat

prinderea de rulmenți din Bîrlad
și-a realizat și chiar depășit sarci
nile de plan la toti indicatorii, fiind
socotită, pe bună dreptate, una din

Scinteii

sariul
in actualitatea
economică

unitățile reprezentative ale ramurii.
Prin ce se particularizează expe
riența colectivului de aici ?
— Principala noastră direcție de
acțiune a fost sporirea mai accen
tuată a productivității muncii, ne
spune inginerul Diomid Năstase,
directorul unității. Astfel, de mai
mult timp, atenția noastră este în
dreptată spre realizarea prin autoutilare a unor mașini și utilaje de
mare randament, adaptate cerințelor
producției. Totodată, pentru a răs
punde cit mai bine cerințelor bene
ficiarilor interni și partenerilor de

peste hotare, am asimilat în fabri
cație noi tipuri de rulmenți. Ca ur
mare a acțiunilor întreprinse, planul
la productivitatea muncii a fost de
pășit cu 2 930 lei pe fiecare om al
muncii și am introdus în producție
86 noi tipodimensiuni de rulmenți,
în felul acesta am putut depăși și
planul la producția fizică cu peste
500 000 de rulmenți, în condițiile in
care am economisit 429 tone metal.

Plusurile la unele sorti
mente nu acoperă minusu
rile la rulmenții destinați
industriei miniere. i*ltrePrin*
derea dc rulmenți grei Ploiești.
După opt luni, planul la producția de
rulmenți grei a fost realizat și chiar
depășit cu 230 bucăți. Fapt remarca
bil. in perioada care a trecut din
acest an. toate comenzile la export
au fost onorate la termen. în con
diții de calitate ireproșabilă. Așa
dar. Ia prima vedere, o imagine de
ansamblu mulțumitoare. Numai că,
analizind atent stadiul realizării pro
ducției fizice la fiecare sortiment în
parte rezultă că rulmenții grei des
tinați programelor prioritare din
domeniul minier și energetic nu au
fost realizați în totalitate. Cauzele ?
După cum ne spunea inginerui-șef
al unității. Constantin Trestioreanu,
restantele sint determinate în pri
mul rind de neajunsurile manifes
tate in aprovizionarea ritmică și in
structura necesară cu oteluri specia(Continuare in pag. a Il-a)

Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale situației politice
mondiale, precum și ale mișcării co
muniste și muncitorești. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că, in ac
tualele condiții internaționale, pro
blema fundamentală a zilelor noas
tre o constituie oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare. în
primul rind la dezarmarea nucleară,
subliniind că trebuie să se facă to
tul pentru înlăturarea pericolului unui război mondial, al unei catas
trofe nucleare, pentru asigurarea
păcii pe planeta noastră.
A fost relevată necesitatea de a se
acționa pentru rezolvarea tuturor
problemelor litigioase dintre state pe
cale pașnică, prin tratative între ță
rile interesate, precum și prin
folosirea organizațiilor internațio
nale. în acest context, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a reafirmat pozi
ția principială, consecventă a Româ
niei socialiste privind reglementarea
exclusiv prin tratative a conflictului
din Orientul Mijlociu. Secretarul ge
neral al partidului nostru a reliefat
însemnătatea intensificării eforturi
lor și acțiunilor politico-diplomatice

in vederea unei soluționări globale,
juste și durabile a situației din
această regiune, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate, la rezolvarea proble
mei poporului palestinian — prin re
cunoașterea dreptului său la auto
determinare, inclusiv la crearea unui
stat propriu, independent — la rea
lizarea unei păci trainice, menite să
asigure integritatea, suveranitatea
și securitatea tuturor statelor din
zonă. în acest sens, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a evidențiat im
portanta organizării unei conferințe
internaționale, sub egida O.N.U., la
care să participe toate statele inte
resate, inclusiv O.E.P. și Israelul.
în timpul convorbirii s-a relevat
însemnătatea întăririi unității, soli
darității și colaborării dintre parti
dele comuniste si muncitorești, nece
sitatea dezvoltării conlucrării lor în
lupta pentru pace, pentru progres
economic și social, pentru făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră.
La primire a luat parte tovarășul
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.

600 de ani de la urcarea pe tron
a domnitorului Mircea cel Mare

ZIDITOR DE TsTOrTe

Dintotdeauna, istoria
zid. Apărătorul Țării
poporului român a Românești iși apără cu
avut două coordonate :
eroism Țara și, o dată
vrednicia consolidării cu ea, Europa.
Cetății șl Independen
Însemnătatea politi
ța ei. Valurile istoriei
că a Țării Românești
au venit spre acest în vremea lui Mircea
pămint fericit, locuit cel Mare este cunoscu
de un popor harnic și tă in întreaga Europă.
destoinic, unele după Voievodul devine un
altele, dar s-au risipit sfătuitor, un arbitru al
izbindu-se de vitejia
vieții politice atit in
poporului ,ca de zidul
statul otoman, cit și in
Carpaților. Ori de unde
Balcani și în Europa
au venit, pe mare sau timpului său. Înțelep
pe uscat, vrăjmașii ciunea domnitorului a
s-au lovit de necruța- făcut ca Țara Româ
rea apărătorilor din nească să cunoască o
cele trei ținuturi daco dezvoltare insemnată,
române : Țara Ro
de nivel european.
mânească, , Moldova.
Mircea
înființează
Transilvania, in uni
tîrguri, dezvoltă meș
tate dintotdeauna și teșuguri,
monedă.
pentru totdeauna. De Cu veciniibate
se află, in
aceea, zice poetul, „tot bună înțelegere,
pen
ce mișcă-n țara asta,
a se putea opune
rîul, ramul / Mi-e prie tru
pustiitoarelor
valuri,
ten numai mie, iară
ție dușman este. / Duș venind spre Europa.
Mircea cel Mare a ră
mănit vei fi de toate,
mas peste două dece
făr-a prinde chiar de nii
apărătorul inde
veste“. Ziditor de isto pendenței
Tării Româ
rie, Mircea cel Mare
nești
și apărătorul Eu
vine in istorie prin
Datorită năzuin
faptele sale de înaltă ropei.
ței sale nestinse spre
iubire de tară.
In aprigele bătălii, libertate, a fermității
Mircea cel Mare res cu care poporul său
pinge tăvălugul oto și-a apărat glia, forța
man minat spre cuce- , otomană nu a putut
riri de aprigul Baiasupune Țara Româ

nească. Înțeleptul Mir
cea cel Mare a dorit
întotdeauna
„bună
pace", cum spune Poe
tul și cum consemnea
ză istoria, avea vorba
dulce, la nevoie insă,
in fața primejdiei, isca
vijelia inspăimintătoare împotriva acelora
însetați de cuceriri :
„Mircea însuși mină-n
luptă
vijelia-ngrozitoare / Care vine,
vine, yine, calcă totul
în picioare".
Așa ne este gindul
către marele nostru
domn. Slăvindu-l si
omagiindu-l la împli
nirea celor 600 de ani
de la urcarea sa pe
tronul Țării Româ
nești, ne facem acea
datorie sacră, de onoa
re și demnitate lăsată
de străbuni. Căci prin
Mircea cel Mare, isto
ria neamului româ
nesc a cunoscut o pa
gină de glorie, iar po
porul nostru păstrează
la loc de mare cinsti
re pe făuritorii de
istorie și marile lor zi
diri, pe marii condu
cători ce au făurit și
făuresc o Țară liberă
și independentă.,
N. V. TURCIT
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Participarea la dezbaterile adunărilor generale
»Adunările generale ale organizații
lor de bază au, așa curn se știe, un
rol deosebit de important in organi
zarea și îndrumarea inlregli activi
tăți a membrilor de partid, in dezba
terea și buna desfășurare a intregli
activități politice și economice de la
locul de muncă unde acționează or
ganizația de bază, in educarea comu
niștilor. De aceea, prezența la adu
nările generale este o obligație sta
tutară a fiecărui co.munist și nimeni
nu poate nesocoti această îndatorire.
Am participat in ultima vreme,„ca
invitai, Ia mai multe adunări gene
rale ale organizațiilor de bază din
cele mai diverse domenii de activi
tate ale municipiului Craiova. Ce am
constatat ? în primul rînd existența,
in nu puține locuri, a unei anumi
te discrepanțe Intre prezența la adu
nări și participarea la dezbateri a
comuniștilor investiți cu funcții de
conducere în unitățile respective.
Desigur, se poate aprecia că ma
joritatea cadrelor de conducere —
directori, directori adjuncți, ingineri
și contabili-șefl — participă activ la
viața de organizație, la buna pre
gătire și desfășurare a adunărilor
generală, ințelegînd pe deplin fap
tul că exercitarea rolului de condu
cător politic al organizației de partid
trebuie să se manifeste — așa
cum arăta recent tovarășul
Nicolae Ceaușescu la cel de-al IIIlea Congres al oamenilor muncii —
prin
integrarea, in activitatea
concretă, de zi cu zi, a fiecărui
comunist și a organizației de bază in
ansamblul ei, și nil prin ordine si dis
poziții. Așa se procedează la între
prinderea de utilaj greu, la „Electroputere", la întreprinderea de con
fecții, întreprinderea metal-lemn,
întreprinderea de reparații auto,
întreprinderea de reparații utilaj co
mercial. întreprinderea mecanică de
material rulant.
— Adunarea generală este orga
nul suprem al organizației de bază
și, la data stabilită pentru dezbate
rea lunară, nici o problemă nu poa
te fi mai importantă pentru comu
niști, indiferent de funcția ce o de
țin. decit participarea la adunarea
generală — a ținut să precizeze Ma
rin Mateică, secretarii! comitetului de
partid de la întreprinderea de uti
laj greu. în ziua — care, de regulă,
se cunoaște cu o lună înainte — cînd
organizația de bază și-a prevăzuț
tinerea adunării generale, nici un
comunist nu merge in delegație,
nu-și planifică alte acțiuni. Dacă
sint situații cu totul deosebite, ce
nu pot suferi intirzierc, sau care re
țin o parte din comuniști pentru alte
probleme stringente, mai bine aminăm adunarea, dar in nici un chip
nu o ținem în lipsa comuniștilor in
vestiți cu funcții de conducere.
într-adevăr, la I.U.G. Craiova, ca
și la alte unități pe care le-am amintit, cadrele de conducere nu nu
mai că participă la adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid în
care activează, dar iau parte acti
vă Ia dezbateri, clarifică cu autori
tate și competență o serie de pro
bleme, raportează despre modul in
care își îndeplinesc sarcinile ce le
revin ea membri ai organizațiilor de
bază, ajută birourile acestora la buna

pregătire și desfășurare a adunări
lor generale.
Din păcate, nu peste tot se mani
festă o asemenea responsabilitate din
partea cadrelor de conducere, lată,
biroul organizației de bază nr. 2, din
cadrul întreprinderii comerciale de
stat pentru mărfuri alimentare Cra
iova, își programează pentru dezba
teri, in adunările generale, proble
me importante pe care le au de so
luționat comuniștii organizației res
pective, Spiritul de răspundere, com
bativitatea. ordinea și disciplina sint
atribute care caracterizează aproape
pe toți cei peste 50 de comuniști.
Se pare însă că pentru directorul
întreprinderii aceste noțiuni sint mai
mult abstracte, atita timp cit parti
ciparea sa la viața de organizație, in

' «4- ; ț:

organizației de partid, cadrele de
conducere ?, !! întrebăm pe tovarășul
Gheorghe Drăgan, secretarul orga
nizației de bază nr. 1 de ia între
prinderea de prospecțiuni și explo
rări geologice „Oltenia". Ne’ privește
mirai șiJ interogativ : „Cum. direc
torul și alți tovarăși din conducere
trebuie să raporteze ? în virtutea
funcțiilor pe care le au. cum să
punem pe tovarășul director, pe
ceilalți tovarăși din conducerea uni
tății să raporteze in adunarea gene
rală ?" — vine răspunsul. Oare să
nu știe secretarul biroului organiza
ției de bază că în fața organizației
toți comuniștii sint egali ? Atunci
de ce se tac concesii tocmai cadre
lor de conducere ?
Regretabil este faptul că unele

răi
wcwSx-i

douăsprezece luni, s-a rezumat —
așa cum o dovedesc fără echivoc
procesele verbale — doar la o sin
gură luare de ctivînt. Și a făcut-o
pentru a-i critica pe cei care... nu
iau cuvîntul in adunările generale
ale organizației de bază.
în concluziile formulate de un
colectiv complex al comitetului mu
nicipal de partid Craiova, care a
întreprins un control la întreprinde
rea de aeronautică, se arată, printre
altele, că o parte dintre membrii
de partid învestiți cu munci de con
ducere nu participă activ la viața
de organizație, nu sint puși să ra
porteze despre îndeplinirea sarcini
lor încredințate de organizația de
bază. Chiar și atunci cînd pe ordinea
de zi a adunărilor generale sint
prevăzute probleme de maximă
importanță .și actualitate, cum ar fî
modernizarea și organizarea produc
ției, îndeplinirea indicatorilor de
plan, se mai intimplă ca unii dintre
comuniștii investiți cu funcții de
conducere să se complacă in situa
ția de a face actul de prezență la
adunările generale, si nu de a par
ticipa Ia dezbaterile ce au loc. în
anul trecut, bunăoară, directorul co
mercial, tovarășul Nicolae Cazaeu,
a avut o singură intervenție in adu
narea generală a organizației nr. 21
în care activează, iar contabilul-șef,
tovarășul Ștefan Tică, n-a luat cuvintul niciodată de-a lungul anului.
Iar in perioada care a trecut din
acest an au avut doar cite o singură
intervenție.
Desigur, participarea la viața de
organizație incumbă din partea co
muniștilor, a celor învestiți cu func
ții de conducere in primul rînd, nu
numai participare.» frecventă la
dezbateri, ci și prezentarea in fața
organizației de bază a unor rapoarte
asupra modului in care au dus la
îndeplinire sarcinile încredințate de
organizația de partid, acordarea de
sprijin efectiv pentru pregătirea te
meinică și desfășurarea in condiții
optime a adunărilor generale.
De cite ori au raportat, în fața

cadre de conducere, manifestind o
serioasă lipsă de răspundere își fac
singure concesii, tratînd uneori
cu nepermisă indiferență spri
jinul pe care trebuie sâ-1 acorde in
pregătirea adunărilor generai® de
partid, ca și în gerieral bunei lor des
fășurări. Am participat la una din
adunările generale ale organizației
de bază de la. Ahtreprlza de instala
ții montaj, din cadrul Trustului de
antrepriză generală construcții in
dustriale Craiova. La ordinea da
zi : informarea politică ; raport
privind stadiul „ia zi" al lucrărilor
la obiectivele cu termen de punere
în funcțiune și o primire in
partid.
întrucât secretarul bi
roului organizației de bază, tovărășul Ștefan Aibu, lucra la Turceni
șj a venit doar cu o oră înainte de
adunarea generală, normal ar fi
fost ca toate materialele prevăzute
la ordinea de zi să fie, in prealabil,
pregătite de ceilalți membri ai bi
roului. din care face parte însuși
directorul unității, tovarășul Gheor
ghe Lupu. Acest lucru nu s-a întimplat. Ca atare, „raportul" pre
zentat în fața comuniștilor de către
Eugeniu Popescu, șeful comparti
mentului tehnic, a fost un simplu
inventar al unor obiective aflate in
construcție, fără a se aminti nimic
despre restanțele, destul de mari la
acea dată, privind punerile In func
țiune, fără a se arăta cauzele ce au
dus la asemenea restanțe, fără a se
nominaliza cei răspunzători, fără a

se prezenta măsurile ce se impun a
fi luate pentru redresarea situației
Și îmbunătățirea disciplinei pe șan
tiere. Este adevărat, după prezenta
rea unei asemenea „mostre" a felu
lui in care nu trebuie să fie un
raport, a intervenit directorul uni
tății» limpezind lucrurile, arfitînd
adevărata cauză a răminerilor in
urmă, creind o bază de dezbateri
pentru comuniști. Să amintim aici și
faptul că tovarășii Traian Sandru,
iițginer-șef, și Gheorghe Nicola,
contabil-șef, și-au „motivat" absen
ța, cu de la sine putere de la adu
narea generală, pretextind că tre
buie să plece pe teren.
Am prezentat aceste aspecte izola
te. ce distonează, desigur, eu activi
tatea majorității cadrelor de condu
cere, tovarășului Virgil Boboc, secre
tar al comitetului municipal de
partid Craiova, care, printre altele,
ne-a spus : „Deși, de fiecare dată,
la instruirile lunare am amintit și
reamintit Secretarilor comitetelor de
partid obligația de a urmări modul
în care participă cadrele de condu
cere la viața organizației în care
activează, dar și ia alte adunări
generale -de partid, sindicat, de
tineret, am constatat și noi . că nu
pește tot se respectă această cerință.
Iată de ce am introdus, ca punct
distinct, în tematlcile de control
acest aspect care ilustrează gradul
de pregătire și de maturitate po
litică a cadrelor din conducerea uni
tăților. De asemenea, vom generali
za experiența comitetului de partid
de ia Combinatul chimic Craiova,
unde, pe baza unei fișe, se urmă
rește lunar participarea cadrelor
de conducere la acțiunile organizate
de comitetul de partid, de organiza
ția de bază In care activează. Avind
în vedere aspectele semnalate, vom
include in control toate unitățile
vizate. Obișnuim ca, cel mai tfrZiu
după șase luni de la control, să
revenim in unitățile controlate pen
tru a urmări modul in care s-au
aplicat măsurile stabilite. Tn prezent,
de exemplu, activiștii noștri au re
luat controlul la întreprinderea de
gospodărie comunală și locativă,
precum și la întreprinderea de
aeronautică» unde controlul a relevat
anumite aspecte negative, inclusiv in
ceea ce privește participarea cadre•lor de conducere la viața de orga
nizație, urmind să prezentăm con
cluziile în secretariatul comitetului
municipal de partid".

Nicolae BĂBĂLAU
corespondentul „Scintell*

că gindul că acestea
ar fi puse pentru in
crucișare naturală cu
roșiile șl cu ardeiul
gras care se văd. din
loc in loc. Încolăcite
de „rochița rindunicii...“.
Iar dacă urci scările
mai multor blocuri
imaginile întâlnite în
curte își găsesc noi
completări. Pentru că
atît pe scări, cît și 7n
alte locuri de folosință comună nu se
mai află nici un bec:
au fost smulse cu
fasunguri cu tot. iar
de tavan nu mal
atirnă clecit sirmele
(neizolate), creind un
permanent berico! de
electrocutare. O gea
nă de lumină vine de
la Instalațiile impro
vizate de locatari pe
casa scărilor. Ai cărei
pereți poartă tot felul
de „desene" (mîzgălitutâ) făcute de copii.
De oe jos poți ridica
praful direct cu făra
șul. Podurilor — des
tinate uscării rufelor
— li s-au astupat gu
rile de aerisire, formindu-se acolo ..cres
cătorii" de porumbel,
depozite de vechituri,
in vreme ce rufele se
usucă in curte, oe
sirme prinse de co
paci. La toate acestea
trebuie adăugat faptul
că unele din locuințe
nu sint date de mai
multă vreme în folo-

sitiță Perțtril că... nu
sint încă finisate.
Discutăm cu Vasile
Țîrdoiu, membru in
asociației
comitetul
_______
de locatari a blocuri
lor A-l și A-2. RăSpunsul lui : „Păi. ca
la țară. nu știați ?".
Cum, ca la țară?
Poate fi luată in con
siderație o asemenea
optică in condițiile
satului de azi. înscris
pe orbita civilizației,
a proceselor de urba
nizare ? Blocurile de
locuințe, alte dotări
edilitare, adică În
semne distincte ale
civilizației, in loc să
atragă comuna în sus,
se lasă ele trase Îna
poi de vechi metehne
ale unor locatari ?
E un lucru aproape
de neimaeinat ca nu
măr partea interioară
a propriului apartament să-1 consideri
drept „casa mea"., iar
restul părților comune să fie lăsate de
izbeliște 1
Ce se poate adăuga?
E de mirare că nici
unul dintre cei 21 de
deputați comunali și tot
aliția președinți ai co
mitetelor de cetățeni
nu și-au C
făcut, timp,
pină acum să"i treacă ’
prin zona blocurilor
cu care se... mindrește
Dragalina.

Gh. GRAURE

Reparații... care trebuie reparate
Cu toate că a trecut
Si această vară, parcă
mai toridă ca in alti
ani, multi cetățeni din
țară și din Capitală
continuă a ne informa
despre lipsa posibilită
ților de reparare a sifoanelor defecte. „Pină
acum 2—3 ani — ne
scrie cititorul Gh. Simion — a existat o
posibilitate, oferită de
întreprinderea
de
sucuri si răcoritoare
— București, ca la fie
care centru de sifoane
să se poată schimba,
contra-cost. sifonul de
fect, Or. in prezent
nici un centru nu mai
este aprovizionat cu
astfel de sifoane de
schimb".
Am solicitat preci
zări tovarășului Gh.
Garici.
președintele
cooperativei „Presta
rea" din Capitală, poc
nind de la faptul că
respectiva cooperativă
a creat, mai multe cen
tre pentru repararea
sifoanelor și autosifoanelor, numărul a-

restora crescind de la
5 unități in 1984 la cir
ca 20 in 1986. Este
acest număr suficient?
Evident, nu. Dar an
reținut totodată. :ă
numărul redus al cen
trelor de reparat sifoane din
Capitală
s-ar datora greutăților
întimpinate in aprovi
zionarea cooperativei
cu corpuri și capete, de
sifon sau cu tije di o
sticlă. Cu toate măsurile luate pe linia rscuperării, recondiționării și refolosirli sifoanelor preluate de
la populație, coopera
tiva nu poate satisface
cerințele solicitantilor.
Ca urmare, multi ce
tățeni sint nevoiți să.
apeleze la diverși par-’
ticulari care, nu se știe
pe ce căi reușesc să-și
procure materialele n
piesele deficitare. La
ce preț, să nu vorbim!
Despre un astfel de
caz ne relata Gh. Zam
fir din București, care
și-a reparat cele 6 si
foane defecte
„La

Puiu“. (Din răspunsul
primit la redacție, ea
urmare a verificării de
către organele compe
tente. rezultă că. deși
Nicolae Bacria. zis
„Puiu“. posedă autori
zație de reparat um
brele, lăcătuserie și si
foane, nu „posedă"
nici un fel de tarif
pentru ele ; poate că
amenda contravențio
nală ii va reaminti
această obligație).
Pentru a se evita
astfel de situații, con
semnăm apelul coope
rativei „Prestarea" că
tre întreprinderea din
Sibiu, care
produce
sifoane și capete de
sifoane. de a-si onora
comenzile făcute și
contractele încheiate
privind asigurarea unor piese de schimb,
în felul acesta, toti
posesori: de sifoane
defecte din Capitală ii
împrejurimi le-ar pu
tea repara măcar pen
tru... vara viitoare.

Dumitru MANOI.E

(Urmare din pag. I)
le. îndeosebi de ia întreprinderea
„Oțelul roșu", Iar pe de altă parte,
de unele deficiențe interne in orga
nizarea și conducerea activității
productive. Ce s-a irttreprihs pentru
eliminarea acestor deficiențe ?
— împreună cu furnizorii care nu
și-au onorat contractele, ne spune
interlocutorul, am întocmit grafice
de livrări eșalonate, urmind ca pină
la sfîrșitul lunii septembrie să pri
mim toate materialele necesare. în
ceea ce privește neajunsurile pro
prii. acționind cu toată fermitatea,
in Spiritul orientărilor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la cei de-a! îll-lea
Congres ai oamenilor muncii, am
luat o serie de măsuri organizato
rice și tehnice menite să contribuie
la Îmbunătățirea activității produc
tive. Spre exemplu, am îmbunătățit
fluxurile tehnologice pe liniile de
strunjit și rectificat role ; am reali
zat o mai bună corelare între acti
vitatea liniei de fabricație a inelelor
și aceea de execuție a coliviilor, in
scopul eliminării unor stagnări de
producție și păstrării ritmului optim
de montaj.
Cu toate măsurile luate, trebuie
spus că totuși întreprinderea înre
gistrează minusuri la unele sorti
mente. Or. este știut făptui că plu
surile la unele sortimente nu pot
suplini nerealîzările la alte sorti
mente. în căzui Întreprinderii pîoieștene . la rulmenții destinați indus
triei miniere. Un singur rulment
nerealizat la termen, care pentru
întreprinderea producătoare are o
valoare mică, de citeva zeci de mii
de lei. pentru beneficiar înseamnă
mult mai mult — nefinalizarea mon
tajului unor utilaje și instalații de
sute și chiar milioane de lei.

ducerea întreprinderii „Rulmentul"
din Brașov raporta consiliului jude
țean de control muncitoresc că. po
trivit calculelor ■ preliminare, planul
pe opt luni la producția-marfă va
fi îndeplinit integral. La mai puțin
de 24 de ere, conducerea Unității
revenea asupra celor raportate cu o
zi înainte, afirfhînd că planul nu va
PUtea fi realizat sută la sută. Și
planul nu s fost îndeplinit, Inregiștrindh-Se o restanță de aproape 4
milioane rulmenți. >
Cum se explică această nesigu
ranță. evidentă, în aprecierea re
zultatelor ce se oot obține, in situa
ția in care, după cum se știe, pro
ducția de rulmenți este în general
o producție de serie mare, cu ciclu
de fabricație bine pus la punct ?
— Această însemnată restanță —
ne-a relatat ing. Petre Racoviță, di-

VREME ÎNSORITĂ
PE LITORAL
Nisipul mării. Încă fierbinte,
ca și soarele strălucitor fac din
frumosul nostru Litoral atracția
numărul unu și a lunii septem
brie. Biletele pentru un sejur
reconfortant pe Litoral. în această perioadă, se pot procura
xlc la toate oficiile județene <le
turism și de la întreprinderea
de turism, hoteluri și restau
rante — I.T.H.R. București. La
dispoziția oaspeților din stațiu
nile de pe Litoral se află mul
tiple posibilități de divertis
ment : vizite la obiective turis
tice, călătorii in mirifica Deltă
a Dunării, plimbări cu vaporul
pe Canalul Dunăre — Marea
Neagră.
Tot in această perioadă se or
ganizează excursii cu trenul pe
Litoral.
Este derhn de reținut faptul
că in luna septembrie se practi
că tarife reduse aproape la .iumă ta te.
Oricind, pentru orice zi de
plecare, pentru orice durată de
sejur, doritorii poț apela la
serviciile agențiilor de turism.

FOCȘANI:
Cantine moderne
Pe platforma industrială a
municipiului Focșani a fost
dată in folosință o nouă și mo
dernă cantină, de serviciile
căreia beneficiază oamenii mun
cii de la întreprinderea de aparataj electric pentru instalații,
în prezent, pentru servirea me
sei de prinz sint organizate. în
13 unități economice, cantine și
microcantine. De asemenea. în
incinta unităților economice sau
îp imediata lor apropiere sînt
amplasate tonete și chioșcuri
alimentare. (Dan Drăgulescu).

Foto : b. Cristian

Ritmic, integral, de bună calitate

Sint mari greutățile pri
cinuite de furnizori, dar la
fel de mari propriile neajun
suri. Pe data de 29 august, con

Ca la țară
Dragalfna. Comună
de cimpie. mare, fru
moasă și bogată, așe
zată in Inima județu
lui Călărași. E o loca
litate cu alură de oră
șel agroindustrial. O
probează faptul că
inaintind doi. trei km
spre centrul localită
ții. întîlnești din loc
in loc. blocuri de lo
cuințe. potrivite ori
cărui oraș. Sint înăl
țate pentru muncito
rii din comună și
pentru Inginerii care
lucrează in unitățile
industriale ale satului,
pentru medici, profe
sori și alți specialiști
repartizați aici să aju
te la ridicarea comu
nei ne noi trepte de
bunăstare și progres.
Blocuri de locuințe
intr-o comună... Cind
le privești, gindul te
poartă însă si la spa
țiile verzi, la stratu
rile de flori si de le
gume care ti se par
imposibil de dezlipit
de Imaginea blocului,
cu ajît mai muțt cind
construcția se află Ia
țară. Or, dacă pri
vești în jurul blocuri- ’
lor de locuințe din
Dragalfna rămîf oare
cum descumpănii Ce
se află in jurul lor ?
Oare sint terenuri somincere de scaieți, de
mohor, de „coada va
cii" sau de alte bălării
numai de localnici
cunoscute? Te încear-

Noul magazin universal din municipiul Botoșani

rectorul întreprinderii, se datorează
aprovizionării necorespunzătpare cu
materiale, in special cu oțeluri. Mă
voi referi lu două exemple : pentru
trimestrul I, întreprinderea „Oțelul
roșii" trebuia să ne livreze 46 tone
de oțel in bare trase. Pînă la 30 au
gust. din această cantitate, în uzină
au intrat doar 4,2 tone, Un alt marg
furnizor. Combinatul de oțeluri spe
ciale din Tirgoviște, ne-a livrat in
aceeași perioadă doar 2 000 tone oțe
luri calibrate și laminate, din cele
7 800 tone prevăzute. Mai este de
mirare că nu r.e-am putut realiza
planul ? Apoi, la aceasta se adaugă
frecventele întreruperi de energie
electrică, deoarece in ciuda efortu
rilor pe care ie depunem hu ne pu
tem încadra chiar matematic in pa
lierele stabilite.
— Totuși, cu toate dificultățile
Intimpinate, riu considerați că se
putea realiza mai mult ?
f

— Ar fi nerealist dacă aș afirma
că nu. Prin întronarea unei discipline mai ferme in lansarea și ur
mărirea producției pe fiecare sorti
ment in parte, de-ă lungul întregu
lui flux tehnologic, și folosirea In
tensivă a utilajelor-cheie și a liniilor
automate de mare productivitate cu
care sintem dotați — cred eu — pu
team îndeplini integral planul la
producția fizică.
Apreciem spiritul autocritic al di
rectorului întreprinderii „Rulmentul"
din Brașov, dar mai util, eu rezul
tate benefice șl pentru unitate, ar
fi fost dacă consiliul oamenilor
muncii, comisiile pe domenii, con
ducerea unității ar fi analizat direct,
la fața locului, neajunsurile existente
și le-ar fi rezolvat prompt. Altfel,
autocritica rămîne o simplă decla
rație. iar problemele se perpetuea
ză, ducind la complicații și mai
mari.

Punctul de vedere al centralei industriale
— într-adevăr, dupăt opt luni
din acest an. planul Ia producția
fizică nu a fost realizat integral,
la toate sortimentele, ne-a spus
ing. Gheorghe Badea, directorul
genera! al Centralei industriale de
rulmenți și organe de asamblare
din Brașov. In consecință, nu am
reușit să ne onorăm o serie de
obligații contractuale față de be
neficiarii interni.
— Care sînt cauzele ?
— Aceleași pe care le-am mai
semnalat și cu alte prilejuri in
ziarul „Scinteta". adică aprovizio
narea defectuoasă cu materiale :
oteluri, alamă și chiar cartoane
pentru ambalat. Cind spun defec
tuoasă, mă refer atit Ia neasigurarea integrală a unor sortimente
de oțeluri, cit și la livrarea nerit
mică a acestora.
— Concret, despre ce restanțe
este vorba ?
— Nlă voi referi la situația cea
mai recentă, din trimestrul III.
Pină Ia sfîrșitul lunii august, uni
tățile Ministerului Industriei Meta
lurgice ne-au livrat numai 40,1 la
sută din metalul contractat, cînd
normal ar fi fost ca la data

respectivă să avem asigurate cel
puțin 80 la sută din cantitățile
prevăzute. Lipsa materialelor și
restricțiile in alimentarea cu ener
gie fac ca. in unele perioade, să
nu putem folosi la întreaga capa
citate mașinile și utilajele din do
tare. Pe de altă parte, atunci cind
sosesc materialele și ni se asigură
energia electrică, sintem puși în
situația să suprasolicităm utilaje
le. cu toate implicațiile care de
curg de aici : uzura mașinilor,
creșterea procentului de rebuturi
ș.a. Sint frecvente cazurile cind
din lipsa unor materiale schim
băm comenzile, sortimentele pen
tru care am făcut pregătirea fa
bricației. Apoi, după citeva zile,
cind eventual au sosit materialele
mult așteptate, trebuie să refacem
programele de lucru și să începem
lansarea in fabricație a sortimen
telor prevăzute în plan, care au
termen de livrare în luna respec
tivă. Aceasta înseamnă reglaje
multe, pierdere de timp și de ca
pacități și, implicit, imposibilita
tea onorării la termen a unor co
menzi.

Din sondajul efectuat în cele trei întreprinderi producătoare de rulmenți rezultă că in activitatea acestor unități există importante rezerve
de sporire a producției, care pot fi puse in valoare prin eforturi susți
nute, orientate spre organizarea mai judicioasă a proceselor de fabrica
ție. întărirea disciplinei in muncă. în același timp, pentru realizarea
ritmică a planului la producția de rulmenți este necesar insă ca, in pri
mul rînd. să se îmbunătățească aprovizionarea cu materii prime și ma
teriale, in special cu oțeluri laminate și calibrate,, care, subliniem, se
execută in tară. In acest sens, conducerea Ministerului Industriei Meta
lurgice, acționind in spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recentul Congres al oamenilor muncii, trebuie să
adopte un stil nou de muncă, să rezolve operativ toate problemele de
care depinde realizarea ritmică, integrală a planului in industria rulmenților.

Gh. IONITA, I. MARINESCU. P. NECULA, N. MOCANU

Cititorii noștri - corespondenții noștri
De calitatea muncii îngrijitorilor

depind bunele rezultate în zootehnie
Ferma zootehnică a cooperativei
agricole de producție Ișalnița. spe
cializată in creșterea taurinelor și
îndeosebi a vacilor de lapte, se
situează printre sectoarele frunta
șe din județul Dolj. în ultimul de
ceniu. beneficiu! obținut..de ferma
zootehnică a sporit cu peste 500 000
lei. Indicatorii la producția de
lapte au fost depășiți cu peste l 200
hectolitri. An de an. activitatea
sectorului zootehnic este- tot mai
rentabilă. Cum s-a acționat ? Prin
forțele proprii ale cooperativei, cu
consumuri reduse de materiale,
r.e-am construit grajduri călduroa
se funcționale. în . urmă cu trei
ani, ne-ara construit, tot prin for
țe proprii, o tabără de vară pen
tru cele l 000 taurine ale fermei,
în fiecare vară, cind animalele
sint la pășunaț. în grajdurile rămase disponibile creștem peste
20 000 pui.
Rolul hotărâtor în obținerea unor
rezultate bune în zootehnie l-au
avut Îngrijitorii de animale, mun*
ca lor responsabilă. In ferma noas-

tră zootehnică lucrează de aproape
două decenii soții Maria și Nicolae
Lăzeanu. Fiecare are în primire
cit? un lot de 26 de vaci de lapte.
Cîștigul anual al acestei familii de
pricepuți îngrijitori este de circa
100 000 lei. Cei patru copii ai lor
sint elevi la Școaia generală din
comuna Ișalnița, dar in timpul vacartelor lucrează cot la cot cu părint.ii in zootehnie. Alături de Lă*
zean.u Nicblae
Nicolae mai lucrează in
ferma noastră zootehnică, tot ca
îngrijitori, și frații acestuia. In
aceste zile. pe lingă aite lucrări,
acționăm pentru completarea can
tităților de furaje necesare în pe
rioada de stăbulație. Pină acum
avem in furajerie peste 400 tone
linuri. 1 000 tone suculente, 35fl
tone grosiere ; adică mai mult de
ci t cantitățile 'cu care am intrat
în iarna trecută.

Romulus TFNOVICI
șeful fermei zootehnice,
de la C.A.P. Ișalnița

Obstacole în calea valorificării
unor materiale ^recuperabile
Este cunoscută importanța acțiu
nilor de recuperare a materialelor
refolosibile, fiind o datorie a noas
tră. a fiecărui cetățean, să partici
păm la astfel de activități, să
stringem și să predăm la unitățile
de colectare și valorificare tot ce
poate reintra in circuitul econo
mic. Si eu am făcut această trea
bă mai multă vreme. Am adunat
de prin gospodărie, de prin curți
si locuri virane felurite metale
vechi, pe care — pină in luna iulie a-c. — I.C.M. le-a primit. De
atunci insă, conducerea acestei unități ftu a mai preluat aceste me
tale pe motiv că... nu ant dreptul
să le adun. S-ar putea gă fie vorba de o neînțelegere, dar cohsider
că refuzul nu este justificat, de
oarece eu am muncit timp de o
lună pînă ce am adunat circa

50—60 kg de materiale neferoase
recuperabile.
Doresc să folosesc acest prilej
pentru a face și o propunere in
interesul reducerii cheltuielilor ocazlohate de adunatul și transpor*
tul materialelor recuperabile. Sint
la noi în oraș întreprinderi, cum
este șantierul naval, unde se adu
nă cantități mari, de ordinul va
goanelor. de fier vechi recupera
bil. La fei și la laminorul de ta
blă. l.M.N.G. etc : socotesc că s-ar
face mari economii dacă aceste,
materiale ar fi transportate direct
la Combinatul siderurgic din Ga
lati și nu la depozitele I.C.M.,
unde se descarcă... pentru ca apoi
Să fie iar Încărcate spre a fi adu
se la combinat, plătindu-se oameni
care fac această treabă și consumindu-se combustibil in plus cu

transportul etc. Și apoi materia
lele acestea stau multă vreme sub
cerul liber și ruginesc. Acum, bu
năoară, sint stripse ia depazitele
I.C.M. cantități mari de fier vechi

care așteaptă să fie duse la com
binat.

Teodor BALABAN

strada Vezuviului, nr. 68, Galați

Inițiative pentru economisirea
combustibilului
Acționîndu-se în spiritul indica
țiilor conducerii partidului, in
unitatea de mecanizare, transport
și construcții forestiere Gura Hu
morului — al cărui colectiv își
desfășoară activitatea in județele
Suceava șl Botoșani — a fost ini
țiată o importantă acțiune, avind
ca scop trecerea instalațiilor de
încălzire de la consumul de com
bustibil lichid la folosirea celui
solid. Acțiunea a fost încheiată la
toate ceie zece instalații ale uni
tății. Acestea folosesc acum rume
guș și lemn mărunt, care nu. au
utilizări industriale. Se economi
sesc astfel 120—150 tone combusti
bil lichid, de Calorifer, asigurîndu-se la toate atelierele și coioa-

nele unității condiții pentru între
ținerea corespunzătoare a parcului
auto, a ceioriaite utilaje pentru
transportul lemnului din pădure.
Prin extinderea încălzirii centrale
la grupurile sociale, s-au creat
condiții de lucru mai bune pentru
oamenii muncii de la autobazele
Vatra Dofnei, Fălticeni, Rădăuți,
de la secția I.R.C.D.F. Frasin și
de la Secția de producție indus
trială Gura Humorului. Unor ase
menea fapte de muncă siniem ho
tărî ti să le adăugăm noi și însem
nate realizări.

Ioan MEREUTA

maistru, I.M.T.C.F,
Gura Humorului, județul Suceava

Pe scurtt din scrisori
• Pitorescul localității și noile condiții create în stațiunea Strunga,
pentru odihnă și tratarea unor afecțiuni digestive și reumatismale.’ atrag
sute de oameni ai muncii atit din județul lași, cit și din judfcțele irivecinate. Gospodarii de aici sint insă conștient! că. prin munca lor,
.Strunga poate deveni lot mai frumoasă și mai bine dotată edilitar. De
aceea, in acest an, pe lingă alte numeroase lucrări, au fost plantat!
4 000 de arbori și arbuști, zeci de mii de flori, au fost amenajate parcuri
și spații verzi pe o suprafață de 12 ha, un accent deosebit punîndu-se
pe înfrumusețarea traseului turistic. (Dumitru Păpușoiu. Tirgu Frumos,
județul Iași). • închis pentru... neglijență... Printre multe alte hicruri
cu care se mîndresc gospodarii comunei Rociu. județul Argeș, se află
și un modern și spațios „supermagazin". Edificiul adăpostește la carter
o unitate alimentară, una de chimicale, un bufet, iar la etai — un ma
gazin de desfacere a materialelor textile, raioane de încălțăminte, co
voare, librărie și alte articole de strictă necesitate. De mai bine de un
an magazinul stă însă inchiș. Pentru a-și procura cele necesare, oamenii
sint nevoiți să se deplaseze pină la Pitești. Cît timp mai trebuie să
treacă oare pînă cînd conducerea cooperativei și primăria vor; lua măsuri
pentru redeschiderea magazinului? (Constantin Stanciu, pensionar,
comuna Rociu, Argeș). • Reparații cu... încetinitorul. In imobilul In
care locuim, blocul Z III de pe strada Vâlea Lungă, sectorul 6 București,
cu-patru niveluri, apa provenită din intemperii a început să se infiltreze
ptin acoperiș, cam după vreo doi ani de Ia darea sa in folosință. Din
această cauză, apartamentele unor etaje s-au deteriorat. în urma de
mersurilor repetate ale locatarilor pe lingă conducerea I.C.R.A..L.. in
luna martie. a.c» au început lucrările de reparații la terasa blocului,
lucrări abandonate însă după numai o lună. în ritmul in care se
lucrează, nu ne mai rămîne decît să sperăm intr-o toamnă fără oloaie
și într-o iarnă fără fulg de zăpadă I (Hamza. Costache, str. Vălea Lungă
nr. 14. bloc Z III. scara 2, sector 6, București).
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul deschiderii noului an de invățămînt
Cu prilejul deschiderii noului on
de invățămînt, eveniment cu deo
sebite semnificații pentru afirmarea
continuă a rolului școlii în întrea
ga dezvoltare economica și socială
a țării, pentru ridicarea nivelului
ideologic, științific și educativ al
invățămintului românesc de toate
gradele, colectivele de cadre di
dactice, elevi și ștudenți de pe în
treg cuprinsul țării, cursanți ai șco
lilor interjudețene de partid, ai in
stituțiilor
militare
de
invățămint au adresat telegrame tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Cu acest prilej, tinerii aflați pe
toate treptele procesului educațio
nal și profesorii lor adresează un
respectuos omagiu și iși exprimă
cele mai calde sentimente de dra
goste și înaltă considerație față de
conducătorul stimat ai partidului și
statului nostru, ctitorul României
socialiste moderne, pentru strălu
cita sa activitate pusă în slujba În
făptuirii celor mai nobile aspira
ții ale poporului nostru, construc
ției socialismului și comunismului
pe pămîntul românesc. Deschi
derea anului de invâțămint, se ara
tă în cuprihsul telegramelor, are
loc in climatul de mare avînt crea
tor. de deplină angajare patrioti
că, revoluționară, generat de ani
versarea a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român
și a 21 de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea — moment decisiv
în întregul proces de făurire și
dezvoltare a orînduirii noastre so
cialiste — care a inaugurat o nouă
etapă în istoria patriei noastre,
epoca celor mai mărețe înfăptuiri
din întreaga sa existență multimi
lenară. pe care poporul o numește
cu legitimă mîndrie patriotică
„Epoca Nicolae Ceaușescu'1.
în atmosfera de puternică uni
tate in jurul partidului, de profun
dă adeziune a întregului popor la
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, semnata
rii telegramelor iși exprimă, și eu
acest prilej, profunda satisfacție

pentru
realegerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu in înalta func
ție de președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, act
politic major ce dă expresie voin
ței unanime a eroicei noastre cla
se muncitoare de a înfăptui cu
succes mărețele obiective de dez
voltare economico-socială a patriei
noastre.
în telegrame este evidențiată
profunda recunoștința a tineretului
studios, a tuturor slujitorilor școlii

Angajament solemn de a urma
neabătut orientările secretarului
general al partidului cu privire
la pregătirea profesională superioară
și educarea revoluționară
a tinerei generații
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu
pentru orientarea nouă, revoluțio
nară dată invățămintului, princi
palul factor de cultură și civiliza
ție care asigură cadrul larg demo
cratic de formare a omului nou.
Se subliniază, de asemeneal că la
baza întregii activități educaționa
le se află concepția secretarului
general al partidului privind pre
gătirea viitorilor specialiști ca buni
profesioniști, ca adevărati revolu
ționari. modernizarea procesului de
învățămfnt prin unirea iui organi
că cu producția șl cercetarea știin
țifică. îndemnul de a se promova
permanent noul in toate sferele de
activitate.
Telegramele exprimă, totodată,
aleasa stimă $1 prețuire neutru
contribuția de o. excepțională
însemnătate ne care tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. eminent om politic si
savant de largă recunoaștere inter
națională, o aduce permanent la
elaborarea și înfăptuirea progra

Amplu program
de perfecționare
a invățămintului
(Urmare din pag. I)
transformate intr-o școală de cea
mai înaltă exigență.
Pentru împlinirea acestei înalte
vocații Sociale, școala românească
de toate gradele beneficiază de o
bază materială puternică și. cu
deosebire, de un valoros corp pro
fesoral, de un tineret entuziast,
însuflețit de spirit patriotic-revoluțiohar. Pe unde și dimensiunea
prospectivă, anticipativă pe care
secretarul general al partidului o
atribuie cu consecventă întregului
proces de pregătire si de perfec
ționare a forței de muncă. Fiecare
etapă din desfășurarea acestui
proces nu numai că se refuză prin
definiție compromisurilor cu me
diocritatea. improvizația sau for
malismul, cu neajunsurile de orice
natură, dar ea este anume chemată
să anticipeze producția de înaltă
calitate, să-i • consacre și să-i ge
neralizeze noutatea revoluționară.
Situind de fiecare dată prezentul
pe coordonatele de exigență ale
viitorului. Pentru aceasta însă e
nevoie ca fiecare tînăr să facă
neîncetat dovada unei temeinice
pregătiri, să-si însușească discipli
nele fundamentale și tehnologice,
mesajul umanist al culturii româ
nești și universale. Istoria școlii
noastre, a ideilor despre educație
și invățămînt reține ca momente
de pilduitoare generozitate înflăcăratele
chemări adresate in
acest sens de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai recent
cu prilejul ’naugtrării anului
1986—1987 : „Invățati, invătatl si
iar invățati 1 Invitați și insușiți-vă cele mai noi cunoștințe ale
tehnicii, ale științei, ale cunoaște
rii umane universale in generai,
pentru că numai specialiștii si
muncitorii cu o înaltă calificare, cu
inalte Cunoștințe vor putea să
asigure
continuarea dezvoltării
României, ridicarea ei pe noi
culmi de progres si civilizație !“
Deschiderea spre viitor a societă
ții românești, vocația ei creatoare
sînt deci ilustrate și prin modul
in care școala noastră de toate
gradele reușește să insufle fiecă
rui tînâr pasiunea învățăturii te
meinice, capacitatea de a stănini
cele mai avansate tehnici si teh
nologii șl. drept corolar al acestor
atribute, aptitudinea autoperfecționării neîntrerupte. A cultiva ia
nivelul fiecărui elev si student
conștiința . că de el. de competenta
lui depind, într-o măsură impor
tantă, viitorul patriei, al poporu
lui, gradul de demnitate din exis
tenta urmașilor oferă principala
dimensiune pe care trebuie să sl-o
asocieze procesul de pregătiră a
tineretului pentru muncă si viată.
Caracterul complex . sl de durată
al formării tinerei generații pen
tru muncă și viată reclamă ca în

IALOMIȚA. Grădina de vară
din orașul Fetești a găzduit, timp
de patru zile, festivalul interjudețean „Un bob de veselie", la care
au partfcipât 17 brigăzi artistice de
educație și grupuri - satirice, reprezentind județele Argeș. Constanța.
Călărași, Dolj'. Galați, Bacău, Brăi
la. Mehedinți', Olt, Ialomița și
municipiul București. Manifestarea,
organizată de Consiliul orășenesc
de educație politică și cultură so

melor de dezvoltare economicosocială a țării, la îndrumarea ne
mijlocită. cu înaltă competență, cu
abnegație și spirit revoluționar, a
cercetării științifice și invătâmîntului.
Puternic mobilizați de ideile,
tezele și orientările de inesti
mabilă valoare cuprinse in cuVintarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din Capitală consa
crată inaugurării noului an de în-

noul an de invățămînt. atît unită
țile școlare și universitare, cit și
cele productive, unde tineretul stu
dios iși desfășoară o bună parte
din activitatea iui de pregătire, să
Înscrie, sub conducerea nemijlo
cită a organelor șl organizațiilor
de partid, cu participarea activă a
organizațiilor de tineret o contri
buție sporită, de înaltă calitate in
domeniul educării comuniste a
elevilor și studenților. Si in aceas
tă privință sfnt bine cunoscute
aprecierile și sarcinile formulate
de tovarășul Nicolae Ceausescu cu
privire la îmbinarea organică de
către elevi și studenti a pregătirii
profesionale cu.cea politică, in
tensificarea
activității politicoeducative. conlucrarea mâl stfînsă
a organizațiilor revoluționare de
tineret din unitățile de învătămint.
ds producție și de cercetare, situa
rea tuturor acestora într-o nobilă
competiție, instaurarea unui auten
tic spirit revoluționat, critic si
autocritic, care să ridice pe o nouă
treaptă de perfecționare întregul
proces de formare multilaterală a
iineretului.
Spiritul revoluționar
se cere manifestat deopotrivă în
cultivarea celor mai înalte idea
luri. a străduinței și capacității
tuturor tinerilor de a le împlini,
cit și în eliminarea totală din ori
zontul școlar și universitar a me
diocrității, comodității de gindire
fi de faptă, a mentalităților îna
poiate și influentelor Străine, re
trograde. Patriotismului probat de-a
lungul veacurilor ca cea mai
înaltă rațiune a învățăturii la
români i se asociază astăzi, in
epoca celor mai mărețe în
făptuiri. o înallă școală a pa
triotismului socialist, revoluțio
nar, o școală a luptei pentru mă
reția, independența și progresul
neîntrerupt al patriei.
Actualitatea si conținutul sub
stanțial 'al tuturor acestor sar
cini și orientări formulate de
.tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul generai al partidului,
solicită plenar contribuția crea
toare, de înaltă răspundere a tu
turor cadrelor didactice, a tinere
tului studios, o sporită împlinire
in procesul de înscriere a școlii
românești în universul unei noi
calități din partea organelor și or
ganizațiilor de partid județene și
municipale, din «coli și facultăți,
veritabili factori catalizatori în
procesul de situare a invătămlntului pe noi cote de'eficientă so
cială. de transformare a fiecărei
școli și a fiecărei facultăți intr-un
avanpost al noului, al bătăliei în
tregului nostru popor pentru reali
zarea mărețelor obiective înscrise
în Programul partidului de dez
voltare multilaterală a pătriei și
de înaintare a României Spre co
munism.

cialistă Fetești, s-a bucurat de o
mare afluență de public. (Mihai
Vișoiu).

IAȘI. La Belcăști, una djntră
cele mai vechi și mal mari loca
lități din județul Iași, au devenit o
tradiție intilnirtle cu fiii satului
plecați in decursul anilor prin alte
locuri din țară. La întîlnirea din
acest an a luat parte întreaga su
flare a comunei, participind ia o

vâțămîn.t. tineretul. întregul corp
profesoral dau glas hotăririi
de a acționa neabătut pentru
înfăptuirea sarcinilor ce le -revin
din hotărîrile adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului,
do Congresul științei și invățămîntului și recentul Congres al
oamenilor muncii, de a face totul
pentru a demonstra marea capaci
tate a tinerei generații, a poporului
nostru de a-și însuși tot ce este
mai bun, mai înaintat în știință și
tehnică, în cultură, întregul proces
instructiv-educativ constituindu-se
ca un sistem amplu. închegat, ce
continuă perfecționarea și moder
nizarea școlii de toate gradele, con
tribuind într-o măsură sporită la
înfăptuirea noii
revoluții tehnico-științifice, la progresul neconte
nit al patriei noastre socialiste.
Cadrele didactice se angajează,
se arată în telegrame, să depună
eforturi sporite pentru ca elevii și
studenții să-și dezvolte tot mai
mult orizontul de cultură generală.

să-și însușească cele mai noi cu
noștințe in toate domeniile, pentru
a deveni muncitori și specialiști
competent!, cetățeni demni ai
României socialiste, libere, inde
pendente, suverane.
în telegramele adresate de pro
fesorii și studenții școlilor lnterjudețene de partid se exprimă anga
jamentul acestora de a-și aduce
întreaga contribuție la Însușirea
metodelor și stilului revoluționar
de muncă. In vederea pregătirii
noilor contingente de cadre revo
luționare. devotate cauzei partidu
lui și poporului. Totodată, ei iși
exprimă dorința fierbinte de a fi
totdeauna prezenți acolo unde pa
tria. partidul, poporul o cer. spri
jinind astfel realizarea mărețelor
obiective stabilite de cel de-a!
XIII-lea Congres al partidului, a
grandiosului Program de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintare a României
spre comunism.
Totodată, cadrele didactice, stu
denții și elevii iși reafirmă adeziu
nea totală la politica internă și
externă. a partidului și statului,
manifestîndu-și pregnant voința de
a munci temeinic pentru traduce
rea neabătută in viață a indicați
ilor și îndemnurilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu. astfel
incit participarea invățămintului la
realizarea Programului partidului
să se situeze pe o treaptă nouă,
calitativ superioară.
Cu deplină și Îndreptățită mindrie patriotică, semnatarii telegramelor dau o înaltă apreciere
activității internaționale a parti
dului și statului nostru, al cărei
strălucit promotor este tovarășul
Nicolae Ceaușescu, punînd în
lumină excepționala însemnătate a
demersurilor și inițiativelor sale
privind reluarea cursului spre des
tindere, edificarea unui climat de
pace: securitate si colaborare pe
continentul european și în lume,
oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, in primul rind a
dezarmării nucleare, soluționarea
pe cale pașnică, prin tratative a
tuturor stărilor de încordare și
conflict, realizarea unei noi ordini
economice internaționale, făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte
pe planeta noastră.

BOTOȘANI : Inițiativă muncitorească
Colectivele unităților de produ
cere a confecțiilor din județul Bo
toșani au adoptat inițiativa „Nici
un centimetru de țesătură irosit,
totul valorificat". Antrenarea în
tregului personal muncitor la apli
carea in practică a soluțiilor tehnico-etonomice stabilite in cadrul
acestei inițiative și, Îndeosebi, a
noilor tehnologii de croit, a făcut

ca. din țesăturile economisite, în
treprinderile de confecții din Bo
toșani și Dorohoi să realizeze o
producție fizică suplimentară în
valoare de peste 10 milioane lei,
iar secția de profil a întreprinde
rii textile „Moldova*4, un volum de
produse în valoare de aproape 4
milioane lei. (Silvestri Ailenei).

Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
COLOMBO
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcuta ocazie de
a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de viață îndelungată și succes deplin în activitatea dum
neavoastră.
Sînt încredințat că raporturile de prietenie și cooperare statornicite în
tre țările noastre vot cunoaște o dezvoltare continuă, atît pe plan bilateral,
cit și în viața internațională, în interesul celor două popoare, al cauzei gene
rale a păcii și colaborării in întreaga lume.
Folosesc acest prilej pentru a transmite poporului prieten al tării dum
neavoastră urări de pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revo
luții agrare (color). „Experiența
Olt — s-o cunoaștem, s-o genera
lizăm !“. Documentar.
20.35 Teatru TV (color). Baltagul
de
Mlhăil Sadoveanu. Premieră Tv.
Interpretează :
Dorina
Lazăr,

Astăzi, start într-o nouă ediție a cupelor europene

Ia fotbal
SUCCES DEPLIN ECHIPELOR NOASTRE I
ASTAZI se vor desfășura primele
fheciuri din noua ediție' a cupelor
europfene de fotbal.
In „Cupa cuoelor". echipa Dinamo
București va întâlni în deplasare
formația „17 Nentori" Tirana. Par
tida va începe la ora 17,30, ora locală.
Cele două reprezentante ale țării
noastre în „Cupa U.E.F.A." vor evo
lua pe teren propriu. In Capitală,
pe stadionul din Regie, Sportul stu
dențesc va juca in compania echipei
Omonia Nicosia (Cipru), iar la Cra
iova, formația locală Universitatea va
pfimi replica echipe! Galatasaray Is
tanbul. Ambele meciuri vor începe la
ora 17,00. In numele tuturor iubitori
lor de fotbal din tara noastră, dorim
echipelor ce ne reprezintă in cupele
europene să... pășească, toate, cu
dreptul. Succes, succes deplin !
După cum se cunoaște, in „Cupa

• HALTERE. Sala sporturilor din
Cluj-Napoca va găzdui intre 18 și
21 septembrie campionatele republi
cane de haltere.
La întreceri vor participa, printre
alții, Nicu Vlad. Andrei Socaci, Au
rel Sîrbu, Dumitru Negreanu și
Liviu Muntean.
• ȘAH. Cea de-a 16-a partidă a
meciului pentru titlul mondial de
șah, ce se desfășoară la Leningrad
între marii maeștri sovietici Garri
Kasparov și Anatoli Karpov, a fost
CÎStigată la mutarea a 41-a de Kas
parov. care conduce cu 9,5—6,5
puncte.
în partida a 17-a. programată
miercuri, Karpov va avea piesele
albe.
• TENIS. Primele partide din ca
drul turneului internațional de tenis
de la Los Angeles s-au încheiat
cu următoarele rezultate : Yzaga

vremea
Institutul de meteorologic șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru In
tervalul 17 septembrie, ora 21 — 20 sep
tembrie, ora 21. in țară : Vremea va fi
călduroasă la început, apoi se va răci
incepînd din nordul țării, iar cerul va t'i
variabil. Ploi, care vor avea și
ca
racter de aversă, vor cădea, pe alocuri,
în nordul și estul țării și, izolat, în
rest. vîntul va sufla slab pînâ la mo
derat. cu unele intensificări locale în
deosebi la munte șl in estul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in

mape adunare. în cadrul căreia au
fost trecute în revistă realizările
obținute aici în ultimul timp. Cu
acest prilej, formațiile artistice lo
cale au susținut un atractiv spec
tacol muzical-coregrafic și au pre
zentat o paradă a portului popular.
Fiii satului S-au angajat să sprijine
organizarea unui muzeu etnografic.
(Manele Corcaci).
BACAU. Două expoziții de artă

campionilor europeni", echipa Steaua
București, deținătoarea trofeului,
este calificată direct în turui ÎL

Alte meciuri mai importante din
cadrul celor trei competiții continen
tale intercluburi : „Cupa campioni
lor europeni" : Beroe Stara Zagora — Dinamo Kiev, Young Boys
Berna — Real Madrid, P.S.V. Eind
hoven — Bayern Miinchen ; „Cupa
cupelor" : Rapid Viena — F. C.
Bruges, Vasas Budapesta — Velez
Mostar. A.S. Roma — Zaragoza,
V.F.B. Stuttgart — Spartak Trnava ;
„Cupa U.E.F.A." : Fiorentina —
Boavista. Atletico Bilbao — F.C.
Magdeburg, Atletico Madrid —
Werder Bremen. Bayer Uerdingen —
Carl Zeiss Jena, Napoli — Toulouse,
Internazionale Milano — A.E.K.
Atena.
★
(Peru) — Anna.cone (S-U.A.) 6—1,
6—4 ; Krishnan (India) — Freeman
(S.U.A.) 6—2, 6—3 ; Cash (Australia)
— Odizor (Nigeria) 4—6, 7—6. 6—4 ;
Dyke (Australia) — Davis (S.U.A.)
6—7, 6—1, 7—6.

• RUGBI. Pe stadionul Parcul copi
lului din Capitală s-a disputat marți
meciul internațional de rugbi dintre
o combinată a cluburilor bucure.ștene.
Grivița Roșie și Sportul studențesc și
echipa universității din Cardiff, care
a întreprins un turneu în țara 'noas
tră. Partida s-a încheiat cu scorul
de 32—6 (19—6) în favoarea rugbiștilor români.
• BASCHET, Sala Floreasca din
Capitală a găzduit marți întîlnirea
internațională amicală de baschet
dintre echipele Steaua București și
Legja Varșovia. Victoria a . revenit
baschetbaliștilor români cu scorul
de 110—87 (54—37).
tre 5 și 15 grade, mal coborîte în de
presiuni la sfîrșit, dar mal ridicate în
primele nopți, iar maximele vor oscila
între 20 și 28 de grade, mai ridicate in
primele zile pînă la 32—33 de grade.
Dimineața, pe alocuri, se va produce
ceață, iar, izolat, in depresiuni, la sfîrșitul intervalului, condiții de brumă.
Tn București : Vremea va fi călduroa
să in prima parte a intervalului, apoi
se va răci ușor. Cerul va fi variabil,
favorabil ploii de scurtă durată în a
doua parte a intervalului. Vîntul
va
sufla slab pini la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 12
și 15 grade, iar cele maxime intre 25
și 28 de grade, mai ridicate în primele
zile pînă la 32—33 de grade.

CARNET CULTURAL
plastică organizate in cadrul Fes
tivalului national „Cintarea Româ
niei", la Casa de cultură a sindi
catelor din municipiul Gh. Gheorghlu-Dej, rețin atenția in aceste
zile petrochimiștilor, energeticienilor și constructorilor de pe Valea

Marți, la Ambasada R.P.D. Coree
ne din Capitală a avut loc o con
ferință de presă. Cu acest prilej, .»
atașatul militar, aero și naval al
acestei țări la București. Riu Sing
Riong. a prezentat Comunicatul Co
mandamentului Suprem al Armatei
Populare Coreene, în Care se arată
că o serie de unități ale armatei ur
mează să participe la construcția
unor obiective industriale, în scopul
dezvoltării mai rapide a tuturor ra
murilor economiei naționale.
Au fost înfățișate, de asemenea,
propuneri făcute in acest an de
R.P.D. Coreeană, menite să ducă la
diminuarea tensiunii și menținerea
păcii în zonă, la crearea condițiilor
pentru reunificarea pașnică și inde
pendentă a patriei.
Au luat parte ziariști, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Apărării Naționa
le, atașați militari și corespondenți
ai presei străine acreditați in țara
noastră.
(Agerpres)

Întreaga recoltă de toamnă - strinsă
și depozitată în cel mai scurt timpi
satu mare:

Recoltarea și transportul porumbului—mai bine corelate

In unitățile agricole din județul
Satu Mare se muncește intens pen
tru ca pînâ la 1 octombrie să se
încheie recoltarea
porumbului pe
întreaga suprafață de peste 53 200
hectare. Ca atare, zeci de mii de
cooperatori, alți locuitori ai satelor»
oameni ai muncii din unitățile economico-sociale de la orașe se află
în aqeste zile în cîmp. Cu prilejul
unui raid efectuat în aceste zile am
consemnat o seamă de inițiative
valoroase, de natură să grăbească
recoltarea, transportul și livrarea
porumbului la fondul de stat, dar
și unele neajunsuri care trebuie
înlăturate grabnic.
Ne aflăm la I.A.S. Vetiș din con
siliul agroindustrial PăuleștL uni
tate cars pînă la 15 septembrie a
strins recolta de pe 44 la sută din
suprafața cu porumb. Referitor la
desfășurarea lucrărilor, directorul
unității, inginerul Ioan Filip, ne-a
spus : „Lucrăm atît manual, cit și
mecanizat. Ritmul realizat putea fi
mai intens dacă ne-ar fi funcționat
tot timpul cele cinci combine. Or, dtn
cauză că nu avem suficiente piese
de Schimb cu care să înlocuim pe
cele uzate, zilnic ne stă cel puțin o
combină. Așa se face că reali2ăm
numai 15 hectare, față de 18 hec
tare cit este viteza zilnică planifi
cată. E vorba în special de lanțuri
pentru cele două tipuri de combine
pe care baza noastră județeană de
aprovizionare nu reușește să le ob
țină la vreme de la cele două uni
tăți furnizoare — I.M. Cugir și
«Independența»-Sibiu“,

bacău

Informații sportive

Gheorghe Visu, Coca Andronescu,
Matei Alexandru, Vasile Cosma,
Valentin Urltescu, Constantin Co,
drescu, Cătălina
Murgea, Ligla
Dumitrescu. Igor Bardu, Ste’.ian
Preda, Geo Popa. Ion Albu, Ga
briela A’bu, Alexandru Manea șl
copiii Alexandru Popovlcl șl Ale
xandru Doroșenco. Scenariul șl
regia : Anca
Ovanez Doroșenco.
Ultima parte.
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

Cronica zilei

care trebuie transportat operativ ia
bazele de recepție. în acest scop,
este necesar să se aăigure suîiclenie
capacități de transport. Desigur, vo
lumul foarte mare de produse agri
cole ce se transportă în aceste zile
din cîmp determină suprasolicitarea
autocamioanelor, a tractoarelor cu
remorci, ca și a atelajelor. Nu este
însă mai puțin adevărat că mijloa
cele de transport existente nu sînt
bine folosite. Un caz. Trei auto
camioane încărcate cu . cartofi de ia
I.A.S. Cărei s-au întors înapoi ia
unitate, tot încărcate, de la locul de
depozitare al I.L.F. spre care au
fost dirijate. Alte două autocamioa
ne au staționat multă vreme in aș
teptarea rîndului la descărcat car
tofii. Așadar. I.L.F.-ul nu a fost pe
deplin pregătit pentru această acțiu
ne. într-o atare situație, camioanele
trebuiau dirijate la transportul po
rumbului. Sînt, de asemenea, unii
conducători auto, așa cum s-â întîmplat la I.A.S. Vetiș. care pretind să
li se consemneze în foaia de parcurs
distanțe mai mari decît cele efec
tuate, iar alții se prezintă Ia uni
tate la ora 11 și încheie „programul"
după 2—3 ore f
Sint aspecte pe care organele ju
dețene de resort trebuie să le anali
zeze de îndată și să instituie mai iubi
tă disciplină și răspundere In trans
portul produselor agricole din ,cimp.

Octav GRUMEZA

corespondentul „Scînteii"

: Sfecla de zahăr-din cîmp direct la fabrică

în județul Bacău se lucrează in
tens ia recoltarea și prelucrarea
sfeclei de zahăr. Fină luni, 15 sep
tembrie, recolta a fost strinsă de pe
31 la Sută din suprafața cultivată.
Simbătă. duminică și luni au venit
in ajutorul cooperatorilor din con
siliile
agroindustriale
Hemeiuși,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Răcăciuni
și Sascut peste 10 000 de oameni ai
muncii din unitățile economice și in
stituțiile orașelor, care au ajutat la
recoltat și încărcat producția în au
tocamioane și atelaje. în același timp,
la inițiativa comandamentului jude
țean au fost transferate din zona de
munte peste 1 300 atelaje, care ajută
la transportul sfeclei de zahăr la fa
brica din Sascut si la bazele de re
cepție Podu Turcului. Traian, Mărgi
neni etc.
„Lucrările sînt în grafic — ne spu
ne ing. Alexandru Dănilă, director
cu producția vegetală la direcția
agricolă județeană. în unitățile cul
tivatoare se acționează cu prioritate
pe solele care urmează să fie însămînțate cu grîu sau orz. Drept
care,aici, pe măsura recoltării, sfecla
este adusă operativ la marginea par
celelor. de unde este transportată cu
mijloacele mecanice la fabrică sau
în bazele de recepție".
Ne-am convins de aceasta în urma
rai’dului întreprins in mai' multe uni
tăți. Cooperatorii din Sascut. bună
oară, care cultivă cu sfeclă de zahăr

iași:

La I.A.S. Satu Mare, porumbul
a fost strins doar de pe 19 la sută
din suprafața cultivată. Aici, in
absența
temporară, din motive
obiective, a directorului unității, cei
rămași să conducă nu prea au ma
nifestat spirit de răspundere și ini
țiativă și, ca atare, combinele n-au
fost trimise operativ în lanuri să
recolteze. Față de asemenea neajun
suri, conducerea trustului județean
I.A.S. a intervenit energic spre a
Impulsiona recoltarea porumbului.
Astfel, urmează ca în aceste zile să
fie redistribuite un număr de com
bine între unități, in funcție de vo
lumul de lucrări ce se cer efectuate.
La cooperativa agricolă Vetiș, ală
turi de cooperatori, lucrează nu
meroși țărani sosiți aici din zona
de deal, necooperativizată. precum ți
peste 100 de oameni ai muncii din
Satu Mare. La depănușat participă
elevii din localitate. Analizînd ritmul
realizat la cules, inginerul-șcf al,
unității, Teofil Gință, a ajuns la
concluzia că membrii cooperatori nu
folosesc rațional timpul de lucru.
Este necesar ca in aceste zile, cînd
volumul lucrărilor este foarte mare,
să se intre in lanurile de porumb disde-dimineață, iar munca să continuo
pînă la lăsarea întunericului. Pentru
aceasta se impune ca atît comitetul
de partid, cit și consiliu! de condu
cere al cooperativei să determine o
atitudine mult mai responsabilă față
de muncă a cooperatorilor.
La ora actuală, în unitățile agrico
le din județ ,se află în cîmp însem
nate cantități de porumb recoltat

peste 300 hectare de teren, au fost
primii care au început recoltarea.
La data raidului nostru, pe tarlalele
de la Berești și Conțești lucrau pes
te 400 cooperatori. Dumitru Popa,
primarul comunei, aflat la fața locu
lui, ne-a precizat : „Avem o produc
ție bună și de aceea acordăm mare
atenție respectării riguroase a grafi
celor de transport la fabrică. Am
stabilit ca tot ce se recoltează in
tr-o zi, în aceeași zi să fie încărcat
și transportat. Sîntem hotărîți să
evităm pierderile de. orice, fel".
Demn de menționat este faptul că
In acest an a fost organizat mult
mai bine și transportul eu mijloacele
auto. Tovarășul Gheorghe Țaniilungă, secretarul comitetului-de partid
de la LT.A. Bacău, ne spunea că in
raza de activitate a fabricii de pre
lucrare din Sascut a fost suplimen
tată capacitatea de transport cu încă
200 tone pe zi. Toate mașinile au
fost dotate cu suprainălțătoare, s-a
asigurat asistenta tehnică perma
nentă. combustibilul și piesele de
schimb necesare. Ca urmare, numă
rul mediu a) curselor efectuate a
sporit la 2—3 pe zi, iar din locurile
mai apropiate — cite 5 și chiar 8
curse pe zi. Fabrica de zahăr din
Sascut este pregătită, de asemenea,
să prelucreze cantitățile de sfeclă
prevăzute in grafic. Inginerul Mihai
Rîpeanu, directorul unității, ne spu
nea că, zilnic, graficele de prelucra»

re sint depășite cu 10—15 la sută,
obținindu-se, in același timp, un ran
dament sporit de extracție a zahăru
lui. Singura nemulțumire a condu
cerii fabricii este aceea că stocul
de materie primă este mult prea
mic, adică In fabrică există depo
zitată sfecla necesară doar pentru
o singură zi și nu pentru trei zile,
așa cum ar fi de dorit. Explicația
am găsit-o în faptul că unele uni
tăți. producătoare întîrzie recoltarea
sfeclei. Este vorba de unitățile
.cooperatiste din consiliile unice
Podu Turcului, Filipești, Răcăciuni.
Traian., Și transportul poate fi mai
bine organizat. La Horjești și Păncești. de exemplu, mașinile pierd
'mult timp pentru că nu se asigură
forțe la încărcat, iar în unele uni
tăți din consiliul Podu Turcului,
sfecla nu este scoasă la marginea
tarlalelor in grămezi mari, așa cum
a indicat comandamentul județean,
în județul Bacău, graficele de re
coltare și prelucrare a acestei plante
tehnice sînt, în general, respectate.
Este bine însă ca experiența unită
ților fruntașe să fie îmbrățișată de
toate cooperativele agricole cultiva
toare, pentru ca întreaga producție a
acestui an să fie strinsă la vreme,
fără pierderi.

Gheorqhe BALTA

corespondentul „Scînteii"

Producția de legume este valorificată cu grijă

Organizarea bună a sectorului le
gumicol in județul Iași în aproape
300 hectare de solarii și pe mai bine
de 4 000 hectare de’ culturi în cimp,
numai în cooperativele agricole de
producție, precum și efectuarea la
timp și in bune condiții a tuturor lu
crărilor au condus, în acest an, la
un rod bogat de legume. Încă din
primele zile ale maturizării, recolta a
început să fie valorificată cu grijă,
aducindu-se în piețe "multe legume
timpurii, ca și acum, bogatele pro
duse ale toamnei.
Acum, in întreg județul, la ordi
nea zilei sînt recoltarea tuturor le
gumelor și transportarea lor urgentă
în bune condiții atît la fondul de
stat, cit și direct în piețe. In
ginerul Claudiu Ghebea, directo
rul I.L.F. Iași, ne precizează că pînă
în prezent au fost preluate la fondul
de stat aproape 40 000 tone legume.
Cele mai mari cantități preluate au
fost de tomate, ardei, vinete, ceapă
etc., care s-au și prelucrat industrial
ori s-au pus la silozuri pentru iarbă.
Planul producției-marfă a fost de
pășit cu 18 milioane lei, concreti
zat în 2 100 tone conserve de legu
me, 1 000 tone pastă de tomate, 1 200
tone conserve de fructe. S-au putut
onora și sarcinile la export, însumînd 1 250 tone de tomate șl ardei,
cu 25 tone peste plan. In același

Trotușului. Lucrările, semnate de
artiști piastici amatori — munci
tori, ingineri și tehnicieni din în
treprinderile și instituțiile din lo
calitate — redau aspecte din viata
și munca oamenilor de pe melea
gurile județului Bacău. mărețele
transformări care au avut Ioc în
anii socialismului. îndeosebi în pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului.
(Gheorghe Baltă).

timp, față de graficele la zi planul
de livrări la fondul pieței a fost de
pășit cu 32.2 la sută.
Pentru a se asigura un flux rapid
al produselor spre silozurile I.L.F.
și Spre piețe, comandamentul jude
țean pentru agricultură a indicat
măsuri eficiente, între care hotărîtoare este formarea unui angrenaj per
fect intre cooperatorii și specialiștii
unităților agricole care culeg recol
ta de pe cîmp și între lucrătorii si
specialiștii I.L.F. care o preiau. Ast
fel, zilnic, în funcție de recolta cu
leasă. sint dirijate cu operativitate
mijloacele de transport. Acestea sînt
îndrumate să facă mereu drumuri
„pline", adică să ducă ambalajele
goale și să aducă la centre și Ia pia
ță produse. O analiză recent făcută
cu privire la asigurarea cu amba
laje și cu mijloace de transport a
scos în evidentă că preluarea și
transportul legumelor se fac in cele
mai multe locuri în bune condiții Si
la timp. Reținem un singur exem
plu. La C.A.P. Răchlteni este orga
nizată în mod permanent o echipă
care repară lădițele deteriorate și le
pune iarăși în fluxul transportului.
La fel se procedează la cooperativele
agricole Șipote, Chișcăreni, Plugari,
Movileni, 'Andrieșeni, Bălțati. Deleni, Fintînele și in alte părți. Sint
insă și decalaje pentru că ambala

BRAILA. Timp de două zile, la
Brăila s-a desfășurat ciclul de ma
nifestări cultural-literare sub gene
ricul „Zilele Panait Istrati". orga
nizat de comitetul județean de cul
tură și educație socialistă. Au
participat oameni de cultură și
artă, membrii cenaclului „Panait
Istrati" din Brăila al Uniunii scrii
torilor. un numeros public. (Candiano Priceputul.

jele nu ajung la timp ori pentru că
recolta . este culeasă fără să fie sor
tată, cum s-a mai Intimplat la coo
perativele agricole Focuri. Mircești,
Valea Seacă și Gropnița. Din această
cauză legumele n-au putut fi trans
portate operativ, uneori răminînd mai
multe zile în grămezi pe cîmp, depreciindu-se chiar. Ajungîndu-se acum
în virf de campanie, cînd toate cul
turile legumicole se culeg deodată,
nici I.L.F. nu reușește să preia
toate produsele recoltate. Acest, lu
cru impune ca I.L.F. să fie mai
mult sprijinit și de LT.A. cu mij
loace de transport, pentru a se pu
tea transporta zilnic cel puțin 1 100
tone produse.
încheiem cu un aspect bun
constatat In cele mal multe uni
tăți agricole și mai ales la Bi
volari, Trifești, Deleni, MiroSlovești, Verșeni, Moțca. Sub îndruma
rea directă a șefilor de ferme se
efectuează cu regularitate și udarea
grădinilor incit culturile de legume
să rămînă viabile cit mai mult timp,
în acest fel se urmărește să se cu
leagă dih grădinile județului Iași
cit mai multe legume proaspete și
cit mai tirziu în toamnă.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

BUZĂU. La biblioteca din comu
na Săgeata a avut loc o manifes
tare complexă intitulată „Un om
al păcii într-o țară a păcii", de
dicată Anului Internațional al Pă
cii. Expunerile, prezentările biblio
grafice. recitalurile de versuri pa
triotice și expoziția de carte, care
au avut loc. s-au bucurat de in
teresul numeroșilor participant!.
(Steltan Chiiijr).

Pacea și progresul - obiective fundamentale
ale politicii României, ferm promovate
de președintele Nicolae Ceaușescu

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— în prezența delegaților celor 159
de state membre ale organizației,
marți au început la New York lu
crările celei de-a 41-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite.
Ordinea de zi provizorie a sesiunii
cuprinde 146 de puncte, referitoare
la principalele aspecte politice, eco
nomice, sociale, militare, juridice,
tehnico-științifice și culturale ale
epocii noastre, unele dintre ele avind
la bază inițiative și propuneri româ
nești. Dintre acestea, se detașează
prin semnificația lor majoră proble
mele privind apărarea și consolida
rea păcii și securității internaționa
le, oprirea cursei înarmărilor pe
Pămînt și prevenirea extinderii ei
în Cosmos, realizarea dezarmării, în
primul rind a dezarmării nucleare,
reglementarea pe cale pașnică a
conflictelor, făurirea unei noi ordini
economice internaționale, lichidarea
rasismului și colonialismului, elimi
narea focarelor de conflict.
Actuala sesiune va trebui, de ase
menea, să desemneze pe noul secre
tar general al O.N.U. pentru viito
rul mandat, care începe la 1 ianua
rie 1987.
Adunarea Generală a procedat la
alegerea președintelui ei pentru noua
sesiune, funcție care a revenit —
potrivit rotației regionale — repre
zentantului Republicii Populare Ban
gladesh, ministrul de externe Humayun Rasheed Choudhury.

AMPLE ARTICOLE INSERATE DE PUBLICAȚIA ITALIANĂ „SETTEGIORNI"
Șl DE PUBLICAȚIA PORTUGHEZĂ „O COMERCIO DO PORTO"
întregul sprijin popoarelor africane
în lupta pentru consolidarea inde
pendenței, pentru dezvoltarea lor
economico-socială, se pronunță
pentru soluționarea pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu
„O coordonată importantă. a poli
ticii externe a României este acțiu
nea pentru lichidarea subdezvoltă
rii și edificarea unei noi ordini
economice internaționale, bazată pe
egalitate, echitate și avantaj reci
proc" — scrie publicația.
„România — se arată in înche
iere — consideră imperios necesară
întărirea unității de acțiune a for
țelor dornica de pace, de pretutin
deni. Chiar dacă situația interna
țională este gravă, subliniază pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. pri
vim viitorul cu mare |ncrederc.

Personalitatea de mare prestigiu internațional a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Rotnâniei socialiste, inestimabila sa contribuție la dezvol
tarea continuă a patriei noastre, precum și la afirmarea României ca
un factor al păcii și progresului contemporan continuă să fie reliefate
în paginile presei de peste hotare.
Sint relevate politica externă de pace a României socialiste, ac
țiunile întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu în vederea asigu
rării dezarmării, securității și păcii in lume. Se evidențiază, astfel,' pres
tigiul de care se bucură această politică pe meridianele globului, im
portanța inițiativelor românești în actuala situație internațională, nece
sitatea ca, neîncetat, să se acționeze pentru apărarea celor mai sacre
drepturi ele popoarelor la pace, securitate și dezvoltare liberă.

Insertnd un amplu articol, inti
tulat „Politica externă a României,
a președintelui Nicolae Ceaușescu",
articol ilustrat cu fotografia condu
cătorului partidului și statului nos
tru vorbind in cadrul unui miting
pentru pace, publicația italiană
..SETTEGIORNI" relevă : ..România
acționează pe planul relațiilor in
ternaționale. pentru colaborare,
cooperare, pace și securitate. Sub
conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu, Republica So
cialistă România pune ferm la baza
activității sale internaționale prin
cipiile deplinei egalități în drepturi,
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in
afacerile interne și avantajului re
ciproc,'nerecurgerii la forță și la
amenințarea cu forța, al dreptului
fiecărui popor de a fi stăpin pe
propriile sale destine, de a se dez
volta în mod liber și independent,
fără amestec din afară, al soluțio
nării pașnice, prin tratative, a ori
cărui conflict international11.
Subliniind că ..România situează
pe primul plan al activității sale
internaționale dezvoltarea colabo
rării reciproc avantajoase, a prie
teniei și solidarității cu toate țările
socialiste, in primul rind cu Uniu
nea Sovietică și celelalte țări ve
cine, acționează pentru extinderea
schimbului reciproc, a cooperării
economice și tehnico-științifice, a
schimburilor culturale cu statele
membre ale C.A.E.R., cu celelalte
țări socialiste", „Settegiorni" evi
dențiază că „se diversifică și se
întăresc relațiile ei de prietenie și
de colaborare cu statele in curs de
dezvoltare, cu țările nealiniate, cu
statele capitaliste industrializate,
eu celelalte țări ale lumii, indife
rent de orinduirea socială, in inte
resul cauzei păcii, al ințelegerii și
cooperării internaționale". ..Româ
nia — continuă publicația — între
țină relații diplomatice și consu
lare cu 140 state și relații econo
mice și de cooperare in producție,
știință și tehnică cu 144 state".
„Unui dintre obiectivele prin
cipale ale politicii externe româ
nești — relevă publicația italiană
— este lupta pentru apărarea păcii,
pentru apărarea dreptului primor
dial al oamenilor — dreptul la via
ță. Așa cum sublinia președintele
Nicolae Ceaușescu, ne găsim intr-o
perioadă in care situația interna
țională continuă să fie deosebit de
gravă. Continuă cursa înarmărilor,
in primul rind cea nucleară. De
aceea, problema fundamentală a
epocii noastre este cea a dezarmă
rii și păcii, a eliminării armelor
nucleare, a realizării unei lumi fără
arme, fără războaie.
în concordanță cu această orien
tare. România se pronunța și mili
tează pentru iheetarea dezvoltării
și producerii de noi arme nucleare,
pentru reducerea treptată a stocu
rilor existente vină la completa lor
lichidare, pentru interzicerea tu
turor experiențelor cu arma nu
cleară. România susține activ pro
gramul de dezarmare nucleară in
mai multe etape, propus de
U.R.S.S.. considerînd, în același
timp, că și propunerile Statelor
Unite, precum și ale altor state pot
constitui o bază pentru desfășurarea
negocierilor și ajungerea la acor
duri corespunzătoare".
Relevind realismul profund, con
structiv al politicii externe'promo
vate de țara noastră, ..Settegiorni"
scrie : ,,în condițiile internaționale
actuale, România consideră că, o da-,
tă cu măsurile de dezarmare nu
cleară, pe etape, trebuie să se trea
că la un program complex de de
zarmare generală, care să priveas
că si armele chimice, precum și
toate armamentele convenționale
clasice. reducerea efectivelor și
cheltuielilor militare ale statelor,
in primul rind ale celor puternic
inarmate". In> context, revista re
levă sprijinul acordat de România
propunerilor Uniunii Sovietice cu
privire la prelungirea, dincolo de
sfîrșitul anului, a moratoriului uni
lateral. de încetare a experiențelor
nucleare, faptul că
președintele
Nicolae Ceaușescu a reînnoit apelul
adresat Statelor Unite de a răspun
de in mod corespunzător, pentru a
se ajunge, cit mai curînd posibil,
chiar in acest an. la înțelegeri con
crete. reciproc acceptabile, cu pri
vire la încetarea experiențelor nu
cleare.
De asemenea, „de o deosebită im
portanță este încetarea oricărei ac
țiuni destinate militarizării spațiu
lui cosmic", România considerînd
. necesară ,,reglementarea generală a
' folosirii Cosmosului în scopuri paș
nice". O.N.U. trebuind „să-și asu
me responsabilitatea pentru reali
zarea ^mui tratat internațional asu
pra spațiului cosmic". Totodată, ea
„se pronunță pentru interzicerea
producerii și perfecționării arme
lor chimice si pentru distrugerea
stocurilor existente, pentru inter
zicerea armelor bacteriologice, pen
tru desființarea bazelor militare de
pe teritoriul altor state și retragerea
trupelor străine pină la limitele
granițelor naționale, pentru redu
cerea caracterului militar al celor
două blocuri și crearea condițiilor
pentru desființarea simultană a
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia, pentru reluarea politicii "ie
destindere, pentru garantarea secu
rității și păcii in Europa și in
lume".

<

________

Reliefînd' apoi faptul că tară eu
ropeană fiind, „România este o pre
zență activă în lupta pentru pac'e,
colaborare, dezarmare și securitate
pe continent", publicația italiană
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subliniază rolul deosebit pe care
tara noastră il acordă organizării
unui mare front al păcii, în acest
sens scriind : „A?a cum a subliniat
președintele Nicolae Ceaușescu, in
împrejurările internaționale a tuale, popoarele, parlamentele, gu
vernele, șefii de stat, forțele poli
tice democratice, progresiste, rea
liste de pretutindeni trebuie să-și
intensifice eforturile pentru oprirea
cursului periculos al evenimente
lor către catastrofa nucleară, pen
tru dezarmare, în primul rind pen
tru dezarmare nucleară, pentru
independentă și progres, pentru
pace in întreaga lume".
România — se arată — acționează
pentru garantarea continuității pro
cesului inițiat la Conferința de la
Helsinki din 1975 asupra securității
și cooperării pe continent, pentru
desfășurarea cu succes a Con
ferinței de la Stockholm, pen
tru încheierea unui acord, in
cadrul tratativelor de la Viena, cu
privire la reducerea trupelor și ar
mamentelor in centrul Europei,
pentru intensificarea activității la
Conferința de la Geneva ne proble
mele dezarmării. România promo
vează o politică activă, de dezvol
tare a colaborării în Balcani, mili
tează pentru independența Nami
biei, se pronunță pentru în
cetarea politicii rasiale șt de
apartheid a Africii de Sud. acordă

plecind de la convingerea că po
poarele. acționînd unite, vor putea
opri actuala politică periculoasă,
vor putea garanta dezarmarea, so
luționarea problemelor în mod de
mocratic, în interesul fiecărei na
țiuni. vor garanta victoria rațiunii,
a colaborării și păcii pe planeta
noastră".
Realizările istorice Înscrise, sub
directa îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. de întregul po
por român în marea epopee con
temporană de înflorire multilate
rală a patriei sint evidențiate de
publicația portugheză „O COMER
CIO DO PORTO", intr-un amplu
articol consacrat României.
„Succese importante — se subli
niază in articol — au fost obținute,
in perioada deschisă de cei de-al
IX-lea Congres a! Partidului Comu
nist Român, din 1965, cînd, în frun
tea partidului și- statului, a fost
ales președintele Nicolae Ceaușescu
— ilustru conducător de partid și
d ? stat, ginditor și luptător revo
luționar călit în marile lupte ale
poporului român pentru apărarea
intereselor sale vitale, pentru
progresul României. Sub condu
cerea sa au fost elaborate și se
aplică o politică de mare deschi
dere, programe concrete eșalonate
pe termen lung vizind dezvoltarea
complexă a economiei naționale, a
științei și culturii, a tuturor deme-

niilor vieții sociale, perfecționarea
organismelor sociale prin interme
diul democrației muncitorești revo
luționare, realizarea unei calități
ridicate a vieții, înscrierea activă a
României in circuitul mondial de va
lori materiale și culturale, o politi
că încununată de succese istorice".
Relevîndu-se o serie de date, care
atestă această dezvoltare, se arată
apoi că „in centrul atenției se află
asigurarea, la un nivel tot mai
înalt, a necesităților materiale și
spirituale ale poporului, ridicarea
continuă a calității vieții,'reali
zarea efectivă a drepturilor funda
mentale ale omului — respectiv
dreptul la muncă, la odihnă, la în
vățământ și educație, la asigurări
economice, și sociale, la participarea
fără nici o opreliște la viața publi
că, la conducerea societății".
Pornind de la realizările Obți
nute pină în prezent — scrie publi
cația portugheză — România iși
proiectează programele de viitor
avind drept obiectiv să continue in
tr-un ritm viguros drumul progre
sului economic și social. Astfel,
anul acesta, poporul român a tre
cut la realizarea celui de-al 8-lea
plan cincinal (1986—1990) care va
marca o nouă etapă în dezvoltarea
economică și socială. Obiectivul
fundamental al acestui plan cinci
nal il constituie trecerea României
de la stadiul de țară în curs de
dezvoltare la o etapă superioară,
cea de tară cu c dezvoltare me
die. urmind ca. in perspectivă, pînă
în anul 2009 să devină o țară socia
listă multilateral dezvoltată. „In
noul cincinal, un accent deosebit se
va pune pe dezvoltarea puternică
a energiei și a bazei de materii pri
me în vederea soluționării în linii
generale, pină în 1990, a problemei
energiei, prin intrarea în produc
ție, potrivit programului energetic
al țării, a unor noi centrale elec
trice, inclusiv nucleare. O atenție
prioritară va fi acordată revolu
ției tehnico-științifice și agrare. In
troducerea progresului tehnic si
organizarea științifică a muncii vor
determina o creștere mult mai pu
ternică a productivității muncii. într-un ritm anual de 8—10 la sută".
„Printre obiectivele de primă im
portanță ale politicii de dezvoltare
economică și socială a României în
cincinalul 1986—1990 și in perspec
tiva trecerii in mileniul al treilea
se află dezvoltarea' intensivă a in
dustriei, agriculturii și celorlalte
ramuri de activitate, creșterea ren
tabilității și eficientei economice,
realizarea unei noi calități a mun
cii și -vieții întregului popor".
Desfășurînd vasta activitate de
dezvoltare a construcției economice
și sociale, de progres național,
„România — arată publicația cita
tă — acționează, in același timp,
pe planul relațiilor externe în fa
voarea colaborării, cooperării, pă
cii și securității". Sub conducerea
președintelui Nicolae Ceaușescu —
se subliniază — Republicii Socialis
tă România iși bazează ferm acti
vitatea internațională pe princi
piile deplinei egalități in drepturi,
respectării independentei și suve
ranității naționale. neamestecului
in treburile interne, avantajului re
ciproc. nefolosirii forței și amenin
țării cu forța, dreptului fiecărui
popor de a fi stăpin pe propriul
destin, de a se dezvolta liber și In
dependent, fără amestec din afară,
rezolvării pe cale pașnică, nego
ciată. a oricăror diferende interna-.
ționale*.
„Una dintre principalele direcții
ale politicii externe românești o
constituie lupta pentru apărarea
păcii, a dreptului primordial al
oamenilor — dreptul la viață.
Așa cum sublinia președintele
Nicolae Ceaușescu, situația interna
țională actuală este foarte gravă.
Continuă cursa înarmărilor, în pri
mul rind a celor nucleare. De aceea,
problema fundamentală a epocii
noastre o constituie dezarmarea și
pacea, eliminarea armelor nucleare,
realizarea unei lumi fără arme, fără
războaie" — serie publicația portu
gheză, relevind, in continuare : „Po
trivit acestor orientări. România se
pronunță pentru încetarea amplasă
rii și producerii de noi arme nu
cleare. pentru reducerea treptată a
arsenalelor existente, pînă la lichi
darea lor totală, și pentru interzi
cerea oricăror experiențe cu arma
nucleară".
„O coordonată esențială a politicii
internaționale a României o repre
zintă acțiunea pentru lichidarea
subdezvoltării și pentru edificarea
unei noi ordini economice mon
diale. bazate pe egalitate, echitate
și avantaj reciproc" — se arată.
Referindu-se. totodată, la bunele
relații existente între țările și po
poarele noastre, „O Comercio
do Porto" relevă sprijinul pri
mit de Portugalia din partea
României, după revoluția din 25
aprilie, subliniind, de asemenea,
contribuția hotăritoare a convorbi
rilor la nivel inalt pentru evoluția
ascendentă, pe diverse planuri, a
colaborării bilaterale reciproc avantajoase. România a fost prima
țară care a recunoscut Portugalia,
după revoluția de la 25 aprilie,
publicația
portugheză
menționind, in încheiere, că „vizi
tele lă nivel înalt, acordu
rile semnate reprezintă, de ase
menea, dovezi ale voinței reci
proce de ințelegere. pace și co
laborare, de dezvoltare continuă și
diversificare a schimburilor co
merciale Care continuă să reprezin
te1 un mijloc indiscutabil de strân
gere a relațiilor. Produsele side
rurgice din cadrul schimburilor
dintre ele constituie o parte im
portantă a comerțului bilateral. Pe
ogoarele Portugaliei se află multe
tractoare românești „Universal".
Se înregistrează, de asemenea, o
cooperare bilaterală constantă în
domeniul transportului rutier".
(Agerpres)

CONGRESUL SINDICAL
MONDIAL.
i

Deschiderea celei de-a 41-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.
în ajunul deschiderii sesiunii au
fost declarate închise lucrările celei
de-a 40-a sesiuni — jubiliare — a
Adunării Generale a O.N.U. în dis
cursul rostit cu acest prilej, pre
ședintele adunării. Jaime de Pinies
(Spania), a subliniat necesitatea ca
O.N.U. să-si sporească eficiența și
rolul în promovarea obiectivelor pă
cii și securității internaționale, care
reprezintă, potrivit Cartei, principa
lul obiectiv al organizației.
începind de miercuri, atenția participanților Ia lucrările organizației
mondiale va fi reținută de problema
Namibiei, căreia i-a fost consacrată
— în intervalul 17—20 septembrie —
o sesiune specială a Adunării Gene
rale.

★

Potrivit unei practici a ultimilor
ani. devenită do acum cutumă a or
ganizației mondiale, marți — în ziua
deschiderii sesiunii ordinare — a ră
sunat din nou Clopotul Păcii, aflat
în fața sediului central din New
York al Națiunilor Unite. El a mar
cat încă o dată celebrarea Zilei In
ternaționale a Păcii, care în 1986
beneficiază de condițiile speciale, de
cadrul și climatul creat prin procla
marea Anului Internațional al Păcii.
Sunetul său are semnificația unui
memento, a unui apel adresat tu
turor guvernelor lumii de a inten
sifica eforturile pentru a împlini
speranțele și aspirațiile de pace și
înțelegere ale popoarelor lor.

Conferința ministerială a G. A. T. T.
PUNTA DEL ESTE 16 (Agerpres).
— In localitatea uruguayană Punta
del Este au început lucrările Confe
rinței ministeriale a Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț
(G.A.T.T.). Participă delegații din
74 de state membre, precum și din
18 țâri și 21 de organisme regionale
și internaționale cu statut de obser
vator. România — parte contractantă
la G.A.T.T. — este reprezentată de o
delegație condusă de tovarășul Ilia
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.
Deschizind lucrările, președintele
Uruguayului, Julio Maria Sanguinetti, s-a pronunțat pentru liberali
zarea comerțului mondial, pentru îm
bunătățirea tratamentului acordat ță
rilor in curs de dezvoltare și crearea
condițiilor necesare asigurării. bună
stării popoarelor și respectării anga
jamentelor privind plata datoriei ex
terne.
Președintele Conferinței ministe
riale — ministrul de externe al Uru
guayului. Enrique Iglesias — s-a pro
nunțat pentru „corectarea erorilor
trecutului din activitatea de comerț

internațional, erori care au condus la
deteriorarea bazelor G.A.T.T. și care
au creat dezechilibre și tulburări in
raporturile comerciale internațio
nale". relatează agenția cubaneză
Prensa Latina. Relevind necesitatea
de a se crea un climat favorabil ne
gocierilor, el a enumerat, intre obiec
tivele conferinței, lansarea unei noi
runde de negocieri multilaterale.
„Una din responsabilitățile noas
tre este, de asemenea. întărirea si
modernizarea G.A.T.T.. în așa fel in
cit organizația să servească nu numai
obiectivelor stabilite, de vechea
structură a comerțului internațional,
ci să țină seama și de rezultatele noii
revoluții tehnico-științifice pe plan
mondial", a spus vorbitorul.
S-a convenit ca pe ordinea de zt
să figureze două puncte : „Stabilirea
obiectivelor, temelor precum și a mo
dalităților de participare la negocie
rile comerciale multilaterale" și
„Dezbaterea activității G.A.T.T. in
conformitate cu hotăririle adoptate
de părțile contractante în 1985 referi
tor la schimburile de informații pri
vind serviciile". .

Declarații în perspectiva apropiatei reluări a negocierilor
sovieto-americane asupra armelor nucleare și cosmice
GENEVA 16 (Agerpres). — Dele
gația U.R.S.S. la cea de-a șasea
rundă a tratativelor sovieto-ameri
cane cu privire la armele nucleare
și cosmice a sosit marți la Geneva,
anunță agenția T.A.S.S.
într-o declarație, conducătorul a.i.
al delegației, ambasadorul cu însăr
cinări speciale A. A. Obuhov, a re
levat : Partea sovietică se pronun
ță pentru măsuri curajoase, radica
le. orientate în direcția încetării
competiției militare. Dar. firește,
este departe de noi situarea pe po
ziția „totul sau nimic". Delegația
U.R.S.S. a sosit la convorbiri, cu
însărcinarea de a continua căutarea
căilor care să ducă la înlăturarea
impasurilor, la soluționarea rapidă,
reciproc acceptabilă, a problemelor
care împiedică progresul.

,

GENEVA 16 (Agerpres). — In
perspectiva apropiatei reluări a ne
gocierilor sovieto-americane asupra
armelor nucleare și cosmice (cea
de-a șasea rundă), șeful delegației
americane la convorbiri. Max Kampeiman. sosit la Geneva, a declarat
că Statele Unite continuă să urmă
rească „o. reducere necondiționată
cu 50 la, sută a armelor nucleare
ofensive intercontinentale, ca și eli
minarea globală și completă a ar
melor nucleare cu rază medie de
acțiune" — relatează agenția United
Press International. El a adăugat
că guvernul S.U.A. este gata să ta
in considerare măsuri interimare in
privința celor două probleme și are
de'asemenea „idei suplimentare pe
care să le propună pentru atingerea
acestui obiectiv".

Forum latino-american consacrat luptei
pentru apărarea dreptului la viață

BUENOS AIRES 16 (Agerpres).
— în localitatea argentiniană San
ta Fe s-au deschis lucrările con
ferinței internaționale a guverna
torilor statelor și provinciilor, pri
marilor marilor orașe și parlamen
tarilor din țările latino-americane
și zona Caraibilor, forum ce se
desfășoară sub deviza „In apăra
rea dreptului Ia viață".
în alocuțiunea de deschidere, gu
vernatorul provinciei argentiniene
Santa Fe, Jose Maria Vernet, a
subliniat necesitatea intensificării
eforturilor pentru ca omenirea să
poată fi ocrotită de o catastrofă
nucleară, pentru oprirea cursei
înarmărilor și neadmiterea repetă
rii niciodată a tragediilor de la Hi
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ÎN CADRUL MANIFESTĂRI
LOR ORGANIZATE ÎN R.D. GER
MANA cu prilejul Zilei interna
ționale pentru comemorarea victi
melor fascismului. Zilei de luptă
Împotriva fascismului și războiului
imperialist, precum și al împlinirii
a 50 de ani de la formarea brigă
zilor internaționale din Spania, la
Berlin și in alte orașe din țară au
avut loc adunări și mitinguri de
masă. L;i adunarea de la Berlin
au luat parte Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G..
președintele Consiliului de Stat al
R.D.G., alți conducători de partid
și de stat. Au participat delegații
din 29 de țări. inclusiv din
România.
VIZITA. Daniel Ortega Saavedra,
președintele Republicii Nicaragua,
coordonatorul Comisiei Executive a
Direcțiunii naționale a Frontului
Sandinist de Eliberare Națională,
și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în R.P.D. Coreeană. In
timpul vizitei au avut loc convorbiri între Kim Ir Sen. secretarul genera! al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, și Daniel Or
tega Saavedra, care au fost con-
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Continuă

acțiunile

represive ale autorităților
rasiste din R.S.A.
PRETORIA 16 (Agerpres) — în
toate orașele sud-africane locuite de
negri continuă să se manifeste un
climat de violență rasială ca urmare
a continuării demonstrațiilor împo
triva politicii oficiale de apartheid.
După cum
informează agenția
U.P.I., în orașul-ghetou Soweto trei
negri au fost uciși, iar alți II răniți.
Intr-o altă localitate a populației de
culoare, Sharpeville, poliția regimu
lui rasist a intervenit cu brutalitate
împotriva unui grup masiv de de
monstranți. Agenția France Presse,
citind surse oficiale, relatează că po
lițiștii au deschis focul asupra ma
ni restanților, rănind cel puțin 12
persoane.

Sancțiuni economice
împotriva regimului
de la Pretoria
adoptate de Consiliul
ministerial al Pieței comune
BRUXELLES 16 (Agerpres). —
Consiliul ministerial al Pieței comu
ne a hotărit in cadrul unei reuniuni
desfășurate Ia Bruxelles să adopte o
serie de sancțiuni economice limita
te împotriva Africii de Sud. ca ur
mare a continuării politicii de
apartheid de către regimul de la Pre
toria. Măsura, relevă agențiile de
presă, nu reprezintă decit o aplicare
parțială a recomandărilor O.N.U. cu
privire la introducerea de sancțiuni
obligatorii și cuprinzătoare față de
rasiștii sud-africani. în comunicatul
adoptat cu acest prilej, „cei 12‘f s-au
angajat să interzică investițiile și
importul de fier, oțel și monede din
aur sud-africane.

Noi ciocniri în
capitala Libanului
BEIRUT 16 (Agerpres). — După
cum informează agențiile' internațio
nale de presă, în tot cursul zilei s-au
înregistrat dueluri de artilerie între
milițiile rivale, peste linia de demar
cație dintre sectoarele de est și de
vest ale capitalei libaneze. Mai multe
obuze au căzut in zonele reziden
țiale.
Pe de altă parte, agenția U.P.I. re
latează că în sudul Libanului s-au
semnalat noi incidente intre luptă
torii din rezistență și militari ai așazisei „Armate a Libanului de Sud",
creată și finanțată de Israel. O per
soană a fost ucisă, inregistrindu-se
totodată, răniți.

Conflictul dintre Iran și Irak

roshima și Nagasaki. In prezent, a
reliefat vorbitorul, se impune eu
necesitate unitatea tuturor forțelor,
a tuturor oamenilor de pe planeta
noastră — indiferent de ideologii
le sau convingerile lor politice —
pentru a apăra dreptul suprem la
viată, la fericirea -generațiilor vii
toare.
Lucrările conferinței se desfă
șoară în comisii care abordează
probleme ca : rolul opiniei publice
în prevenirea unei catastrofe ter
monucleare : consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmă
rilor: crearea în America Latină și
in bazinul Caraibilor de zone denuclearizate.

? - pe scurt

'

BERLIN 16 (Agerpres) — La
Berlin au început marți lucrările
celui de-al XI-lea Congres sindical
mondial, la care sint prezente 42(5
delegații _<(in aproximați’.' 150 țări,
prețum și reprezentanți ai unor organîzațti internaționale., și regionale.
Delegația sindicală română este
condusă de tovarășa Lina Ciobanu,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. ăl P C.R.. președintele
Consiliului ' Central al U.G.S.R.
Desfășurîndu-și lucrările sub de
viza „pace și muncă", congresul iși
propune ca obiectiv principal pro
movarea unei mai bune înțelegeri și
cooperări sindicale în problemele
majore cu care se confruntă
mișcarea sindicală mondială în lupta
pentru apărarea intereselor vitale ale
oamenilor muncii. pentru progres
social, pentru dezarmare și pace in
lumea întreagă. '
La deschiderea lucrărilor congre
sului au participat Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat, a!
R.D.G., alți conducători de partid și
de stat ai R.D.G.

-

sat rate evoluției relațiilor bilate
rale și unor probleme privind ac
tualitatea internațională.

CONVORBIRI CHINO-FINLANDEZE. Deng Xiaoping, președintele
Comisiei Centrale Consultative a
P.C. Chinez, l-a primit pe Kalevi
Sorsa. primul ministru al Finlan
dei, aflat in vizită la Beijing. A
.fost efectuat, cu acest prilej, un
schimb de vederi într-o serie de
probleme internaționale și pe pla
nul relațiilor bilaterale.
POZIȚIE. într-o conferință de
presă organizată la Viena. pre
ședintele Partidului Pooulis'. de
opoziție, din Austria. Alois Mock,
a salutat convocarea de alegeri
generale anticipate pentru toamna
acestui an. ca urmare a destrămă
rii coaliției guvernamentale dintre
socialiști și liberali.

REUNIUNE INTERNAȚIONALA,
în capitala Republicii Zimbabwe au
fost inaugurate lucrările Comisiei
mondiale pentru dezvoltarea și Pro
tejarea mediului ambiant, organism
ce tace parte din. sistemul O.N.U.
Participă o serie de personalități
politice și ale vieții obștești din

TEHERAN 16 (Agerpres). — După
cum informează agenția I.R.N.Â.,
forțele militare iraniene au lansat,
marți dimineața, un atac împotriva
unor unități irakiene la nord-vest de
Mehran, ocupind și o poziție strate
gică. Forțele iraniene au anihilat
forțele irakiene in cursul atacului
respectiv,
menționează
agenția
I.R.N.A.

BAGDAD 16 (Agerpres). — Po
trivit agenției I.N.A., avioanele ira
kiene au întreprins, marți, raiduri
asupra terminalului petrolier de pe
Insula Kharg. Pe de altă parte, un
purtător de cuvînt militar a relevat
că marți n-a avut loc nici un fe! de
bătălie semnificativă în sectorul ope
rațional central — informează agen
ția I.N.A.
diverse țări ale lumii. Participants
vor dezbate un larg cere de pro
bleme legate de protejarea mediu-;
lui înconjurător O atenție parti
culară va fi acordată măsurilor
vizind creșterea fertilității solului
pe continentul african, combaterii
poluării sub toate formele, precum
și aspectelor vizind progresul so
cial-economic ai țărilor continen
tului și asigurarea securității lor
alimentare.
PREȘEDINTELE TUNISIEI, Ha
bib Bourguiba, l-a numit in func
ția de ministru de externe pe Hedi
Mabrouk, care îi înlocuiește în
acest post pe Beji Kaecl Esybi, ini
formează agențiile'I.N.A. și A.D.N.
LA CARACAS s-au deschis lu
crările unei reuniuni internaționa
le asupra strategiilor ce.se Impun
pentru viitorul Americii Latine și
zonei caraibiene. Ia care participă
experți și cercetători din diferite
țări ale regiunii. Sinț examinate
impactul pe cafe împovărătOarea
datorie externă il are asupra per
spectivelor de dezvoltare-a 'State
lor continentului, precum și acțiu
nile ce trebuie întreprinse in ve
derea depășirii dificultăților ce afeotează țările latino-americane și
caraibiene.

DEFICITUL BUGETAR AL ITA
LIEI se ridica la sfîrșitul prime
lor șapte luni ale acestei an la
.suma de 58 237 miliarde-lire, infor
mează agenția A.N.S.A.. citind un
raport1 oficial dat publicității
Roma.-
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