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Sub semnul deplinei unități în jurul 
partidului, al secretarului său general, 
in spiritul puternicei angajări pentru 
înfăptuirea programelor dezvoltării 

multilaterale a României, ieri s-a încheiat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat, miercuri, 
vizita de lucru in județul Mureș.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Tîrgu Mureș

T^a vizită participă tovarășii 
Emil Bobii. Ion Dincă, Nicu 
Ceaușescu. Silviu Curticeanu.

La prima oră a dimineții a 
avut loc. intr-o atmosferă săr
bătorească, de puternică vi
brație patriotică, festivitatea 
primirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ' a to
varășei Elena Ceaușescu in Tîrgu 
Mureș, municipiul reședință al 
județului. •*’

în această primire Entuziastă 
și-au găsit expresia sentimente
le de dragoste, de înaltă stimă 
pe care comuniștii, oamenii 
muncii, toți locuitorii județului 
Mureș, asemenea întregii noas
tre națiuni, le poartă celui 
mai iubit fiu al poporului 
pentru activitatea sa neobo
sită pe care o consacră cu 
dăruire și înflăcărat spirit 
patriotic progresului Româ
niei socialiste, bunăstării și fe
ricirii tuturor cetățenilor patriei.

La sosire, o gardă alcătuită 
din ostași ai forțelor armate, 
membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregă
tire ă tineretului pentru apăra
rea patriei a prezentat onorul.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși,
De la tribuna marii adunări 

populare din Tîrgu Mureș adre
sez cele' mai calde felicitări și un 
salut călduros tuturor participan- 
ților la adunarea populară, tutu
ror locuitorilor județului Mureș și 
municipiului Tîrgu Mureș, în nu
mele Comitetului Central al parti
dului, al Consiliului de Stat și al 
guvernului, precum și al meu per
sonal, Împreună cu cele mai bune 
urări de succese tot mai mari în 
întreaga activitate. (Urale și a- 
plauze puternice : se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ne aflăm în județul Mureș și 
municipiul Tîrgu Mureș într-o vi
zită de lucru. Am dorit să ne în
tâlnim din nou cu oamenii muncii 
din această parte a țării, cu orga
nizațiile de partid pentru a dis
cuta cum se înfăptuiesc hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, planul cincinal și, îndeosebi, 
programele de modernizare a în
tregii noastre activități.

Din vizitele pe care le-am făcut 
în 4 întreprinderi industriale din 
Reghin și Tîrgu Mureș, într-o uni
tate agricolă, precum și din im
presiile generale pe care le avem, 
putem spune că am constatat cu 
multă satisfacție că, la fel ca în
tregul nostru popor, și oamenii 
muncii din Mureș au trecut cu 
toată hotărîrea la înfăptuirea pre

vederilor planului cincinal și exis
tă, pe ansamblu, rezultate bune. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu si 
poporul !“).

In anul trecut s-au obținut re
zultate bune. în prima parte a 
acestui an s-a realizat o anumită 
producție suplimentară față de 
1986, dar trebuie să spunem des
chis că încă nu s-au înfăptuit în 
bune condiții prevederile planu
lui pe acest an. Am discutat mai 
amănunțit aceste probleme în în
treprinderile pe care le-am vizi
tat, precum și în ședința cu biroul 
comitetului județean de partid. 
Conducerile întreprinderilor, oa
menii muncii din unitățile pe care 
le-am vizitat și biroul comitetului 
județean de partid ne-au asigurat 
că au trecut cu hotărire la apli
carea măsurilor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv și vor recu
pera în întregime restanțele pe 
acest an, că vor înfăptui în cele 
mai bune condiții planul. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Consider aplauzele dumneavoas
tră ca o aprobare a acestor anga
jamente și ca o hotărire a tuturor 
oamenilor muncii din județul Mu
reș și din municipiul Tîrgu Mureș 
de a realiza în mod exemplar 
planul pe acest an, de a asigura 
creșterea mai puternică a produc

ției în toate domeniile. (Aplauze și 
urale îndelungate: se scandează 
cu putere „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria !“).

Este necesar, în același timp, să 
se asigure realizarea în întregime 
a producției de export, să se acțio
neze cu toată hotărîrea pentru ri
dicarea calității șl nivelului tehnic 
al producției, pentru reducerea 
cheltuielilor și a consumurilor ma
teriale, pentru creșterea mai pu
ternică a eficienței economice și a 
rentabilității în toate domeniile de 
activitate. Trebuie să facem totul 
pentru a crește mai puternic efi
ciența economică în toate dome
niile, pentru, a asigura sporirea 
avuției generale și a venitului na
țional — singura cale pentru a 
dispune de mijloacele necesare in 
vederea înfăptuirii programelor de 
dezvoltare și de ridicare continuă 
a nivelului de trai material și 
spiritual al întregii națiuni. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Pentru rezultatele obținute pînă 
acum, doresc să adresez tuturor 
oamenilor muncii din Mureș calde 
felicitări și urarea de a îndeplini 
în cele mai bune condiții planul la 
toți indicatorii ! (Aplauze și urale 
prelungite; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

în activitatea de pînă acum sînt 
o serie de minusuri, de lipsuri. 
Le-am discutat cu oamenii muncii, 
consiliile de conducere din uni
tățile vizitate, cu biroul comitetu
lui județean. Nu doresc să mă re
fer acum Ia ele. Sper că biroul 
comitetului județean de partid va 
dezbate aceste probleme cu toate 
organizațiile de partid și cu toți 
oamenii muncii, pentru a trage 
concluziile necesare. Nespunînd în 
adunare publică aceste lipsuri, 
acord o încredere deosebită orga
nizației de partid și colectivelor 
de oameni ai muncii și am spe
ranța că activitatea practică va 
demonstra că am procedat bine ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîn
dria !“).

Este necesar să se aibă în ve
dere că am dezvoltat puternic și 
în județul Mureș — ca în întrea
ga țară — industria și alte sec
toare de activitate. Fondurile fixe 
au crescut de aproape cinci ori 
din 1965 pînă acum. Am dezvol
tat o industrie modernă. Acum 
trebuie — în conformitate cu pro
gramele de modernizare și de nor
mare economico-financiară, de 
sporire a eficienței economice — 
să se obțină, cu mijloacele exis
tente, o creștere mai puternică a 
producției. Voi da numai o cifră : 
am ajuns la concluzia că în urmă

torii 2—3 ani, pe baza mijloace
lor existente, printr-o bună orga
nizare a întregii activități, este po
sibil să obținem o creștere de cel 
puțin 50 la sută a producției. Tre
buie ca oamenii muncii din Tîrgu 
Mureș și din Mureș să facă totul 
pentru a obține o asemenea dez
voltare puternică a producției, pen
tru că aceasta este în concordan
ță cu întreaga activitate de crește
re a eficienței și de ridicare a 
patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — fiu iubit, 
in Mureș bine-ați venit !“).

Dragi tovarăși,
Am vizitat numai o unitate a- 

gricolă — o cooperativă cu rezul
tate bune. Ați auzit de altfel ceea 
ce a spus aici președintele : 8 000 
de kg de grîu la hectar. Este o 
recoltă bună. Și, pentru aceasta, 
cooperativa va primi, fără îndoia
lă, titlul de „Erou al Noii Revo
luții Agrare". (Urale și aplauze 
puternice, prelungite). 14 000 de 
kg de porumb știuleți în con
diții de neirigare, de aseme
nea, reprezintă o producție bună. 
Ca și cele peste 70 000 de kg 
de sfeclă la hectar în condiții de 
neirigare. Aș dori ca toate coope
rativele și unitățile de stat din 

Mureș să se prezinte cu asemenea 
rezultate !

Doresc, în mod deosebit, la 
această mare adunare populară, să 
adresez cooperatorilor din Șăulia 
cele mai calde felicitări și urarea 
de a obține și în anii viitori recol
te tot mai bune ! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

în ce privește producția agricolă 
din județ, pe ansamblu, deși ceva 
mai mare decît anul trecut, ea nu 
este pe măsura posibilităților, ju
dețul Mureș nu se află în rîndul 
județelor din plutonul unu în ce 
privește producția agricolă, ci în 
rîndul județelor din plutonul ul
tim, deși există condiții bune. 
Rezultatele obținute de Șăulia, dar 
și de alte unități agricole din județ, 
demonstrează acest lucru ! Aceas
ta presupune ca și în agricultură 
— așa cum am discutat în biroul 
comitetului județean — să fie 
luate măsuri hotărî te, în spiritul 
celor stabilite la consfătuirea de 
la începutul acestei luni, pentru ca 
anul viitor, în acest sector să se 
obțină o schimbare radicală și în 
Mureș. Județul Mureș trebuie să 
treacă și în domeniul agriculturii 
în rîndul județelor din plutonul 
unu și să meargă spre un Ioc 
fruntaș. Trebuie să vă propuneți 
ca în 2—3 ani județul să obțină
(Continuare în pag. a IlI-a)
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IZiTÂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘĂ ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL MUREȘ

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL TlRGU MUREȘ
Cu prilejul vizitei de lucru a 

tovarășului Nicoiae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în județul Mureș, în municipiul re
ședință de județ a avut loc o mare 
adunare populară.

Ca'de fiecare dată, au venit la în- 
i'tîlnirea cu secretarul general al 
•/partidului oameni ai .muncii de cele 
' mai diferite profesii — constructori 
5ide mașini, chimiști, lucrători ai o- 
țl goarelor, elevi, studenți, tineri si 
/ vârstnici — pentru a da glas simță- 
’•mintelor lor de nețărmurită dragos- 
' te și profundă prețuire față de tova- 
; rășul Nioolae Ceaușescu, oel mai 

iubit fiu al poporului român, ctito- 
yrul României socialiste moderne. 
, erou al păcii și înțelegerii între po

poare.
Participanții la marea adunare 

populară, desfășurată in fața sediu- 
lui comitetului județean de partid, 
purtau portrete ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. ale tovarășei 

; Elena Ceaușescu, stegulețe roșii și 
" tricolore, pancarte pe care erau în- 
' scrise urări la adresa partidului și a 

secretarului său general, a harnicu
lui popor român, a patriei noastre 
socialiste.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați, la apariția în tribuna ofi- 

; cială, cu puternice aplauze, cu urale 
și ovații.

Liiînd cuvintul în deschiderea adu
nării, primul-secretar al Comitetu- 

’ lui județean Mureș al P.C.R., loan 
Ungur, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

în acest moment politic de trăire 
patriotică și angajare revoluționară, 
in numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului Mureș, vă rog 
să-mi permiteți să dau expresie ce
lor mai nobile sentimente de dra
goste, recunoștință și prețuire, adre- 
sindu-vă, din adîncul inimilor noas
tre, cu cel mai profund'respect, un 
călduros „Bun venit !“

Aducem un înalt și vibrant oma
giu celui mai iubit și respectat fiu al 
poporului nostru, strălucit erou între 
eroii neamului, conducător de partid 
și țară, revoluționar înflăcărat, pro
eminentă personalitate a vieții poli
tice internaționale, neobosit militant 
pentru o lume mai bună și mai 

' dreaptă pe planeta noastră, secreta
rul general el "Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu.

Cu nețărmurită stimă și aleasă 
prețuire, cu profund respect, aducem 
întreaga noastră gratitudine mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
militant de frunte ăl partidului și 
statului, savant de înalt prestigiu și 
recunoaștere internațională, pentru 
excepționala contribuție la elabora
rea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a\pa
triei, la afirmarea puternică a știin
ței, învățămîntului și culturii româ- 

■ nești.
Oamenii muncii din județul Mureș 

vii poartă o nemărginită recunoștin- 
' tă. mult stimate și iubite tovarășe 

secretar general, pentru tot. ce s-a 
creat mai înălțător și durabil, aici, 

.lin această străbună- vatră româneas
că, rod al politicii științifice a parti
dului, al gindirii și activității dum

neavoastră consacrate cu neasemuită 
dăruire revoluționară făuririi socia
lismului și comunismului în patria 
noastră.

Memoria acestor locuri va con
semna pentru totdeauna, că în anii 
glorioși ai Epocii de aur a Româ
niei, „Epoca Nicoiae Ceaușescu", 
prin contribuția dumneavoastră ho- 
tărîtoare, decisivă, și în județul Mu
reș a fost edificată o industrie pu
ternică și modernă, o agricultură în
scrisă pe coordonatele noii revoluții 
agrare, localitățile județului cunos- 
cind o bogată viață materială și 
spirituală.

Creșterea producției industriale a 
județului de la 7,3 miliarde lei în 
1965 la 36 miliarde lei în acest an, 
sporirea ponderii ramurilor purtătoa
re și generatoare de progres teh
nic, care dețin aproape jumătate din 
producția industrială, ilustrează grăi
tor puternica dezvoltare economică a 
județului nostru.

Pe această bază s-a asigurat ridi
carea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al tuturor oame
nilor muncii.

Muncind cu abnegație și dăruire 
revoluționară, în spiritul indicațiilor 
și orientărilor date de dumneavoas
tră la precedenta vizită de lucru, 
oamenii muncii din județ raportează 
și cu acest prilej că în primul an al 
actualului cincinal planul la pro- 
ducția-marfă industrială a fost depă
șit cu peste 1 miliard lei, sarcina 
de creștere a productivității muncii 
cu 12 500 lei, prevederile la export 
au fost realizate la nivelul contrac
telor, iar planul de investiții a fost 
îndeplinit integral. z

în primele opt luni din acest an, 
deși s-a realizat o producție-marfă 
industrială cu 540 milioane lei mai 
mare decît în aceeași perioadă a 
anului trecut, iar producția destinată 
exportului a crescut cu 3 la sută, nu 
s-au îndeplinit sarcinile de plan la 
unele produse, producția-marfă si- 
tuindu-se sub nivelul prevederilor.

în agricultură, deși s-au obținut 
unele rezultate pozitive, totuși, ca 
urmare a încălcării ordinii și disci
plinei, a organizării nesatisfăcătoare 
a muncii în unele unități, producția 
agricolă vegetală și efectivele de ani
male nu s-au situat la nivelul pla
nului, ceea ce a influențat negativ 
îndeplinirea producțiilor planificate 
și realizarea livrărilor la fondul de 
stat.

Pe bună dreptate ați apreciat că 
nu am acționat cu toată hotărîrea 
pentru valorificarea superioară a 
puternicei baze tehnice de care dis
pun industria și agricultura județu
lui, că în stilul de muncă al orga
nelor și organizațiilor de partid, al 
cadrelor de conducere s-au manifes
tat unele neajunsuri, că n-am reușit 
să asigurăm in toate cazurile organi
zarea și urmărirea corespunzătoare a 
activității din unitățile economice.

în spiritul exigenței comuniste 
trebuie să recunoaștem în mod auto
critic că atît în industrie, cit și în 
agricultură, în toate sectoarele se 
impune să acționăm cu mai multă 
fermitate pentru a imprima un spi
rit nou, mai angajant, revoluționar 
activității desfășurate de către co
muniști, de toți oamenii muncii 
pentru întărirea ordinii și discipli
nei, pentru realizarea unei calități 
superioare în toate domeniile.

Așa cum a rezultat din aprecieri
le dumneavoastră în cadrul întîlni- 
rii cu biroul comitetului județean

de partid și pe parcursul vizitei de 
lucru, este necesar să ne organizăm 
mai bine activitatea, 6ă întărim 
munca de îndrumare și control, să 
acordăm un sprijin mai substanțial 
organizațiilor de partid, unităților e- 
conomice in soluționarea probleme
lor cu care se confruntă.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
că vom aplica cu fermitate indica
țiile și orientările date de dum
neavoastră. la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 3 septembrie, in vederea folo
sirii cu eficientă maximă a capaci
tăților de producție, înfăptuirii pro
gramelor privind perfecționarea or
ganizării și modernizarea proceselor 
de fabricație, realizării producției 
fizice, acordind prioritate exportu
lui, ridicării nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerii con
sumurilor materiale și energetice, 
pentru a pune mai bine în valoare 
puternicul potențial de producție, 
cercetare și învățămînt de care dis
pune județul.

De la tribuna acestei mari adunări 
populare ne exprimăm totala ade
ziune la politica externă a partidu
lui și statului, al cărei eminent ini
țiator și promotor sînteți dumnea
voastră, .la noile și strălucitele ini
țiative de pace, menite să conducă 
la intensificarea eforturilor și acțiu
nilor tuturor statelor în vederea so
luționării constructive a marilor pro
bleme internaționale, pentru înfăp
tuirea dezarmării, în primul rînd a 
celei nucleare, instaurarea unei noi 
ordini economice, apărarea dreptu
lui fundamental al oamenilor la e- 
xistență. la o viață liberă și demnă, 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, să exprim 
încă o dată recunoștința fierbinte 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Mureș pentru 
Înalta cinste și onoare pe care ne-ați 
făcut-o ca oaspeți dragi ai județu
lui. asigurîndu-vă că vom înfăptui 
neabătut hotăririle Congresului al 
XIII-lea al partidului, faptele noas
tre de muncă oonstituindu-se în- 
tr-o mărturie a stimei și recunoș
tinței fierbinți ce vi le purtăm pen
tru activitatea eroică ce o consacrați 
înfloririi scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.

A luat în continuare cuvîntul Chiri- 
lă Sărmășan. director al întreprin
derii metalurgice „Republica" Re
ghin, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Este o mare cinste pentru mine ca 

în aceste momente de vibrantă trăi
re patriotică și nețărmurită bucurie 
să dau glas, în numele tuturor oa
menilor muncii de la întreprinderea 
metalurgică „Republica" din Reghin, 
sentimentelor de aleasă prețuire și 
recunoștință față de eminentul con
ducător al partidului și statului nos
tru, strălucit militant revoluționar 
ce și-a consacrat întreaga viață cau
zei partidului și poporului. ctitorul 
României socialiste moderne, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu.

Exprimăm aleasa prețuire și grati

tudine tovarășei Elena Ceaușescu, 
proeminent om politic, savant de 
prestigiu mondial, pentru contribuția 
de excepțională însemnătate adusă 
la progresul științei, învățămîntului 
și culturii românești, la promovarea 
celor mai noi cuceriri ale cunoaște
rii umane în toate domeniile con
strucției socialiste și comuniste.

Răspunzind prin fapte de muncă 
grijii pe care partidul si statul nos
tru, dumneavoastră personal o pur- 
tați dezvoltării județului Mureș, tu
turor județelor patriei, acționind in 
spiritul indicațiilor și orientărilor 
dumneavoastră, au fost puse în 
funcțiune noi oapacități la turnăto
ria de oțel și fontă, se înfăptuiesc cu 
bune rezultate programele privind 
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de fabricație și ri
dicarea ' calității produselor, ceea ce 
a asigurat creșterea producțiel-mar- 
fă cu 50 la sută, a productivității 
muncii cu 47 la sută, iar a producției 
nete cu 57,1 la sută, sporirea eficien
ței economice a întregii activități.

Așa cum ați apreciat cu prilejul vi
zitei de lucru în întreprinderea noas
tră, mai avem multe de făcut pentru 
ca rezultatele să se situeze la nivelul 
exigențelor actualei etape de dezvol
tare intensivă a economiei naționale. 
Vă raportăm că, în spiritul exigen
țelor formulate de dumneavoastră la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 3 septembrie, 
am analizat cu multă răspundere 
activitatea fiecărui sector, stabilind 
măsuri concrete pentru mai buna 
organizare a producției și a muncii, 
întărirea ordinii și disciplinei, creș
terea răspunderii, pentru moderni
zarea în continuare a producției.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, că in
dicațiile. orientările si sarcinile pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizitei 
de lucru vor constitui programul 
nostru de muncă revoluționară, că 
vom acționa cu înaltă responsabili
tate și exigență comunistă pentru 
recuperarea răminerilor in urmă și 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan, întîmpinind Conferința Na
țională a partidului cu rezultate cit 
mai bune în toate domeniile.

Să ne trăiți intru rnulți ani, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, spre binele 
și prosperitatea întregii noastre na
țiuni. pentru gloria Partidului Co
munist Român, a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

Tn cuvintul său. Aurora Manola- 
che, președintele comitetului sin
dical de la Combinatul de îngră
șăminte chimice Tg. Mureș, a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
In numele puternicului detașament 

muncitoresc de la combinatul de în
grășăminte chimice „Azomureș", 
imi revine înalta cinste de a expri
ma cele mai alese ginduri de stimă 
și recunoștință față de dumnea
voastră, mplt stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, ilustru conducă
tor al partidului și poporului ro
mân, ctitorul României socialiste 
moderne, proeminentă personalitate 
a lumii contemporane, care vă con
sacrați cu neasemuită dăruire patrio
tică, de peste cinci decenii și jumă

tate. întreaga viată si activitate în
făptuirii idealurilor de libertate, in
dependentă și progres ale națiunii 
noastre.

Cu nemărginit respect, vă rog 
să-mi permiteți să dau glas senti
mentelor de profundă dragoste și 
aleasă prețuire față de mult stimata 
și iubita tovarășă Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de înaltă 
autoritate științifică și prestigiu in
ternațional, pentru contribuția re
marcabilă la dezvoltarea multilate
rală a României socialiste.

Vă raportăm că am acționat cu 
exigență și răspundere pentru înfăp
tuirea neabătută a indicațiilor ce ni 
le-ați dat cu prilejul precedentei vi
zite de lucru.

Așa cum pe bună dreptate ați 
apreciat dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general. în 
timpul vizitei de lucru de azi în 
combinat, mai avem multe de făcut 
pentru ca rezultatele noastre să se 
ridice la nivelul condițiilor de oare 
dispunem, al exigențelor tot mai 
înalte impuse de noua revoluție 
științifică și tehnică.

Deplin conștienți de Înaltele în
datoriri ce ne revin în realizarea 
planului pe acest an și a programelor 
speciale adoptate de conducerea 
partidului, ne angajăm în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului 
să depunem eforturi susținute pen
tru realizarea și depășirea producției 
fizioe, sarcinilor la export și spori
rea eficienței economice.

în lumina orientărilor si indicații
lor dumneavoastră vom acționa cu 
mai mare răspundere pentru întări
rea ordinii și disciplinei muncito
rești, pentru a valorifica mai bine 
cadrul larg al democrației revoluțio
nare, pentru afirmarea tot mai pu
ternică a autoconducerii muncito
rești. Vom intensifica și perfecționa 
activitatea politico-organizatorică și 
cultural-educativă. astfel incit în
treprinderea noastră să devină o pu
ternică citadelă a uceniciei și educa
ției muncitorești revoluționare.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
adresez, mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu. mult stimată și 
iubită tovarășă Elena Ceaușescu, 
ani multi in sănătate și fericire, 
spre a conduce cu aceeași înflăcăra
tă dragoste și clarviziune țara și 
partidul pe eroicul drum luminos al 
socialismului și oomunismului.

A’ luat apoi cuvintul Gheorgbe 
Duma. Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Șăulia, care a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Cu neasemuită prețuire și nețărmu
rită bucurie vă întîmpinăm, din nou, 
pe aceste locuri strămoșești dintre 
Mureș ,și Tîrnave, pe dumneavoas
tră. fiul cel mai iubit al poporului, 
izvor de înțelepciune creatoare pusă 
în slujba făuririi României socia
liste moderne. Aceleași sentimente 
de aleasă prețuire la adresăm mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului nostru.

Vă rog să-mi permiteți ca în nu
mele tuturor locuitorilor din Șăulia 
să exprim din adincul inimii. încă 
o dată, calde și profunde mulțumiri 
pentru vizita efectuată ieri pe ogoa
rele cooperativei noastre agricole,

pentru orientările și indicațiile date 
în scopul folosirii tot mai raționale 
și eficiente a pămintului, al sporirii 
continue a producției vegetale și 
animale, astfel incit să ne înscriem 
în primele rinduri ale făuritorilor 
noii revoluții agrare.

Vă mărturisim cu recunoștință, 
mult iubite tova'rășe secretar general, 
că, in acești ani deosebit de rodnici 
de cînd vă aflați in fruntea parti
dului și statului nostru, țăranii co
operatori, mecanizatorii și specia
liștii din unitatea noastră, răspun
zind îndemnurilor dumneavoastră, 
au lucrat cu hărnicie și dăruire glia 
strămoșească, mărind necontenit re
coltele chiar și atunci cînd starea 
vremii nu le-a venit în ajutor. O 
putem dovedi și în anul acesta cînd, 
pentru prima dată în istoria Șăuliei, 
pe păminturile noastre, așa-zis să
race, am reușit să obținem o pro- 
ducție-record de grîu de 8 011 kg la 
hectar pe întreaga suprafață culti
vată. De asemenea, am evaluat o 
producție de peste 14 tone porumb 
știuleți la hectar și peste 70 tone 
sfeclă de zahăr la hectar, ceea ce în 
condițiile de neirigare de la noi 
este rezultatul trudei zilnice și în
crederii tuturor cooperatorilor în 
forțele lor.

Pentru că vrem ca bilanțul viitor 
să fie și mai bogat, nu vom precu
peți nici un efort pentru aplicarea 
în viață a sarcinilor cuprinse in ma
gistrala cuvîntare rostită la recenta 
consfătuire cu activul de partid și 
cadrele de bază din agricultură. 
Cinstind cum se cuvine Conferința 
Națională a partidului și aniversarea 
a 40 de ani de la proclamarea Re
publicii, vom incheia la timp toate 
lucrările toamnei, respectînd întoc
mai normele de calitate prevăzute 
in tehnologii.

Vă asigurăm că noi, cei din Șăulia, 
alături de toți oamenii muncii de pe 
ogoarele județului, vom urma neabă
tut calea indicată de dumneavoastră 
pentru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare, exprimîndu-ne și 
în acest fel adeziunea deplină la 
politica internă și externă a parti
dului nostru.

Vă dorim din adincul inimilor 
noastre, mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, să ne 
trăiți întru rnulți ani în deplină 
putere de muncă pentru prosperi
tatea scumpei noastre patrii și 
fericirea întregului popor I

întimpinat cu însuflețite urale. cu 
puternice ovații, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Urmărită cu cel mai viu interes, 
cuvîntarea a fost subliniată, în re
petate rinduri, cu puternice urale și 
aclamații.

Adresîndu-se secretarului gene
ral al partidului, primul-secretar al 
comitetului județean de partid a 
spus :

Vă rog să-mi îngăduiți, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu. 
ca, in numele participanțilorTa ma
rea adunare populară, al tuturor lo
cuitorilor județului, să dau glas ce

lor mai calde mulțumiri, nețărmuri
tei noastre recunoștințe pentru apre
cierile, orientările și indicațiile pe 
care le-ați dat, ce se vor constitui 
intr-un vast și mobilizator program 
de muncă pentru îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor din planul de dez
voltare economico-socială a țării.

Vom păstra in inimile și conștiința 
noastră căldura cuvintelor și îndem
nurilor dumneavoastră, asigurin- 
du-vă că ne vom consacra întreaga 
capacitate de muncă transpunerii în 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Vă adresăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicoiae Ceaușescu. mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
urarea, pornită din adincul inimi
lor noastre, să ne trăiți ani rnulți și 
fericiți, in deplină sănătate, spre 
binele și fericirea întregului nostru 
popor, a scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România I

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. in frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicoiae Ceaușescu 1

Un grup de pionieri și șoimi ai pa
triei au urcat la tribună și au oferit 
cu multă dragoste tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Participanții la adunare au acla
mat îndelung numele partidului, al 
secretarului său general, subliniind, 
și in acest fel, hotărirea fermă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din județul Mureș de a traduce 
în viață indicațiile și orientările to
varășului Nicoiae Ceaușescu, de a 
acționa cu înaltă responsabilitate co
munistă pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, pentru a întîmpina cu noi și 
tot mai mari succese Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, la plecarea din municipiul 
Tg. Mureș, de mii de oameni ai 
muncii din această frumoasă așezare 
transilvană, care au subliniat, din 
nou, prin puternice aclamații și o- 
vații, sentimentele de aleasă pre
țuire ale tuturor locuitorilor jude
țului.

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor armate, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul.

Grupuri de pionieri și șoimi ai 
patriei au oferit cu multă căldură 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Adre6Îndu-se tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, primul-secretar al co
mitetului județean de partid le-a 
exprimat respectuoase mulțumiri 
pentru această nouă vizită de lucru 
efectuată în județul Mureș. El a 
subliniat, totodată, că aprecierile, 
indicațiile și orientările secretarului 
general al partidului reprezintă 
pentru cei ce muncesc și trăiesc in 
acest ținut înfloritor al țării un pu
ternic îndemn de a înfăptui ne
abătut programele de dezvoltare e- 
conomico-socială a județului, sarci
nile ce le revin din hotăririle Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.
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Am mai scris despre oa
menii portului mineralier 
din Galați. Intr-un ianua
rie geros, cind aici se dă
dea o luptă grea cu iarna 
aspră, cu Dunărea înghe
țată. Acum, in septembrie, 
fluviul invită parcă navele 
să-l străbată, le cheamă 
spre locul fierbinte de la 
gura Șiretului. Loc unde 
pulsează una dintre arte
rele vitale ale combinatu
lui siderurgic gălățean — 
portul mineralier. Pentru 
că și acum se dă o luptă 
aici. O luptă a oamenilor. 
Cu performanțele, cu ei 
înșiși...

Interlocutorii noștri: Eu- 
sebiu Vlah, șeful portului, 
ing. Cornel Banea, șef de 
port, pe schimb, cu meca
nizarea. ing. Lucian Ena- 
che, șef de port, pe schimb, 
cu exploatarea portuară, 
Paula Trandafir, contabil- 
șef. Tema discuției : re
cordurile cu act de naștere 
aici, in port, și autorii lor. 
Totul trădează aici mișca
re. activitate alertă, ce ca
racterizează '■'rice port. Ma
carale în plină manevră, 
benzi în funcționare, nave 
care vin și pleacă...

Iar întregul efort are un 
sens unic : vetrele de foc 
ale combinatului siderur
gic, unde sint așteptate 
materiile prime sosite în 
port. Mai întii, o 'scurtă 
privire asupra acestui port 
— cel mai mare de pe flu
viu. Interlocutorii iși a- 
mintesc că prima capacita
te a portului — care 
aparține de întreprinde
rea de navigație fluvială 
NAVROM Galați — a fost 
dată în exploatare în iunie 
1974. Era vorba de dana 
nr. 5 cu capacitatea de 1,4 
milioane tone pe an, dană 
deservită de două macara
le de cite 16 tone-forță 
fiecare. Acesta a fost 
începutul. In septembrie 
1985. portul mineralier de 
la Galați căpăta contur fi
na'., imaginea sa de acum 
iimpresionind pe oricine : 
12 dane. 50 de macarale, 
șapte poduri rulante, uti
laje moderne (autoîncăr- 
cătoare, autostivuitoare. 
tractoare), 3.6 km de benzi 
transportoare. Cum spu
neam, port mecanizat sută 
la sută. Și, în plus, o flo

tă de manevră proprie, cu 
cinci nave.

Și acum performanțele. 
Față de nivelul activității 
din anul finalizării inves
tiției, portul realizează in 
1987 un spor de mărfuri 
manipulate de un milion 
de tone. In trimestrul al' 
doilea din acest an. sporul 
lunar a fost de citeva zeci 
de mii de tone. Un spor 
constant, obținut prin ex
ploatarea intensivă a uti
lajelor. prin creșterea pro
ductivității muncii, în con
textul unor sarcini de plan 
sporite. Bilanțul semestru
lui I este pozitiv, indica
torii — îndepliniți. Totul 
— prin aportul de excep
ție al celui mai vital „me
canism" al acestui port 
mecanizat „pină-n dinți" : 
oamenii.

De toți, sint 127 maca
ragii, in general policalifi- 
cați. Adică pregătiți să 
facă și altceva decît obiș
nuitele manevre. Doi dintre 
ei sint Mariana și Ion 
Cofă. Soț și soție. Lucrea
ză pe aceeași macara, nr. 
9. in ture inverse. Sint doi 
dintre cei mai destoinici 
macaragii. De ce sint con
siderați astfel ? Aici, expli
cațiile devin mai dificile. 
Ar trebui evocate zecile de 
momente, de manevre per
fecte. in care talentul, 
dexteritatea, priceperea 
celor doi au fost dovedite 
din plin. Tovarășii lor de 
muncă apelează însă la o 
caracterizare lapidară : cei 
doi sint în stare să efec
tueze trei manevre deo
dată ale macaralei fără să 
solicite intens utilajul...

Sau iată și altfel de ar
gumente, mai palpitante, 
autori fiind tot macaragii. 
S-a petrecut către miezul 
nopții. Sărise cablul de pe 
rolă pe o macara, nr. 4, in
tr-un loc dificil (la „înge
nunchere". ii spun oamenii 
de aici). înălțimea : circa 
40 de metri. în mod obiș
nuit, pentru remedierea 
defecțiunii se folosește o 
nacelă ridicată de o maca
ra vecină, în nacelă aflîn- 
du-se cel care efectuează 
reparația. Asta, în mod o- 
bișnuit. Și pe lumină. Nu
mai că așteptarea zorilor 
însemna ore de staționare 
a macaralei, ore pierdute. 
Mai însemna întirzieri in

Oameni și performante 
în portul otelului

descărcarea barjelor cu 
minereu aduse pe canalul 
Dunăre-Marea Neagră, o- 
perație încredințată și ma- 
daralei nr. 4. La toate a- 
cestea s-a gîndit Vasile 
Rolea cind a decis, să urce 
singur, noaptea, pe maca
ra, pe o scară ca de in
cendiu pină la „îngenun
chere". A urcat, a înlătu
rat defecțiunea apoi și-a 
reluat lucrul .pe macara.

Ce-ar mai însemna per-' 
formanțede macaragiilor 7 
O navă maritimă cu 16 000 
tone de minereu operată 
numai în zece ore. Adică, 
în mai puțin de o etapă 
(care numără 12 ore). Re
cordul s-a Înregistrat cu 
puțin timp în urmă, in 
tura condusă de ing. EmJ 
Strimbeanu, la realizarea 
lui concurînd macaragiii 
Costică Baciu, Neculai 
Enache, Mihai Dănilă și, 
din nou. Vasile Rolea. 
Acum, ing. Emil Strimbea
nu răspunde de activitatea 
„cheiului nou", care asi
gură primirea mărfurilor 
vrac de pe canal, ultima 
capacitate dată în exploa
tare.

Activitatea portuară nu 
se rezumă însă la activita
tea macaragiilor. Un co
lectiv condus de ing. Va- 
leriu Bobi.ci se ocupă de 
reparații la motoare și uti
laje mobile. In acest an 
au realizat, pentru prima 
oară, reparații capitale lă 
trei tractoare, precum si 
aceleași lucrări la un auto- 
încărcător și un aulostivui- 
tor. Pină in prezent... Sint 
doar zece oameni, specia
liști unul și unul. O echi
pă care face cît o uzină. 
Apoi mai este echipa meș
terului lăcătuș Vasile Fel- 
man. Locul lor obișnuit de 
muncă se află la înălțime. 
La propriu și la figurat. 
Meșterul are de acum o 
virstă, dar se urcă la fel de 
sprinten, ca în tinerețe, pe 
macarale, acolo unde este 
chemat pentru vreo „hibă" 
căreia numai el și ai săi îi 
pot da de capăt.

Navigatorii, un colectiv 
mai nou în port. Flota 
proprie numără cinci vase: 
remorcherele „Grindu" și 
„Smîrdan" și împingătoa- 
rele „Măcin". „Rovinari-3“ 
și „Rovinari-6“. Costel Co- 
man este comandant pe

împingătorul „Măcin". 
Echipajul condus de el a 
ajutat la intrarea direct la 
dană a unui convoi de șase 
barje aduse de un alt im- 
pingător de pe canal. De 
ce direct la dană ? Pentru 
că dana era Liberă, iar 
combinatul siderurgic aș
tepta minereul abia sosit... 
Manevrele au fost foarte 
grele, ni se spune. Trebuia 
mult curaj.

însă nu doar în aseme
nea situații extreme poate 
fi definit aportul navigato
rilor... în portul Bazinul 
Nou, situat in partea de 
est a Galațiului, zilnic se 
descarcă din trenuri in 
barje minereul adus din 
import. Iar barjele sint 
aduse în amonte, cale de 
cițiva kilometri, pină în 
portul mineralier. De aici, 
pe benzile transportoare 
direct in combinatul side
rurgic. evitindu-se calea 
ferată. La început a fost 
sarcina de a realiza zilnic 
5 000 tone transportate. 
Acum se fac 7 000, adică 
4—5 barje pe zi, cu flota 
proprie a portului mine
ralier.

Dana de expediții este 
de dată mai recentă. Ex
pediții, în primul rînd că
tre parteneri prestigioși 
(S.U.A., Japonia. R. P. 
Chineză). Totul trebuie să 
decurgă ireproșabil, fiind 
necesar ca laminatele com
binatului siderurgic să fie 
predate în condiții dintre 
cele mai bune partenerilor. 
Și așa se intîmplă. Prin 
aportul zilnic al oamenilor 
de aici. Ni se vorbește elo
gios despre activitatea 
operatorilor de expediție 
(despre șeful de tură 
Nicoiae Mărginean, despre 
Floricica Geanaliu ș.a.). 
Auzim din nou cuvinte de 
laudă la adresa macara
giilor (podarul Ion Rădu- 
canu, „bocșarul" Costică 
Paraschiv ș.a.). Cei de aici 
știu să lucreze’ bine, țin 
la cartea de vizită a por
tului. Și, în plus față de 
anii trecuti. portul mai 
relevă o nouă realitate in 
materie de transporturi 
navale. A crescut la 80 la 
sută ponderea navelor ro
mânești operate aici și s-a 
ridicat la circa 60 la sută 
cea a navelor (încărcate cu 
minereu sau cărbune) a-

duse pe canalul Dunăre- 
Marea Neagră. Tot pe ca
nal sint expediate Ia Con
stanța și o parte din la
minate. Și tot pe Dunăre 
pleacă produsele combi
natului către diverși bene
ficiari din țară. Ne permi
tem un vis : curînd. tot pe 
calea apei, laminatele Ga- 
lațiului vor ajunge pină în 
Capitală...

Către sfirșitul discuției 
apare ing. loan Nițulescu, 
directorul comercial al în
treprinderii de navigație 
fluvială NAVROM Galați, 
pentru a-i pune pe interlo
cutorii noștri in fața unei 
sarcini de serviciu urgen
te : se anunța intrarea in 
port, pină către seară, a 
navei „Maramureș" încăr
cată cu minereu. „Trebuie 
s-o descărcăm intr-o eta
pă. Nava este așteptată de 
urgență în altă parte. Se 
poate ?“ O paranteză. In
ginerul loan Nițulescu a 
fost, pentru o perioadă, 
șeful acestui port, așa că 
întrebarea de mai sus era 
mai mult... retorică. îi cu
noștea bine pe oamenii de 
aici. Știa că pot să descar
ce o navă intr-o etapă, a- 
dică în 12 ore. De altfel, 
nu-i mai văzuse din... 
ajun. Cineva și-a permis 
chiar și o „critică" : ce fel 
de director sinteți dum
neavoastră dacă stați mai 
mult în port decît la birou?

Scriem aceste rinduri 
despre oamenii portului 
mineralier la puțin timp 
după ce întreprinderii de 
navigație fluvială NAVROM 
Galați i-a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a, pentru locul al doilea 
in intrecerea socialistă 
pe 1986. „Iar in acest an, 
colectivul întreprinderii 
noastre, cei din portul mi
neralier, doresc să confir
me, prin noi fapte de mun
că, încrederea și aprecie
rea acordate o dată cu a- 
ceastă distincție" — ne 
spunea Ion Baban, secre
tarul comitetului de partid 
pe întreprindere. Cuvinte 
care exprimă convingerea 
că „portul-amiral" al flu
viului va continua să-și 
înscrie noi succese in 
tinăra sa istorie.

Dan PLAESU
corespondentul „Scinteii"

Succese in intrecerea
COVASNA : Importante 

cantități de cărbune 
peste plan

în penultima lună a trimestrului 
trei al anului, in care toți oamenii 
muncii intîmpină cu noi și impor
tante rezultate Conferința Națio
nală a partidului, minerii bazinu
lui carbonifer al Baraoltului din 
județul Covasna au extras supli
mentar aproape 6 000 tone lignit, 
realizind astfel o producție peste 
plan de 40 725 tone de cărbune in 
perioada care a trecut de la înce
putul aoestui an. Rezultate deose
bite în întrecerea socialistă a obți
nut întreprinderea minieră Căpeni, 
care in perioada amintită și-a rea
lizat producția-marfă în proporție 
de 114 la sută in condițiile reduce
rii substanțiale a cheltuielilor ma
teriale și depășirii productivității 
muncii cu peste 11 prooente. (Con
stantin Timaru).

SATU MARE : Linii 
automate

La întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje pentru industria 
chimică Satu Mare s-a introdus 
în fabricația de serie cel mai com
plex produs executat pină acum 
aici : „linia tehnologică automată 
de fabricat tuburi din aluminiu 
pentru ambalat paste", care intră 
în dotarea unor fabrici de produse 
cosmetice sau de medicamente. 
Linia este alcătuită din zece uti
laje care acționează sincronizat, 
permițind Ca pe fluxul tehnologic 
materia primă să fie dirijată pină 
în faza transformării ei în produs- 
finit cu ajutorul unor „mîini" me
canice. Prin aceste linii se asigură 
înlocuirea celor similare care pină 
acum se importau, obținîndu-se 
astfel o reducere substanțială a 
efortului valutar al economiei na
ționale. (Octav Grumeza).

IAȘI : O nouă tehnologie 
de fabricație a țevilor
Specialiștii și lucrătorii de la în

treprinderea metalurgică și de la 
Centrul de cercetare proiectare țevi 
din Iași au pus la punct o nouă 
tehnologie de fabricare a țevilor cu 
diametru mic și cu pereți subțiri. 
Primul lot de țeavă sudată longi
tudinal in curent continuu a fost 
finalizat in aceste zile. Pentru apli
carea noii tehnologii s-au realizat, 
tn concepție proprie, un generater 
electronic și o mașină de sudat 
rotativă cu contacte de mercur, 
care s-au dovedit competitive la 
toate probele practice. Mai mult, 
s-au obținut o calitate deosebită a 
țevilor și o productivitate mult

sporită față de tehnologiile de su
dură anterioare — prin rezistență, 
prin curenți de înaltă frecvență și 
în arc carbon. Drept urmare, s-au 
luat o serie de măsuri pentru tre
cerea la fabricarea țevilor in canti
tăți sporite după noua tehnologie 
in curent continuu. Astfel, s-a re- 
proiectat. mașina de sudat pentru 
un curent de 20 000 A și s-a proiec
tat, în colaborare cu specialiștii de 
la I.C.P.E. — filiala Iași un gene
rator homopolar corespunzător. 
Execuția acestui generator de că
tre Combinatul de utilaj greu din 
Iași va grăbi trecerea la fabricarea 
țevilor în curent continuu, acțiu
ne care va conduce la eliminarea 
importurilor țevilor cu diametru 
mic și pereți subțiri. (Manole 
CorcacI).

BUZĂU : Produse noi, 
modernizate

Preocupările vizînd înnoirea pro
ducției, realizarea unor produse cu 
un înalt nivel tehnic și calitativ, 
competitive pe piața externă iși 
află exprimări revelatoare și în 
tinăra industrie buzoiană. Concret, 
în perioada care a trecut din acest 
an la nivelul economiei județului 
Buzău au fost asimilate în fabrica
ție 62 de produse noi și s-au mo
dernizat 35 tehnologii. Un exemplu 
edificator In acest sens îl oferă 
întreprinderea de geamuri Buzău.

— Comisia inginerilor și tehni
cienilor din întreprinderea noastră 
și-a îndreptat în acest an atenția 
spre acele zone ale activității pro
ductive care implică necesități spo
rite de inteligență tehnică, în ve
derea accentuării laturilor calita
tive ale producției, afirmării fac
torilor intensivi de dezvoltare — ne 
spune inginerul loan Nuț, directo
rul întreprinderii. Ca urmare, co
lectivul nostru a înregistrat recent 
citeva premiere între care mențio
nez tehnologia de producere a 
geamului reflectorizant, noul pro
dus asigurind o creștere substan
țială a exportului. De asemenea 
s-a realizat parbrizul cu bandă 
serigrafiată pentru noile autotu
risme românești. între noutățile de 
ultimă oră se detașează producerea 
geamului ornament — acuatex cu 
un efect economic de 8,6 milioane 
lei. (Stelian Chiper).

ALBA : Livrări 
suplimentare de energie 

electrică
Prin punerea în funcțiune în a- 

cest an a hidrocentralei de la Săs- 
ciori, cea de-a patra construită pe

socialistă
rîul Sebeș, județul Alba a devenit 
un important producător de ener
gie electrică. Măsurile luate pen
tru asigurarea funcționării in re
gim optim a hidroagregatelor 
și valorificarea eficientă a poten
țialului hidroenergetic al acumulă
rilor de apă se soldează cu produ
cerea peste plan a unei însemnate 
cantități de energie electrică. Pe 
cele 8 luni care au trecut din acest 
an, hidrocentralele de pe valea 
Sebeșului au furnizat suplimentar 
sistemului energetic național 195 
milioane kWh energie electrică. 
(Ștefan Dinică).

TIMIȘ : Contractele 
la export 

îndeplinite in avans
Colectivele din unitățile econo

mice ale județului Timiș cu sar
cini la export, aplicind ferm în 
viață indicațiile secretarului gene
ral al partidului, precum și măsu
rile stabilite la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., raportează îndeplinirea in
tegrală a contractelor cu termene 
scadente pe 9 luni ale anului în
cheiate cu partenerii externi. Suc
cesul are la bază finalizarea unor 
importante acțiuni în cadrul pro
gramelor de organizare și moder
nizare a proceselor de producție 
vizînd înnoirea și diversificarea 
produselor, promovarea unor teh
nologii avansate de un înalt ran
dament. întărirea ordinii și disci
plinei la locurile de muncă, în sec
țiile și atelierele specializate pen
tru producția de export. S-au creat 
astfel condiții ca pînă la sfîrșitul 
trimestrului III a.c. să fie livrate 
în devans la solicitarea unor fir
me de peste hotare importante 
cantități de utilaje tehnologice, 
mașini și instalații de ridicată 
complexitate tehnică, motoare elec
trice, aparate de măsură și con
trol, țesături, tricotaje, alte măr
furi industriale și bunuri de con
sum. Cele mai bune rezultate in 
îndeplinirea sarcinilor de export 
au obținut întreprinderile Electro- 
timiș. Electromotor. Industria linii. 
Arta textilă Timișoara, „Banatex" 
Sînnicolau Mare, de produse cera
mice Lugoj. (Cezar Ioana).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL MUREȘ

(Urmare din pag. I) 

titlul de „Erou al Noii Revoluții 
agrare** ! (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria '.“).

Nu mai insist asupra lipsurilor 
și minusurilor care s-au manifes
tat. Sper că și in acest domeniu 
problemele pe care le-am discutat 
se vor dezbate serios cu oamenii 
muncii de la sate, cu organizațiile 
de partid, și realizările vor de
monstra că s-au tras toate conclu
ziile. Doresc să adresez tuturor oa
menilor muncii, întregii țărănimi 
și cooperatorilor din județul Mu
reș felicitări și urarea de a obține 
anul viitor recolte pe măsura posi
bilităților existente, a hărniciei 
lor ! (Urale și aplauze puternice, 
îndelungate ; se scandează puter
nic „Ceaușescu — P.C.R. 1“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

Municipiul Tîrgu Mureș și uni
tățile din Mureș dispun și de 
puternice forțe privind activitatea 
de cercetare, de învățămînt, atît 
In domeniul învățămîntului supe
rior, cit și în cel liceal și în învă- 
țămîntul general.

Este necesară o unire mai strîn- 
să a forțelor din cercetare și învă- 
țămînt cu producția pentru înfăp
tuirea programelor de moderniza
re și ridicare puternică a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. 
Trebuie ca uzinele, toate între
prinderile din Tîrgu Mureș să rea
lizeze produse de înaltă calitate, 
competitive și comparative cu cele 
mai bune produse similare pe plan 
internațional. Există această posi
bilitate și trebuie să se acționeze 
cu toată hotărîrea și în această 
privință !

Fiind a doua zi după începerea 
anului de învățămînt, doresc să 
adresez tuturor profesorilor, stu-

la marea adunare populara din
denților, elevilor, întregului tineret 
de pe băncile școlii felicitări cu 
prilejul deschiderii noului an de 
învățămînt și urarea ca în anul 
1987—1988 să obțină rezultate tot 
mai bune în întregul proces de în
vățămînt, în ridicarea și perfecțio
narea acestuia. Trebuie să avem 
permanent în vedere că societatea 
noastră are nevoie de oameni cu o 
înaltă conștiință revoluționară, cu 
înalte cunoștințe tehnice și profe
sionale, oameni care să poată în
făptui orice obiectiv privind dez
voltarea patriei, a științei, culturii, 
ridicarea României pe noi culmi 
de progres și civilizație. (Aplauze 
și urale prelungite : se scandează 
puternic • „Ceaușescu — tinerii 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,
Acționînd cu toată hotărîrea 

pentru înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
creare a condițiilor pentru înain
tarea țării noastre spre comunism, 
milităm, totodată, cu fermitate, 
pentru o politică de pace și co
laborare internațională cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

Sîntem conștiențî că vom putea 
realiza planurile și programele 
noastre numai în condiții de pace. 
De altfel, realitatea demonstrează 
că orice popor se poate' dezvolta 
numai și numai în condiții de pace 
și colaborare internațională. De 
aceea, lupta pentru dezarmare, 
pentru pace constituie astăzi una 
din problemele fundamentale ale 
vieții noastre internaționale. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace", „Dezarmare — pace!“).

Situația internațională continuă 
să fie încă deosebit de gravă. Se 

produc în continuare noi arme nu
cleare, chimice și alte mijloace de 
distrugere in masă.

Tn actualele condiții, ci nd arma 
nucleară poate să distrugă întrea
ga omenire, însăși existența vieții 
pe planeta noastră, se impun, ca 
o necesitate vitală, o nouă gîndi- 
re in problemele păcii și războiu
lui, o nouă gîndire în ce privește 
relațiile internaționale. Aceasta 
presupune renunțarea cu desăvâr
șire la calea militară, la înarmări, 
la arma nucleară și la alte arme 
de distrugere în masă, renunțarea 
cu desăvirșire la forță și la ame
nințarea cu forța și trecerea la 
dezarmare, la eliminarea armelor 
nucleare, la soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
numai și numai prin tratative. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează indelung „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).

Ținînd seama de aceste reali
tăți, România se pronunță ferm 
pentru eliminarea totală a arme
lor nucleare și sprijină, în acest 
sens, propunerile Uniunii Sovieti
ce privind eliminarea acestor 
arme, în mai multe etape, pînă în 
anul 2000. De asemenea, conside
răm că, pe baza propunerilor U- 
niunîi Sovietice și ale Statelor U- 
nite ale Americii, există posibili
tatea de a se realiza un acord co
respunzător privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune și celor operativ-tactice 
din Europa și din Asia. Conside
răm că este necesar să se facă to
tul ca, încă în acest an, să se rea
lizeze un asemenea acord și să se 
treacă la lichidarea acestor arma
mente. România consideră că toa
te țările europene trebuie să facă 
totul pentru a-și aduce contribu
ția activă la realizarea unui acord 
corespunzător, la eliminarea aces
tor arme și, în continuare, a tutu
ror armelor nucleare din Europa.

(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu
— pace!*').

în același timp, țara noastră se 
pronunță pentru trecerea la redu
cerea radicală a armelor conven
ționale. De altfel, după cum este 
bine cunoscut, acum un an Româ
nia a și redus, pe baza hotărîrii 
întregii națiuni în cadrul Re
ferendumului, armamentele și 
cheltuielile militare cu 5 la sută. 
Am dorit să demonstrăm prin a- 
ceasta că este posibil și trebuie 
ca toate statele să treacă cu ho- 
tărîre la reducerea armamentelor 
și cheltuielilor militare. în acest 
an, pentru înarmări se cheltuiește 
1 trilion de dolari. Numai o re
ducere cu 20 la sută a acestora 
ar însemna să se elibereze 200 de 
miliarde de dolari, care ar putea 
fi folosite în fiecare țară, atît 
pentru dezvoltarea econo'mico-so- 
cială, pentru lichidarea șomajului, 
pentru învățămînt, pentru sănăta
te, pentru alte activități sociale, 
inclusiv construcții de locuințe, cît 
și pentru ajutorarea țărilor în curs 
de dezvoltate. Este necesar să in
tensificăm activitatea, să unim 
toate forțele care doresc ca lumea 
să trăiască în pace, în colaborare, 
fără arme, fără războaie 1 (A- 
plauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“, „Dezarmare — pace !“).

în concordanță cu politica de 
colaborare și pace, România se 
pronunță ferm pentru oprirea tu
turor conflictelor militare, pentru 
soluționarea problemelor prin tra
tative. Sîntem pentru o Confe
rință Internațională în problemele 
Orientului Mijlociu, ne pronunțăm 
pentru încetarea războiului dintre 
Irak și Iran, în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate, și solu
ționarea tuturor problemelor nu
mai prin tratative.

în general, considerăm că tre
buie să se renunțe de către toate 

municipiul
statele ,1a calea militară de solu
ționare a diferitelor probleme li
tigioase.și să se treacă la tratati
ve, pentru că aceasta răspunde in
tereselor fiecărei națiuni, interese
lor păcii în întreaga lume. (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria 
„Ceaușescu — România, pacea și 
prietenia !“).

De asemenea, România se pro
nunță pentru soluționarea, pe baza 
tratativelor, in cadrul unei confe
rințe internaționale, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, a 
problemelor subdezvoltării, a noii 
ordini economice internaționale.

în acest sens, Comitetul Politic 
Executiv a hotărît ca România 
să se adreseze atît Organizației 
Națiunilor Unite, cît și organisme
lor financiare internaționale cu 
propunerile de a se trimite apeluri 

" către toate popoarele, de a se lua 
măsuri ferme în direcția dezar
mării, a păcii, în direcția soluțio
nării problemelor economice, a 
datoriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru o nouă 
ordine economică, pentru un nou 
sistem economic și financiar, mai 
democratic, care să asigure pro
gresul fiecărei națiuni, și, în pri
mul rînd, al țărilor în curs de 
dezvoltare. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).

România consideră că Organiza
ția Națiunilor Unite, alte organis
me internaționale, inclusiv finan
ciare, trebuie să aibă un rol mai 
activ în soluționarea tuturor pro
blemelor pe calea tratativelor, în 
asigurarea unei democratizări ge
nerale a relațiilor între state.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru participarea la viața in
ternațională, la soluționarea tutu
ror problemelor a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime sau 
orînduire socială. în mod deosebit,

Tîrgu Mureș
considerăm că țările mici și mijlo
cii, țările în curs de dezvoltare, 
țările nealiniate trebuie să aibă un 
rol mai activ, mai important in 
soluționarea problemelor din viața 
internațională. Ne pronunțăm 
ferm ca la baza relațiilor dintre 
toate statele lumii să stea princi
piile egalității, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, renunțarea cu desăvîrșire la 
forță și la amenințarea cu forța, 
precum și respectarea neabătută a 
dreptului fiecărei națiuni la dez
voltare liberă, independentă, așa 
cum o dorește, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace „Dezarmare 
— pace !“),

Deși problemele mondiale poli
tice, sociale și economice sînt deo
sebit de grave, avem ferma con
vingere că în lume există forțe 
care pot sșj determine o soluționa
re justă a acestora. Este necesară 
întărirea solidarității și unității 
tuturor forțelor progresiste, an- 
tiimperialiste, a tuturor forțelor 
realiste, a popoarelor de pretutin
deni în lupta pentru dezarmare, 
pentru pace, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși,
Vizita de lucru din județul dum

neavoastră ne-a produs multă 
satisfacție. Am avut prilejul să 
discutăm o serie de probleme pri
vind înfăptuirea neabătută a pro
gramelor și obiectivelor ce-i revin 
județului Mureș. în mod deosebit 
ne-a produs o mare satisfacție și 
bucurie întîlnirea cu muncitori, 
cu țărani, cu intelectuali, cu 
bărbați, femei, vîrstnici și tineri, 
cu copii din acest județ. Pretutin
deni am constatat că oamenii 

muncii din Mureș, Ia fel ca între
gul popor, sînt angajați cu toate 
forțele în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea al partidu
lui. Manifestările călduroase pe 
care le-am constatat peste tot la 
considerăm o expresie a încrederii 
în politica partidului nostru comu
nist, cave reprezintă și înfăptuieș
te neabătut programele de făurire 
a socialismului și comunismului, 
de ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual, de întărire con
tinuă a patriei noastre, a indepen
denței și suveranității României ! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează puternic „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — fiu iubit, 
în Mureș bine-ați venit!“).

Plecăm cu încrederea și convin
gerea că organizațiile de partid, 
oamenii muncii din toate sectoa
rele de activitate din Mureș vor 
ști să-și îndeplinească în bune 
condiții programele de dezvol
tare și se vor prezenta la Confe
rința Națională a partidului și la 
a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii cu rezultate bune în 
toate domeniile. (Aplauze șî urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).

Cu această convingere, vă urez, 
încă o dată, succese tot mai mari 
în întreaga activitate, multă sănă
tate și fericire 1 (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate; se scan
dează minute în șir „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“. 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire și strînsă unitate, toți cei 
prezenți Ia marea adunare popu
lară aplaudă și ovaționează, cu 
deosebită căldură, pentru Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni —, 
pentru secretarul generai al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. I)

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii .Socialiste România.

Potrivit datinei, un grup de pio
nieri și șoimi ai patriei, de tineri 
și tinere a oferit înalților oaspeți 
frumoase buchete de flori.

Răspunzind cu prietenie celor pre
zent;. secretarul general al partidu
lui le-a adresat un .salut călduros și 
cele mai bune urări.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați la sosire de primul-secretar 
al comitetului județean de partid, 
loan Ungur, de alți membri ai bi
roului comitetului județean.

Primul obiectiv cuprins în progra
mul acestei zile a fost COMBI
NATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE „AZOMUREȘ".

Analiza desfășurată aici, la care 
au participat ministrul industriei 
chimice și petrochimice. Ion M. Ni
oolae, reprezentanți ai conducerilor 
centralei Industriale de profil șl 
combinatului, s-a axat pe principa
lele probleme ale sporirii volumului 
producției, modernizării fluxurilor de 
fabricație, valorificării superioare a 
materiilor prime și energiei.

Gazdele au scos in evidență faptul 
că acum, la cea de-a șasea vizită de 
lucru efectuată aici de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. combinatul din 
Tg. Mureș se prezintă cu importante 
realizări în direcția dezvoltării și 
diversificării producției, îmbunătăți
rii nivelului ei tehnic și calitativ. 

Prin modul în care a conceput și 
desfășurat acțiunea de organizare și 
modernizare a proceselor de produc
ție. „Azomureș** s-a impus ca uni- 
tate-etalon. Eforturile chimiștilor 
mureșeni in direcția îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan s-au 
materializat în realizarea producției 
fizioe la toate sortimentele planifi
cate, a celei destinate exportului, a 
celorlalți indicatori economici.

Referindu-se la modul in care au 
fost aplicate în practică indicațiile 
date de secretarul general al parti
dului la precedenta vizită efectuată 
in combinat, directorul general al 
centralei industriale de resort. Popa 
Dorel, a arătat că prin depășire;» pa
rametrilor proiectați la instalațiile de 
producere a amoniacului și a îngră
șămintelor complexe, producțla-mar- 
fă realizată este mai mare cu aproa
pe 12 la sută decît în 1983, iar pro
ductivitatea muncii cu 17,5 la sută.

A fost reliefată, in același timp, 
preocuparea constantă a specialiști
lor de la „Azomureș" pentru dimi
nuarea consumurilor specifice.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu ți 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
înfățișate, de asemenea, acțiunile 
întreprinse pentru valorificarea mai 
bună a resurselor energetice și de 
materii prime — dintre care se re
marcă prin eficiența lor utilizarea 
unor tipuri de catalizatori care asi
gură reducerea consumului de gaz 
metan, precum și metodele de recu
perare a bioxidului de carbon, a 
căldurii reziduale a fluidelor, abu
rului și gazelor arse. S-a subliniat 
că instalațiile și utilajele folosite în 
acest 60op «int de fabricație româ
nească, numeroase componente fiind 

realizate chiar pe platforma combi
natului. Valoarea deosebită a aces
tor măsuri este pusă în evidență de 
faptul că energia calorică recupera
tă de pe platforma combinatului' 
asigură termoficarea unor cartiere 
de locuințe din Tg. Mureș.

O atenție deosebită a fost acor
dată în cursul analizei problemelor 
legate de sporirea exportului, de îmîn unități economice din municipiul Tîrgu Mureș
bunătățirea calității și competitivității 
produselor. Gazdele au prezentat pe 
larg măsurile adoptate pentru lărgi
rea nomenclatorului de produse 
oferite la export, asimilarea unor noi 
sortimente cu caracteristici superi
oare. Au fost reliefate, in acest con
text, efectele pozitive ale aplicării 
decretului elaborat din inițiativa se
cretarului general al partidului pri
vind stimularea suplimentară a oa
menilor muncii pentru îndeplinirea 
sarcinilor Ia export.

In timpul vizitei au fost înfățișate 
preocupările chimiștilor mureșeni 
pentru traducerea în viață a unor 
cerințe formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea cu precădere a chimiei de sin
teze fine. în acest context, au fost 
relevate rezultatele deosebite obținu
te In fabricarea materialelor foto- 

sensibile, în diversificarea lor, în 
creșterea substanțială a exportului.

S-a vizitat în continuare instalația 
Amoniac IV, dotată in exclusivitate 
cu utilaje românești. Secretarul ge
neral al partidului a fost informat 
că, prin depășirea parametrilor pro
iectați la aoeastă importantă capaci
tate, planul este indeplinit lună de 

lună, furnizîndu-se totodată Însem
nate cantități de amoniac peste pre
vederi.

Aici a fost prezentată și o largă 
gamă de piese de schimb pentru in
stalațiile și utilajele de pe platforma 
combinatului, concepute de specia
liștii unității. Au reținut atenția o 
serie de repere și subansamble de 
mare complexitate, realizate prin 
metode originale, de mare eficientă.

Apreciind aceste realizări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca 
unitățile constructoare de mașini să 
preia și să aplice aceste tehnologii.

La instalația de melamină, con
struită pe baza indicației date de 
secretarul general al partidului In 
vederea valorificării superioare a 
gazului metan, s-a subliniat că 
aoeasta funcționează foarte bine. 

produsele obținute Cind oferite și 
la export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se acționeze, in continuare, 
pentru modernizarea instalațiilor, a 
proceselor tehnologice și, în același 
timp, să se ia măsuri pentru apli
carea și in celelalte combinate de 
profil a metodelor care au dat cele 
mai bune rezultate la „Azomureș".

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat cele 
mai calde felicitări colectivului Com
binatului de îngrășăminte chimice 
din Tîrgu Mureș pentru succesele 
obținute, o dată cu urarea de a înfăp
tui în cele mal bune condiții pro
gramele de creștere și diversificare 
a producției, de valorificare mai 
bună a resurselor, de sporire conti
nuă a eficienței întregii lor activi
tăți.

Aprecierile și îndemnurile condu
cătorului partidului și statului au 
fost primite eu deosebită satisfacție 
de chimiștii mureșeni. Cei prezenți 
au aplaudat și aclamat îndelung, 
dînd expresie hotărîrii lor de a apli
ca neabătut indicațiile date cu pri
lejul vizitei, de a-și Intensifica e- 
forturile pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ee J« revin.

S-a vizitat, în continuare, ÎN
TREPRINDEREA „METALO- 
TEHNICA" TG. MUREȘ, m°- 
dernă unitate a industriei electro
tehnice românești, care asigură pie
se de schimb și mașini specifice 
pentru industria noastră ușoară, pre
cum și ia export. Aici, ca de altfel 
in întreaga industrie românească, 
noul este Ia el acasă, competiția pen
tru performanțe tehnice, de fiabili
tate, pentru randamente superioare 
antrenînd întregul colectiv alcătuit, 
in marea lui majoritate, din tineri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au fost in- 
tîmpinați de Alexandru Necula, mi
nistrul industriei electrotehnice.

Prezentînd rezultatele obținute în 
acest an, directorul întreprinderii, 
Albert Kiss, a informat despre pre
ocupările oolectivului muncitoresc de 
aici pentru modernizarea in ritm in
tens a producției, astfel îneît uni
tatea să poată pune la dispoziția in
dustriei confecțiilor și tricotajelor 
mașini cu caracteristici superioare. 
S-a subliniat că sarcinile trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul precedentei vizite au fost in
tegral îndeplinite, fiind realizate o 
serie de mașini moderne, unele dintre 
ele cu comandă electronică prin mi
croprocesor, A fost subliniat faptul 
că. în prezent, o preocupare esen
țială a specialiștilor întreprinderii o 
constituie automatizarea producției, 
fabricarea de mașini pentru industria 
tricotajelor dintr-o nouă generație, 
computerizată. în acest cadru, 
au fost prezentate, de asemenea, 
activitățile privind realizarea au
tomatelor de complexitate deose

bită. a unor locuri integrate de 
muncă, de mare flexibilitate. în 
construcție modulară, care asigură 
indici superiori de productivitate. 
S-a arătat că mașinile automate de 
tricotat se bucură de apreciere pe 
plan internațional, unele fiind dis
tinse . cu diplome si medalii de aut 
la expoziții organizate peste hota
re. în cursul vizitei au fost expuse 
o serie de piese de înaltă rezis
tentă, realizate în întreprindere prin 
utilizarea unor procedee tehnologice 
speciale care conduc la reducerea 
consumurilor specifice de materiale 
și energie.

Adresîndu-se conducerii ministeru
lui. a întreprinderii, secretarul ge
neral- al partidului a avut cuvinte de 
apreciere pentru bunele rezulta
te obținute în procesul de moder
nizare a producției, pentru efortu
rile făcute de întregul colectiv în 
acțiunea de echipare a întreprinde
rilor industriei ușoare cu mașini de 
calitate, cu performante comparabi
le cu oele ale produselor similare 
existente pe plan mondial.

Luindu-și un călduros rămas bun 
de la colectivul întreprinderii, secre
tarul general al partidului a adresat 
felicitări pentru rezultatele obținu
te și urarea de a înfăptui în cele mai 
bune condiții programul de fa
bricație a mașinilor de înaltă cali
tate și tehnicitate.

într-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat apoi spre 
sediul comitetului județean de partid, 
unde a avut loc marea adunare 
populară prilejuită de vizita secre
tarului general al P.C.R. în județul 
Mureș.
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Condiția esențială a competitivității
produse de ridicat nivel tehnic și calitativ

Munca - făuritoare de bunuri materiale,
modelatoare de conștiințe

Producția de echipamente pentru 
automatizări reprezintă o adevărată 
„locomotivă" a progresului econo
mic, un atu important în lupta pen
tru competitivitate pe piețele exter
ne. Oare in ce alt domeniu se poate 
vorbi cu mai mult, temei despre mo
dernizare și înaltă tehnicitate ? In 
fond, așa cuati demonstrează evolu
ția tranzacțiilor economice externe, 
cele mai avantajoase contracte, cele 
mai eficiente vinzări se realizează 
atunci cind produsele industriei 
constructoare de mașini incorporea
ză mijloace de automatizare com
plexe, de inaltă tehnicitate și cu fia
bilitate ridicată. Ne-am propus ?ă 
relevăm în acest sens principalele 
preocupări pentru ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor 
fabricate în unitățile din cadrul 
Centralei industriale pentru echipa
mente de automatizare.

O STRATEGIE COMPLEXA A 
MODERNIZĂRII. Ținind seama de 
evoluțiile pe plan mondial ale in
dustriei echipamentelor de auto
matizări. în unitățile de profil din 
țara noastră principala tendință este 
aceea a electronizării mijloacelor de 
automatizare, ale cărei efecte sint 
multiple atit pe linia performante
lor utilajelor și a satisfacerii cerin
țelor utilizatorilor, cit și in privința 
reducerii consumurilor materiale la 
producător, cu deosebire a celor de 
importantă deosebită : cupru, alu
miniu, metale prețioase.

O cit de sumară treoere in revistă 
a rezultatelor obținute in domeniul 
electronizării atestă intrarea intr-o 
nouă generație a echipamentelor 
pentru automatizare fabricate la 
noi in țară. Astfel, in privința apa- 
ratajului electric de joasă tensiune 
s-a trecut de la comutația electro
mecanică Ia cea statică. în care sta
rea de contact inchis-deschis se rea
lizează cu ajutorul unui tranzistor 
sau tiristor, eliminînd consumul de 
cupru si de argint, concomitent cu o 
semnificativă creștere a fiabilității. 
Electronizarea aparatelor de măsură 
și control electrotehnice permite 
creșterea clasei de precizie atinse si, 
implicit, acoperirea necesarului unor 
ramuri de virf, precum aviația. în 
domeniul telecomunicațiilor se ge
neralizează centralele telefonice au
tomate în sistem digital, se realizea
ză o gamă diversificată de apara
tură telefonică terminală — iar lis
ta grupelor de produse pentru care 
electronica are un impact substan
țial ar putea continua.

Miniaturizarea constituie o altă 
tendință generală, bazată, in parte.

Din activitatea consiliilor populare

INIȚIATIVA Șl SPIRIT GOSPODĂRESC 
IN ACȚIUNEA DE URBANIZARE

rădăcini in 
valoarea 
în aoest 
milioane 
primarul

Forța economică și dezvoltarea 
edilitar-gospodărească a comunei 
Belcești, una dintre localitățile ju
dețului Iași cu perspective de a de
veni oraș agroindustrial, exprimă 
puterea muncii unite a celor 13 000 
da localnici, oameni care s-au născut 
in sat. dar care, fără a se muta, vor 
locui... in oraș. Viitoarea urbe iși 
dezvoltă baza materială de produc
ție agricolă și industrială : aici fiin
țează două cooperative agricole, o 
stațiune pentru mecanizarea agricul
turii, o asociație economică interco- 
operatistă pentru creșterea vacilor și 
alta unde se cresc, in sistem indus
trial. 45 000 de porci, o fermă spe
cializată in îmbunătățirea pajiștilor, 
unități ale micii industrii' și prestă
rilor de servicii.

Chiar și numai simpla enumerare 
a acestor’ unități sugerează posibili
tățile de dezvoltare a comunei. De 
altfel, îmbinarea activităților indus
triale și de construcții cu agricul
tura, ambele practicate de aceiași 
oameni, cu treceri periodice din- 
tr-un sector in altul în decursul 
anotimpurilor, asigură forța de 
muncă locală în campaniile agrico
le, cit și ocuparea acesteia in tot 
cursul anului. Tocmai această mo
bilitate a forței de muncă, a oame
nilor cu dublă vocație profesională, 
face parte din acel specific al unui 
viitor oraș agroindustrial. Un viitor 
cert, cu puternice 
prezent, din moment ce 
producției agroindustriale 
an va fi în jur de 140 de 
Iei. După cum ne spunea 
loan Baltag, comuna se autofinan- 
țează și realizează cea mal mare 
parte a obiectivelor edilitar-gospo- 
dărești in regie proprie.

Și poate că nicăieri vocația con
structivă a cetățenilor nu-i mai 
pregnant vizibilă decit chiar in cen
trul comunei, unde se conturează 
axa viitorului oraș. Strada Școlilor 
— zic unii — este strada contraste
lor. Și nu poți spune că n-au drep
tate din moment ce au păstrat 
„bojdeuca de sus" și „bojdeuca 
de jos" în care au învățat carte oa
menii virstnici și au înălțat 
aceeași stradă o școală modernă 
trei niveluri, inglobind 12 săli 
clasă.

Centrul viitoarei așezări — strada 
Școlilor — se conturează, devine o 
arteră largă și frumoasă, flancată de 
clădiri noi, cu magazine, ateliere și 
alte unități din sfera serviciilor am
plasate la indemina cetățeanului. 
Arhitecta Laura Mancaș lasă la o 
parte schița de sistematizare a co
munei pentru a ne arăta „pe viu" 
conturul urbanistic ; o foarte fru
moasă esplanadă prefigurată de 
viitoarele construcții de locuințe cu 
parterul 
taurant, cofetărie etc. 
funcționale cu vădite elemente 
estetică urbană, puse in operă 
țăranii-constructori locuitori ai 
munei. Deocamdată aici, după 
parea fundațiilor. înălțarea pe ver
ticală este sugerată de brațul maca
ralei nu de mult instalate in apro
pierea „bojdeucilor".

Alte elemente urbane ? Blocuri 
cu peste o sută de apartamente 
care și-au primit locatarii ; in pri
ma parte din acest an s-a dat în fo
losință rețeaua de alimentare cu 
apă pe o lungime de șapte kilo
metri, pornind de la un rezervor cu 
o capacitate de două milioane și ju
mătate litri de apă ; Ia rețeaua de 
canalizare mai este în curs de re-

pe 
cu 
de

ocupat de magazine, res- 
cofetărie etc. — unități 

de 
de 

co- 
să-

În unitățile Centralei industriale 
pentru echipamente de automatizare
pe electronizare. Astăzi nu mai 
miră pe nimeni ca o placă de cițiva 
decimetri pătrați să înlocuiască un 
întreg panou de automatizare. Dar 
și alte tehnologii moderne contri
buie la procesul de miniaturizare. 
Astfel, contactele realizate in vid 
sau in mediu de gaz inert au o pu
tere de comutație substanțial mări
tă pe aceeași suprafață. Iar sistema
tizarea și modularizarea echipamen
telor de automatizare reduc volumul 
ocupat de acestea ști foarte însem
nat. le dublează sau chiar triplează 
fiabilitatea.

Una din direcțiile cele mai impor
tante și in același timp cea care cu
noaște cel mai inalt ritm de creștere 
este producția de roboți industriali. 
La întreprinderea „Automatica" dis
cutăm pe această temă cu ing. Mir
cea-Pavlu, șeful atelierului de pro
iectare :

— In prezent noi realizăm ceea ce 
se cheamă aplicații robotizate, adică 
atit robotul propriu-zis. cit și echi
pamentul electronic dotat cu un set 
de programe, care-1 transformă in
tr-o „mașină ginditoare?. capabilă 
să îndeplinească, singură, un set de 
operațiuni cu o productivitate și 
acuratețe a execuției incomparabile 
cu cele ale realizării acestora de că
tre om. Tocmai capacitatea mare de 
„muncă" a roboților recomandă in- 

. cluderea lor în linii tehnologice 
complet robotizate, ceea ce consti
tuie, de fapt, direcția de dezvoltare 
în perspectivă pe termen lung a 
producției noastre.

— Dar pentru cincinalul actual ?
— Față de aoest an. ;eînd realizăm 

29 aplicații robotizate, in valoare to
tală de 50 milioane lei, in 1990 vom 
produce roboți in valoare de 450 mi
lioane lei. cărora li se vor adăuga 
100 milioane lei reprezentind echi
pamente electronice pentru roboții 
realizați de alte întreprinderi. Creș
terea. in perspectivă, a ponderii a- 
cestor din urmă produse va antrena, 
implicit, reducerea cheltuielilor ma
teriale — dat fiind faptul că. fată de 
On echipament de automatizare 
„clasic", consumul de metal este de 
5—6 ort mai mic, crescind corespun
zător valoarea inteligentei incorpo
rate în aplicațiile livrate.

stația de epurare a 
Și toate, absolut toate 

primarul — incorpo- 
cetăteniior. care anul 

de mii
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cepție doar 
apelor uzate. 
— subliniază 
rează munca __ ___  .
trecut au prestat douăzeci 
zile la lucrările edilitar-gospodă
rești : la săpat șanțuri și întins con
ducte. la multe alte munci calificate 
sau necali.fi ca te.

CETĂȚENII PROPUN. I 
TENII ÎNFĂPTUIESC. în 
nirile avute la „Tribuna 
crației" și in alte adunări 
țenești, oamenii au propus 
siliului popular să organizeze echi
pe care să ajute la asfaltarea șoselei 
dintre centrul comunei și gară, cit și a 
drumurilor spre satele aparținătoa
re, lucrări înfăptuite in mai puțin 
de un an. Alte 24 propuneri ale ce
tățenilor s-au materializat in tot 
atitea poduri și podețe măiestrit du
rate din materiale locale. Iar in 
centrul comunei, cetățenii au plantat

însemnări
din județul lași

borduri șl 
multi decit

pot, unii lo- 
pretențioase, 

lor, ori iși

citeva mii de pomi fructiferi, arbori 
și arbuști ornamentali.

— Astea-s „obiectivele mari" 
adaugă primarul. Alături de ele ce
tățenii au realizat multe lucrări 
care unora le-ar părea mărunte. 
Noi socotim că nimic nu-i mic sau 
neînsemnat din moment ce are uti
litate, servește oamenilor. Și mai 
ales cind faptele obișnuite servesc 
drept exemplu de urmat, in primă
vară, cind Aurel Oancea a inceput 
să văruiască pomii pe marginea șo
selei, exemplul l-au urmat ceilalți 
săteni ; iar cind a chemat vecinii și 
cunoscuții să amenajeze 
trotuare au venit mai 
era nevoie.

Cumpănind ceea ce 
cuitori fac lucrări mai 
pe măsura calificării 
unesc forțele in echipe specializate. 
O asemenea echipă formată din Mi
hai Mătăsaru, Gheorghe Mihâilă și 
Gheorghe Malenciuc a zugrăvit clă
diri publice din comună, infrumu- 
setind cu fantezie si migală sute de 
metri pătrați la școlile generale și 
la primărie. Și tot prin muncă patrio
tică, o echipă condusă de Costache 
Baban a construit un grajd al pri
măriei, adăugindu-i elemente arti
zanale utile și frumoase.

Se cuvine relevată o mai veche 
experiență a consiliului popular in 
atragerea cetățenilor la acțiuni edi- 
litar-gospodărești. De La inceput, lu
crările de anvergură, care angre
nează. sute de oameni, sint reparti
zate cadrelor cu munci de răs
pundere. Cind deputatului Mihai 
Lincu, președintele C.A.P. Tansa, 
membru in biroul executiv al con
siliului popular, i s-a încredințat 
răspunderea executării a cinci km 
de sosea, el a mobilizat cinci sute de 
cetățeni din toate satele beneficiare 
«le aoestei lucrări. Alți meșteri au 
instalat panouri solare care asigură 
apa caldă, din primăvară pînă în 
toamnă, la dispensarul uman și au 
făcut instalația de biogaz amplasată 
la primărie. Exemplu de urmat. în 
satul Tansa, tot cetățenii au

de materii prime și 
semnificativ in acest 
totalul cheltuielilor 
pe ansamblul cen-

efecte importante .se

INALTA VALORIFICARE A RE
SURSELOR MATERIALE ȘI ENER
GETICE. Ajungem astfel la unul 
din efectele directe și imediat sesi
zabile ale modernizării echipamen
telor de automatizare t obținerea 
unor produse de mare valoare cu un 
consuni scăzut 
energie. Este 
sens faptul că 
cu materialele, 
tralei, nu reprezintă mai mult de o 
treime din valoarea producției, iar 
consumurile înregistrate in primul 
an al cincinalului la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă sint deosebit de scăzu
te : 8,5 kWh. 2,5 kg combustibil con
vențional, 4,1 kg metal. Iar în con
tinuare programele de măsuri întoc
mite vizează reducerea acestor con
sumuri cu încă 30 la sută, in medie, 
pină in anul 1990. accentul fiind pus 
pe diminuarea consumurilor de me
tale neferoase și prețioase.

In paralel.
vor resimți și la beneficiari : redu
cerea prețului echipamentelor, a 
cheltuielilor de întreținere și service, 
creșterea duratei de funcționare, a 
performantelor etc. — efecte care 
se propagă și se multiplică, pe linia 
reducerii costurilor de producție, cu 
deosebire a cheltuielilor materiale.

Creșterea rapidă a producției de 
echipamente de automatizare — in
tr-un ritm mediu anual de 16 la 
sută in acest cincinal — va permite, 
implicit, sporirea contribuției aces
tei ramuri la valorificarea mai bună, 
în întreaga economie, a resurselor 
materiale, la sporirea exportului, la 
creșterea eficienței cu care este 
cheltuită munca socială. Suficiente 
argumente, credem, pentru ca pro
ducția de echipamente pentru auto
matizări să fie sprijinită nu numai 
prin acțiuni departamentale, dar și 
prin contribuția tuturor furnizorilor 
— de la cei de energie electrică sau 
tablă silicioasă pină la cei dc com
ponente electronice.

O ACȚIUNE IN CURS — GENE
RALIZAREA SISTEMELOR DE 
ASIGURARE A CALITĂȚII. Din . ■ 
in ce se face simțită cu mai multă 
forță ideea că a devenit necesar 
saltul de la o calitate controlată la 
una asigurată — printr-un ansamb'u 
de activități nlanificate si Sistema! - 
ce necesare pentru a da încrederea 

construit o sală pentru multiple 
activități cultural-artistioe. Ei n-au 
mai așteptat să primească fonduri 
și materiale de la stat. Cum au pro
cedat 7 Au pus mina pe tirnăcoape 
și cazmale, au scos piatră de pe un' 
deal, au t'asonat-o și zidit-o. făcind 
totul cu forța muncii unite — de la 
temelie pină la acoperiș.

ȘI PRODUCȚIE AGRICOLA, ȘI... 
MODERNIZARE URBANA. Unul 
dintre atributele unui viitor centru 
agroindustrial este creșterea pro
ducției, atit in unitățile socialiste, 
cit și in gospodăriile populației. 
Cum unii locuitori din Belcești in- 
oepuseră să neglijeze creșterea ani
malelor in gospodăria proprie, or
ganizația comunală de partid și pri
măria au inițiat mai multe acțiuni, 
urmărindu-se îmbunătățirea izlazu
lui și însămințarea plantelor fu
rajere. Un. prim rezultat : in ultimul 
an — ite spunea dr. Victor Budeanu, 
directorul complexului de creștere 
a vacilor — efectivele de animale 
din gospodăriile cetățenilor au spo
rit cu aproape o mie de bovine Și 
ovine.

Faptele, experiența de aci demon
strează incă o dată că in procesul 
complex de urbanizare sint nece
sare nu numai investiții materiale, 
ci -și investiții de inteligență, de 
inițiativă și spirit gospodăresc, atra
gerea tuturor cetățenilor la stabili
rea și realizarea obiectivelor econo
mice și edilitar-gospodărești. Dacă 
ar fi procedat astfel de la bun în
ceput, dacă nu ar fi fost lipsa de 
experiență, cu siguranță că altfel ar 
fi arătat cete citeva blocuri cu trei 
niveluri care nu au la parter nici 
spații pentru magazine sau alte 
unități din sfera serviciilor, nici loc, 
in jurul lor. pentru grădina de le
gume și pomi. Ceea ce însemna și 
nesocotirea cerinței de a nu-i trans
forma pe producători in consuma
tori. de a nu se merge pe linia 
„chioșcurilor de legume la sate", in 
locul celor produse in grădina pro
prie, pe terenurile prevăzute in 
normele legale..,

în ultimul timp, pe baza propune
rilor cetățenilor, a studiilor inițiate 
de consiliul popular, in schița de sis
tematizare se prevăd soluții pentru 
această problemă, ca și finalizarea 
altor obiective eoonomioe și edili
tar-gospodărești ce vin să contureze 
viitorul centru agroindustrial Bel
cești : crearea unei microplatforme 
industriale care va avea, intre al
tele, unități de industrializare a le
gumelor cultivate in cinci ferme le
gumicole de pe raza consiliului 
agroindustrial : înființarea de noi 
unități de mică industrie și prestări 
de servicii; construirea unui spital cu 
250 paturi, a unui liceu agroindus
trial, a unei case de cultură, a unui 
complex sportiv și altele. Așa cum 
este conturată pe planșetele proiec- 
tanților, viitoarea stradă centru-gară 
va fi flancată de blocuri cu trei-patru 
niveluri, însumind o mie de aparta
mente. Alte trei mii de apartamen
te in clădiri cu două niveluri vor 
îmbogăți zestrea urbanistică. Există 
certitudinea că noile obiective eco- 
nomioe și edilitar-gospodărești, noi
le construcții de locuințe cu maga
zine și unități de prestări de servicii 
la parter, oonstituind fiecare verita
bile elemente de urbanizare, vor 
esigura un cadru de muncă și viață 
la nivelul exigențelor civilizației 
socialiste.

C. BORDEIANU

corespunzătoare că produsele se vor 
încadra in parametrii calitativi pre- 
văzuți. Iar acest salt trebuie făcut, 
in primul rind. in ramurile de virf 
ale economiei, unde, practic, calitatea 
constituie „dimensiunea" cea mai 
importantă a produsului. De aceea, 
vorbind despre dezvoltarea echipa
mentelor pentru automatizare, nu 
putem omite această latură insepa
rabilă. Așadar, ce acțiuni se între
prind pentru extinderea sistemelor 
de asigurare a calității ?

„Crearea unei rețele de asigurare 
a calității presupune o activitate or
ganizatorică. de proiectare a siste
melor și o dotare tehnică adecvată 
realizării obiectivelor propuse, ne-a 
spus ing. Gheorghe Bâluță. director 
tehnic al centralei. Pe baza unui or
din din 1986 al Ministerului Indus
triei Electrotehnice, in toate unită
țile centralei noastre sint in curs de 
implementare asemenea sisteme, 
primele rezultate concrete urmind a 
li obținute chiar în acest an. Este vor
ba despre asigurarea calității tutu
ror echipamentelor destinate Minis
terului Energiei Electrice, prin dez
voltarea constructivă a sistemelor 
implementate deja in jurul produ
selor pentru centralele nuclearo- 
electrioe. Este o acțiune de mare 
importanță, cu efecte multiple atit 
in unitățile noastre — unde vor scă
dea cheltuielile generate de- rebuturi 
și de activitatea de service in peri-, 
oada de garanție — cit și la benefi
ciar. ca urmare a creșterii fiabilității 
produsului si a reducerii duratei și 
numărului intervențiilor".

Acestea sint. foarte succint pre
zentate. principalele preocupări pe 
linia modernizării și ridicării nive
lului calitativ al produselor în uni
tățile din Centrala industrială de 
echipamente pentru automatizare. 
Preocupări care probează perfor
mantele actuale ale economiei ro
mânești în acest domeniu de virf și, 
mai cu seamă, oferă garanția unei 
impetuoase dezvoltări in continuare, 
a .racordării depline la exigențele 
revoluției tehnico-științifice. 
mării cu 
mașini, 
nești pe

a afi'r- 
înultor 
româ-

succes a tot mai 
utilaje și instalații 
piața externă.

Eucjen RADU1ESCU

Arhitecturâ noua în municipiul Slatina
r

Privire profundă

„Tineri artiști sovietici" se in
titulează o amplă expoziție de artă ' 
plastică deschisă în sălile Dalles. 
Cuprinzind o mare parte a lucră
rilor care în primăvara acestui an 
au făcut obiectul expoziției unio
nale „Tinerețea tării", actuala ma
nifestare, deschisă in cadrul Zile
lor culturii sovietice, prezintă o 
imagine elocventă a preocupărilor 
unor plasticieni afirmați la înce
putul deceniului opt.

Pictura, sculptura și grafica sint 
mijloacele de intîlnire intre tinerii 
artiști sovietici și privitorii bueu- . 
reșteni, mijloace de confruntare a 
unor ginduri despre lume- despre 
problemele acute ale contempora
neității, dar și despfe frumusețe, 
despre seninul unei priviri de co
pil sau al unui peisaj. Căci oricare 

•ar ti locul de pe teritoriul Uniunii 
Sovietice in care se desfășoară 
procesul creator, la Moscova, Le
ningrad, Kiev, Riga sau in orașe 
mai mici, ca Nikolaev. Viru, Klai
peda, faroslavl, în Ucraina. Gru- 
zia. Kirghizia. Letonia. Tadjikistan 
sau Estonia, interesantă rămine 
implicarea in problematica socială 
și artistică contemporană, pe care 
lucrările o evidențiază. Creația ti
nerilor artiști sovietici, trebuie să 
o subliniem de la inceput. aduce 
pe simezele românești o manifestă 
seriozitate de atitudine, o gravita
te deosebită in a aborda variatele 
probleme ale lumii contemporane. 
Iar dacă evocarea lui Lenin in pic
tura lui S.G. Pustovoit devine un 
semnificativ punct de reper mar- 
cind cei 70 de ani, ciți au ttecut 
de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, numeroase alte 
compoziții pun în valoare felul in 
care realitățile sociale și politice 
contemporane și-au diversificat 
posibilitățile de a inspira creația.' 
Așa cum o arată compoziții ca a- 
celea intitulate „Aliniați-vă, 
drepți 1“ de S. Krastînea, „Beiru
tul de vest", „18 septembrie 1982“ 
de V. Kalinin, „Fiul mezin" de 
I.A. Risuhin. „Iată omul" de S. Ia- 
kutovici și altele.

Considerate din interiorul for
mulei artistice pe care o abordea
ză, ca și din perspectiva temelor pe 
care le urmăresc, creațiile tinerilor 
pictori sovietici vădesc tendințe 
variate de manifestare, capabile să 
tmbogățeascâ substanțial registrul 
expresiv al artei lor. Apelînd la 
frumusețea peisajului sau la obi
ectivitatea pe care o implică rea
lizarea unui portret, creația unor 
pictori ca D. Liela, I. Astapenko, 
L. Purmale sau D. I. Semionova 
implică mijloace de abordare rea
listă a temelor.

Paralel cu această tendință, o 
bună parte a picturii tinerilor ar-

Această ultimă parte a relatărilor 
noastre despre activitatea organiza
țiilor de partid din minele aflate in 
Munții Rodnei (primele două părți 
au apărut in „Scinteia" nr. 14 008 și 
14 011) ar putea avea subtitlul : „Me
reu cu privirea spre viitor".

Chiar la sosirea noastră acolo, in 
inima munților, in trepidația de 
mare șantier a activității miniere, 
i-ăm întilnlt pe maistrul Victor Gra- 
pini, secretarul comitetului de partid, 
și inginerul loan Birdea. directorul 
minei Rodna Făget, discutind îm
preună cu maistrul Teodor Dumea. 
secretarul comitetului de partid, si 
inginerul Gheorghe Cheleu. șeful 
brigăzii geologice complexe Rodna. 
Sprijiniți cu palmele de mesele pe 
care se aflau desfășurate tot felul de 
hărți și de schițe, erau cufundați in 
calcule complicate, a căror rezolva
re depindea și de exactitatea cifre
lor. dar și de întreaga lor .experien
ță de geologi și de mineri. Deprinși 
să înfrunte greutățile din subteran, 
să evite „capcanele" muntelui, să 
străpungă prin inteligență și. prin 
forță rezistența rocilor dure, oa
menii aceștia, acești activiști de 
partid intr-o ramură prioritară a 
economiei naționale. acționează 
avind privirea îndreptată spre viitor: 
deschid noi drumuri pentru mine
reul pe care tara il așteaptă de la ei.

E firesc deci ca in activitatea lor 
organizatorică și politică organiza
țiile de partid — și de la mineri, și 
ele la geologii care lucrează mereu 
cu un pas înaintea lor — să pună 
in centrul preocupărilor perspectiva. 
Perspectiva in exploatarea unor noi 
zăcăminte. Perspectiva în organiza
rea și modernizarea producției, in 
introducerea noului. Și. mai ales, 
perspectiva în educarea oamenilor, 
in formarea unor noi generații de 
mineri, crescute in cultul muncii și 
al datoriei.

In legătură cu acest ultim aspect. 
Victor Grapini, secretarul comitetu
lui de partid de la mina Rodna 
Făget, ne spune :

— Noi nu sintem 
de felul in care am 
curind in domeniul 
educative. Și iată de ce. Pe lingă un 
puternic nucleu de bază, alcătuit din 
mineri care lucrează aici din tată 
in fiu și pe care ne bizuim și la 
bine si la necaz, sint incă multi din
tre acela care vin și pleacă, clind re
pede bir cu fugiți; la primele greu
tăți. Anul trecut s-au angajat la noi

deloc mulțumiți 
acționat pină de 
muncii politico-

tiștl vădește aspirația spre o sem
nificație deschisă a artei lor. Nu
meroase compoziții care depășesc 
genurile tradiționale ale picturii, 
cum ar fi acelea semnate de S. Os- 
sovski, A. Volkov, T. Abdulaev, 
I. Elken sau N. Meșkov, sint ima
gini care nu se limitează pur și 
simplu la a circumscrie tema a- 
bordată. ci păstrează un caracter 
de totalitate. Ca și in domeniul 
graficii, în care, abordind variate 
modalități de transpunere a ima
ginii, artiști ca E. Matveev, A. Ko
nonov, M. Șevcenko. O. Grecina, 
I. Ghigoșvili, N. Mironenko au 
adus o viziune modernă in sensul 
simplității și conciziei grafice. în 
domeniul sculpturii, portretele re

Remarcabile prezente artistice 
în cadrul „Zilelor culturii sovietice66
alizate de artiști ca M. Pereiasla- 
veț, D. Tugarinov. S. Ellanbekov, 
T. Lomakina. S. Șcerbakov contri
buie la definirea unor tipologii ca
racteristice. în egală măsură, aspi
rația spre sinteză s-a concretizat și 
in compoziții de mici dimensiuni 
in care forma abreviată aduce o 
noblețe a stilizării și uneori un 
plus de expresivitate.

și grafică din U.R.S.S. — 
doua expoziție de artă 
organizată la Galeriile 
artei", deschide pentru 
români o perspectivă

Pictură 
cea de-a 
plastică 
„Căminul 
privitorii 
nouă asupra creației artiștilor plas- 
tici-femei. Expoziția, reprezentati
vă prin calitatea lucrărilor, se în
sumează in același timp, ca și ex
poziția tinerilor artiști, contextului 
în care lucrările au fost produse. 
Atrăgînd atenția asupra etapei ac
tuale de dezvoltare a plasticii so
vietice, ele subliniază capacitatea 
de a se înscrie in vastul proces 
constructiv pe care l-a cunoscut și 
îl cunoaște intregul teritoriu al 
Uniunii Sovietice. Pictura și grafi
ca prezentate acum oferă, desigur, 
posibilitatea descifrării unor linii 
structuratoare în raport cu perso
nalitatea autorilor. Pe ansamblul 
expoziției însă, interesantă este 
descifrarea aceleiași atmosfere de 
fecundă creativitate. Ritmurile 
monumentale ale compoziției inti
tulate de Galina Neledva „Piine 
din Kahetia" sau insistenta asu
pra detaliului realist într-o imagi
ne de asemenea de mari dimensiuni 
cum este „Oaspeți in atelier" de 
Tatiana Fedorova, imaginea plină

VIAȚA DE PARTID

în minele din 
Munții Rodnei (III)

tot in acest răstimp. 
O asemenea fluctua* 
negativ in organiza- 
desfășurarea produc-

ajuns la această st

revolu- 
omului

616 oameni și. 
au plecat 601. 
ție se resimte 
rea muncii, in 
ției.

— Cum s-a 
tuație ?

— Drept să vă spun, luați cu pro
blemele presante ale producției, am 
pierdut din vedere, uneori, ceea ce 
este mai important : munca cu oa
menii pentru formarea conștiinței 
lor Înaintate. Autocritic vorbind, țin 
să menționez că, perioade nepermis 
de Lungi, nici comitetul de partid, 
nici biroul său nu s-au ocupat in- 
deajuns, nu au analizat cu exigentă 
aspecte ale activității ideologice și 
educative. Cit privește consecințele, 
la una dintre ele m-am,referit mai 
inainte. Dar noi am tras toate în
vățămintele din neajunsurile mani
festate în acest domeniu. După ale
gerile de partid de la începutul a- 
cestui an — cind am fost aspru cri
ticați de comuniști pentru lipsurile 
noastre — și mai ales după Con
gresul educației politice și culturii 
socialiste, lucrurile au pornit pe un 
făgaș bun. Străduindu-ne să tradu
cem în viață orientările formulate 
de secretarul general al partidului, 
punem acum pe prim-plan munca 
pentru făurirea conștiinței 
ționare, pentru formarea 
nou.

— Ce ați Întreprins concret în ve
derea stabilizării forței de muncă 7

— In ultimul timp am acționat 
energic prin consiliul educației po
litice și culturii socialiste, prin or
ganizațiile de partid pentru desfă
șurarea unei munci vii. de la om 
la om. de la fruntaș 1a noul anga
jat. de la minerul cu experiență La 
cel care mai are mult de invățat. 
Am îndrumat comitetul sindicatului 
să inițieze acțiuni cura ar fi „Prie
tenul noului angajat" — care pre
vede un complex de măsuri de edu
care, de .întrajutorare — și să se 
ocupe mai îndeaproape de asigura
rea unor cit mai bune condiții de 
muncă și de viață. La rindul său. or
ganizația U.T.C. a inițiat activități 
de ridicare a calificării tehnico-pro- 
fesionale, forme vii și atractive de 
stimulare a elanului și entuziasmului 
tinerilor, a dorinței lor de afirmare, 
de autodepășire. Ne bucură faptul 
că echipe de tineri mineri, cum sint 
cele conduse de loan Pui, Jucan Io
sif III. Emil Mureșan — în cadrul 
cărora se află și angajați noi — și-au 
înscris în ultima vreme numele pe 
panoul de onoare al fruntașilor.

Aici. în Munții Rodnei. unde 
bătaia vînturilor dinspre miazănoap
te e mai rece și mai tăioasă, toam
na a poleit cu aramă pădurile. Și 

. tot toamna a adus primul clinchet 
de clopoțel care cheamă elevii Ia 
școală. începutul unui nou an șco
lar s-a desfășurat și aici. în munți, 
și aici, lingă mine, sub semnul ace
lorași profunde și înnoitoare des
chideri ale Congresului educației 
politice și culturii socialiste, sub 
semnul orientărilor și exigentelor 
formulate de secretarul general al 
partidului, care atribuie școlii un rol 
primordial ih instruire și in edu
cație.

Școala profesională cu profil mi
nier din Rodna și-a redeschis por
țile și pentru elevii ei — viitoare 

de atmosferă a peisajului semnat 
de Anna Birstein, lucrările din se
ria „Crimeea" de Larisa Fedotieva 
sau decorativismul lucrării reali
zate de Alexandra Saharovskaia in 
seria „Sărbătoare sportivă popu
lară", pentru a da doar cîteva e- 
xemple. favorizează de la inceput 
impresia de soliditate epică și den
sitate a ideilor.

Foarte variate în privința mij
loacelor de exprimare plastică, lu-

Virtuozitate și măiestrie
...Astfel s-ar putea defini, em

blematic, evoluția orchestrei de ca
meră „Virtuozii Moscovei", condu
să de reputatul violonist Vladimir 
Spivakov, ansamblu de instrumen
te cu corzi și arcuș prin a cărui 
prezență — săptămina trecută, pe 
scena Ateneului Român — s-au 
încheiat manifestările înscrise în 

ci. mai ales, antrenul 
plasticitatea imaginilor 

claritatea și pregnanța 
Este vorba de un

tip de virtuozitate, de

Șosta-
acestor 
Vladi- 
farmec

cadrul programului „Zilele culturii 
sovietice" în țara noastră. Entu- 
ziasmantă apare — în interpretarea 
acestui mănunchi de veritabili so
liști — nu numai strălucirea teh
nica a concertării in ansamblu, 
calitatea inefabilă a tonului. între
gul complex de nuanțe, de culori 
timbrale, 
interior, 
muzicale, 
acestora.
anume
inaltă clasă, abil slăpinită in pagini 
de o impresionantă diversitate sti
listică aparținind lui Vivaldi^ Mo
zart, Ceaikovski, Prokofiev, 
kovici, Bela Bartok etc.

tn mod cert, fermentul 
initiative artistice rămine 
mir Spivakov, artist de un 
cuceritor ; demersul său interpre
tativ debordant rămine convingă
tor tocmai pentru că reușește să 
determine „respirația" mare a mu
zicii, rostirea intimă, întotdeauna 
vibrantă, a evenimentelor dis
cursului muzical. Se poate vorbi, 
la Spivakov, de o adevărată volup
tate a cizelării, a șlefuirii cu sens 
virtuoz a detaliilor, iar aceasta fie 
că este vorba de propria evoluție 
solistică realizată în ciclul de con
certe „Anotimpurile" de Vivaldi, 
fie de subtila „regie" sonoră, cu 
sens de vizualizare scenică, imagi
nată pe parcursul celor patru mo
mente ale Serenadei în Do major 
de P.I. Ceaikovski. Iar plastica so
noră. imaginația timbrală, uneori 
epatantă, decurg direct din substan
ța caracterologică a unui „Dans

una dintre preocupările 
ale comitetului de

putem împăca cu gindul

generații de mineri — și pentru pro
fesori — multi dintre ei mineri cu 
îndelungată experiență.

— Ne ocupăm de școală ca de unul 
dintre cele mai importante domenii 
de activitate din mina noastră — ne 
spune tehnicianul Leotin Sohorca. 
membru al biroului comitetului de 
partid. Ne preocupă, deopotrivă, ni
velul învățăturii și nivelul educației. 
Totodată, ii deprindem pe elevi cu 
lucrul in mină — cea mai înaltă 
școală de formare a lor in spiritul 
responsabilității muncitorești, al dra
gostei față de mhseria aleasă.

Deosebita atenție acordată școlii 
profesionale de către comitetul de 
partid este răsplătită cu importante 
rezultate. Multi dintre absolvenții ei 
se numără printre tinerii fruntași 
în producție. Sint tineri care au în
drăgit pe viată meseria de miner.

...Ii privim pe elevi acum, la acest 
înoeput de nou an de învățămînt. Ii 
privim și deslușim viitorul unor 
înalte traiectorii umane.

Tot 'cu gindul la viitor te poartă 
o altă preocupare a comitetului de 
partid de Ia mina Rodna Făget: pro
movarea necontenită a noului în 
tehnică, a creativității — ca formă 
superioară de manifestare a conști
inței revoluționare și a unei inalte 
pregătiri profesionale.

Cele două u?ine de preparare a 
minereului — de la Făget și de la 
Rodna — au un înalt grad de do
tare tehnică. După cum afirmă direc
torul minei, inginerul loan Bîrdea, 
indicatorii de extracție realizați aici 
se situează la nivelul celor mai bum 
din întreaga tară. Și totuși. îmbu
nătățirea indicatorilor de extracție a 
metalelor din minereu constituie in 
permanentă 
stăruitoare 
partid.

— Nu ne 
ca o parte.din metalele mult solici
tate de economia națională, cum sint 
zincul, plumbul, cuprul și altele, să 
fie pierdute în steril, ne spune co
munistul Lazăr Ciroaie. inginer-jef 
al Uzinei de preparare Rodna. Fie
care gram de metal contează, tara 
are nevoie de cit mai multe metale 
neferoase. îmbunătățirea gradului 
de extracție este o importantă sar
cină de partid și. totodată, o pro
blemă de conștiință. A conștiinței 
muncitorești. A conștiinței de pro
prietar. producător și beneficiar.

Drept urmare, in cadrul consiliu
lui de control muncitoresc al comi
tetului de partid a fost format un 
colectiv alcătuit din maistrul Kata- 
lar Ludovic, secretar cu probleme 
economice al comitetului comunal de 
partid Rodna. inginerul Lazăr 
Ciroaie. maistrul Mihai Gros și pre
paratorul Viorel Birta. Ei au lucrat 
intens mai bine de un an. Au citit 
literatură de specialitate. Au căutat 
soluții. Au făcut încercări, nenumă
rate încercări. Pină la urmă, stră
dania îndelungată, munca lor tenace 
au fost strălucit încununate de o im
portantă invenție, atestată ca ata
re : hidrociclonul cu dublă reglare. 
O invenție — deci o prioritate ab
solută în tehnică — realizată aici, in 
Munții Rodneî. Eficienta economică? 
Prin îmbunătățirea randamentelor 
de extragere se obțin în plus, anual, 
peste 200 tone plumb. 400 tone zinc 
și alte importante cantități de me
tale. .Deci sute și sute de tone de 
metale nu mai ajung la steril, ci 
introduse în circuitul economiei 
tionale.

„O problemă de conștiință" a 
la încă un pas spre viitor. încă unul 
din pașii spre viitor pe care — prin 
munca și prin faptele lor 
necontenit 
Rodnei.

sint 
na-

dus

îi fac 
minerii din ; Munții

Gh. ATANASIU 
Gh. CRIȘAN

crările expoziției, fie că abordea
ză peisajul, portretul, fie compozi
ția de largi semnificații sociale, in
dică o explorare aprofundată a u- 
niversului contemporan, dovedesc 
tot atîtea moduri personale de a 
privi și medita pe marginea ima
ginilor oferite de realitatea încon
jurătoare in inepuizabila ei com
plexitate.

Marina PREUTU

românesc" de Bartok, a unei „vi
ziuni fugitive" de Prokofiev. „Re
lieful" interpretării apare de fie
care dată pregnant conturat, în li
nii de forță, pe cit de abil, pe atit 
de ferm trasate, așa cum se intim- 
plă și în realizarea primului Con
cert op. 35, pentru pian, trompetă 
și orchestră de Șostakovici ; Vla
dimir Krainev, bine cunoscut pu
blicului nostru, solistul concertu
lui, a etalat o pianistică de mare 
claritate, cu o strălucire ce se re
velează firesc, neostentativ, asigu- 
rind o evoluție alertă, cvasicine- 
matografică, a imaginilor muzica
le. Să apreciem faptul că partene
rul său, trompetistul Vasili Kan, a 
demonstrat că dispune de o paletă 
timbrală realmente uimitoare, atit 
de funcțional atașată caracterului 
muzicii compozitorului.

Evoluția, în cadrul aceleiași seri 
de muzică, a basului Paata Burciu- 
ladze se înscrie drept un eveni
ment major al actualei ediții a 
„Zilelor culturii sovietice" ; cîntă- 
reț de mare circulație internațio
nală, solicitat în cele mai distinse 
teatre de operă ale lumii, Burciu- 
ladze impresionează, în primul 
nnd, prin amploarea cu totul neo
bișnuită a vocii sale, prin gravita
tea, prin consistența acesteia ; mă 
gîndesc, în primul rînd, la roman
ța „Vă binecuvîntez 
P.I. Ceaikovski. Dar 
plus, la Burciuladze o plasticita
te tipic scenic-dramatică privind 
maniera de conturare a persona
jelor interpretate („Balada purice- 
lui" și monologul lui Boris din o- 
pera cu același titlu de Mussorg- 
ski) ; culorile vocii sale se dezvă
luie însă plenar în acea „bijute
rie" a teatrului muzical italian, care 
este „Aria calomniei" din opera 
„Bărbierul din Sevilla" de Rossini. 
Primit cu deosebit entuziasm, con
certul de închidere al „Zilelor cul
turii sovietice", manifestare prile
juită de cea de-a 70-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, s-a realizat sub semnul 
acelei bucurii de a dărui, dar si de 
a recepta marea muzică, bucuria 
pe care publicul Ateneului Român 
și-a manifestat-o cu un entuziasm 
direct, antrenant.

păduri" de 
există. în

Dumltrn AVAKIAN

necali.fi
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AMPLA MOBIUZARE DE FORTE
IN CAMPANIA AGRICOUT DE TOAMNA

DESCHIDEREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMINT LA ACADEMIA 
UE STUDII SOCIAl-POLITICE DE PE UNGĂ C.C. Al P.C.R.

fost pe deplin probată in 
și in județul Bihor de. ex-

nu este pe mă-

în 
care 

fie 
puse 
con-

Posibilitatea practică de a obține 
producții mereu mai mari, în mod 
constant și pe suprafețe cit mai în
tinse, a 
acest an .
periența a numeroase unități : coo
perativele agricole Salonta, Sintan- 
drei, Tarcea, I.A.S. Marghita, Sta
țiunea de cercetări agrozootehnice 
Oradea și altele, unde prin aplica
rea corectă a fiecărei verigi din teh
nologia griului și orzului recoltele 
s-au situat la nivelul real al posibi
lităților. depășind prevederile de 
plan. Deși mult superioară anilor 
precedent! — 4 unități realizînd 
peste 8 000 kg grîu la hectar, iar alte 
15 trecînd de 5 000 kg la hectar — 
pe ansamblul județului producția 
de cereale păioase 
sura bazei tehni
ce și. materiale 
de care dispune ' 
agricultura din 
această zonă. Do
vada o constituie 
faptul că 11 coo
perative agrico
le — Brusturi, 
Holod, Viișoara 
și altele — au 
obținut sub 2 000 
kg grîu la hec
tar. Tocmai aces
te decalaje, 
fapt rezerve 
trebuie să 
neintîrziat 
în valoare, 
stituie miezul a- 
nalizelor 
fundate 
acum în 
unitate, precum și 
țului. Experiență 
există așadar. Cum se 
prin urmare pentru a situa învăță
mintele acestui an la baza produc
ției viitoare 1

Să reținem mai întîi că pe baza 
analizelor amănunțite întreprinse 
sub îndrumarea coinitetului județean 
de partid a fost elaborat un cuprin
zător program de măsuri aflat în 
plină derulare, menit să asigure ri
dicarea substanțială a randamente
lor la hectar, creșterea răspunderii 
mecanizatorilor, cooperatorilor și 
specialiștilor în aplicarea cu stricte
țe a cerințelor agrotehnicii, preci- 
zînd condițiile ce trebuie asigurate 
pentru a obține producțiile planifi- 
ate, inclusiv fișa-cadru a tehnolo- 
ei recomandate. Cum spuneam, 

programul elaborat urmărește cu 
precădere înlăturarea cu desăvîrșire 
a neajunsurilor din activitatea des
fășurată în acest an, cunoașterea te
meinică și generalizarea largă a ex
perienței unităților fruntașe. Un re
per al acestei valoroase experiențe 

cooperatorii din Salonta, 
treilea an consecutiv, în- 
o producție medie de 
kg griu la hectar.

apro- 
inițiate 
fiecare

la nivelul jude- 
bună, de vîrf. 

acționează

ni-1 oferă 
care, în al 
registrează 
peste 8 000

„Esențialul este că la grîu, cît și 
la alte culturi nu facem nimic în- 
timplător — ne spune ing. Czegă 
Alexandru, președintele cooperati
vei. Totul este bine chibzuit și mai 
ales temeinic verificat". Și 
ta, ca de altfel în oricare 
tate agricolă cu asemenea 
tehnologia aplicată corect

la Salon- 
altă uni- 
rezultate, 
este cea

SUCEAVA:

Activitatea agronomului direct in cîmp 
este necesară acum mai mult ca oricind

în județul Suceava, însămîntările 
de toamnă trebuie să se încheie pină 
la data de 1 octombrie. în acest scop, 
comandamentul agricol județean a 
stabilit ca la arat, în schimbul I să 
lucreze 765 tractoare, iar in schimbul 
II — 426 tractoare, realizîndu-se in 
total 3 095 hectare pe zi. Tinînd 
seama că pînă în dimineața zilei de 
15 septembrie arăturile erau efectua
te pe 24 730 hectare, ceea ce repre
zintă 57 la sută din suprafață, viteza 
zilnică prevăzută asigură terminarea 
lucrării in jurul datei de 20 septem
brie. S-a stabilit ca arăturile 
să fie executate cu scormonitori la 
adincimea de 28—30 cm în agregat 
cu grapa stelată pentru mărunțirea 
și nivelarea solului, urmărindu-se 
incorporarea tuturor resturilor vege
tale și asigurarea uniformității. La 
pregătirea terenului se lucrează cu 
520 agregate alcătuite din grape cu 
discuri, lame de nivelare, grape 
fixe, in funcție de structura te
renului. Suprafața pregătită a ajuns 
la 14 415 hectare. Sînt însă greutăți 
în realizarea vitezei zilnice planifi
cate. care este de 4160 hectare, in- 
trucît, din cauză că terenul este 
foarte uscat, trebuie efectuate, pe 
mari suprafețe, 3 sau chiar 4 discuiri. 
De cîteva zile a început și semăna
tul, suprafața pe care s-a încorporat 
sămînța în sol fiind de 9 035 hectare. 
Pentru realizarea unei densități de 
peste 600 plante pe metru pătrat s-a 
luat măsura ca pe terenurile care 
nu sînt în pantă să se utilizeze se
mănători modificate, cu distanța 
între rinduri de 6 cm. Numai că, din 
cele 200 seturi de brăzdare necesare 
pentru mașinile de semănat, direcția 
generală economică pentru mecani
zarea agriculturii a trimis în județ 
doar 47. De aceea trebuie urgentată 
trimiterea celor 153 seturi restanță, 
în același timp s-a stabilit ca la în
treaga gamă de lucrări — arat, pre
gătirea patului germinativ, semănat 
— să se lucreze în formații mari, sub 
directa supraveghere a cadrelor teh
nice din cooperativele agricole și a 
specialiștilor din S.M.A.. pentru a se 
efectua lucrări de cea mai bună ca
litate.

în cele mai multe unități agricole 
se respectă cu strictețe măsurile 
stabilite de comandamentul agricol 
județean. La cooperativa agricolă 
Verești, arăturile se efectuau sub 
supravegherea inginerului Dănuț 
Oloieru, care face parte din comisia 
pentru insămințări. în ziua raidului 
nostru, cu cele 4 tractoare cu care 
s-a lucrat toată ziua, la care s-au 
adăugat, de la ora 19, încă 8, care 
au lucrat în schimb prelungit pînă 
la ora 23,30, s-au arat 50 hectare 
teren. Chiar dacă s-a lucrat și noap
tea. s-a realizat o arătură uniformă, 
încorporindu-se in sol toate restu
rile vegetale. Pregătirea terenului s-a 
efectuat tot sub supravegherea spe
cialiștilor și a unor membri ai 
comisiei de insămințări. La semănat 
se muncea cu două mașini, lucrarea 
fiind executată sub îndrumarea ingi- 
nerului-șef al unității.

Cu totul altfel se prezintă situația 
la cooperativa agricolă Dumbrăveni. 
Aici, la arat erau folosite 4 tractoa
re prevăzute cu grape stelate. Nici 
un mecanizator nu avea însă ordin 
de lucru la zi, cu indicații pentru 

care sporește rodnicia pămîntului. 
Hotărîtoare s-a dovedit aici ampla
sarea griului după premergătoare 
timpurii, ceea ce a permis pregăti
rea din timp și în bune condiții a 
terenului, „așezarea" 
ficator este faptul 
sută din semănături 
leguminoase perene
17 la sută — după culturi cu agro
fond intensiv (cartofi timpurii, sfe
clă), culturi fertilizate cu gunoi de 
grajd, griul beneficiind de efectul 
remanent al îngrășămintelor. Pro
ducțiile record nu pot- fi realist ju
decate în afara unor preocupări stă
ruitoare pentru ridicarea continuă a 
potențialului productiv al solului. 
„La noi — adăuga inglnerul-șef al 
unității, Teodor Isăilă — s-a pornit

acestuia. Edi- 
că peste 44 la 
urmează după 
și anuale, iar

ÎN JUDEȚUL BIHOR:

Experiența fruntașilor 
la producția de griu — 

aplicată in toate fermele 
și unitățile agricole

de la adevărul că îngrășămintele 
naturale constituie factorul de pro
ducție de pe urma căruia sporurile 
de recoltă sînt direct proporționale". 
Dovadă că, anual, jumătate din su
prafața cultivată cu grîu primește 
între 50—60 tone gunoi de grajd la 
hectar. O dată cu lucrările de bază 
ale solului se administrează mai 
bine de două treimi din necesarul de 
îngrășăminte chimice, diferența apli- 
cîndu-se fazial, de regulă în ultima 
decadă din martie. în funcție de 
starea culturilor de pe fiecare par
celă și rezultatele cartării agrochi- 
mice, efectuată anual. Nu mai puți
nă importanță au soiurile pe care le 
cultivă, acțiune căreia îi este subor
donată întreaga competență. Argu
mente ? Cîmpurile experimentale 
comparative în care numai în acest 
an s-a testat capacitatea productivă 
a 15 soiuri, fiecare în aceleași con
diții de agrofond pe 1,5—2 hectare. 
Mai mult, s-au multiplicat aceste 
loturi experimentale în diverse par
cele tocmai în ideea de a afla po
tențialul maxim al soiurilor pe di
verse categorii de sol. Rezultatele 
atestă că, în ultimii ani. aici s-au 
impuS la grîu, ca plusvariante, soiu
rile Lovrin 40 și 41, Fundulea 4 și 

262, Transilvania, apreciindu-se, tot
odată, precocitatea soiului Fundulea 
490. Este semnificativ faptul că uni
tatea își asigură în bună măsură 
sămința, punînd sub brazdă doar 
sămînță elită și înmulțirea I.

Nu insistăm și asupra altor elemen
te de ordin tehnologic. Cert este că 
la cooperativele agricole Salonta, 

sola respectivă. Nici cei 7 meca
nizatori care pregăteau patul germi
nativ pe o altă solă de 97 hectare, 
sub supravegherea șefului secției de 
mecanizare, nu aveau ordine de 
lucru completate la zi. La încorpo
rat sămința in sol, lucrare de care 
răspundea direct inginerul-șef, se 
semăna la distanța de 10 cm între 
rinduri pentru că nu s-au primit 
încă toate seturile de brăzdare pen
tru a se însămința în rinduri dese.

La cooperativa agricolă Fintînele, 
cei 5 mecanizatori care lucrau la 
arat aveau ordine de lucru în care 
era precizată adîncimea de 28—30 
cm. Ei arau insă la adîncimea de 
20—22 cm. De ce ? „Tovarășul ingi- 
ner-șef — ne-a spus Gheorghe 
Nastașuc — ne-a precizat să arăm la 
o adincime la care să nu iasă bulgări 
și să realizăm o lucrare de bună

Brăila, care in dimi
neața zilei de 14 sep
tembrie nu expediase 
încă cele 14 tone orz 
din categoria super- 
elită din soiul Mirai, 
cantitate ce trebuia 
să se găsească, de fapt, 
in unități încă pe data 
de 5 septembrie. In a- 
ceeași culpă se află 
I.C.C.A.S. Cluj, care 
nu a livrat sămința de 
griu superelită : 10
tone din soiul Arieșean 
Si 30 tone din soiul 
Transilvania, precum 
Si 20 tone triticale. 
In restanță este si 
I.C.C.A.S. Bihor, cu 
291 tone griu din 
soiul Transilvania, și 
I.C.C.A.S. Argeș.

Referitor la această 
situație, inginerul Ale
xandru Algasovski, di
rector cu producția ve

getală la Direcția agri
colă județeană Brașov, 
ne-a spus : „In loc de 
semințe, unele între

în loc de
Oamenii muncii din 

agricultura județului 
Brașov acționează pen
tru înfăptuirea uneia 
din cele mai impor
tante sarcini din aceas
tă perioadă : insă- 
mînțarea la un înalt 
nivel calitativ a ce
realelor de toamnă. 
Arăturile, precum și 
însămințarea orzului 
se desfășoară in ritm 
intens și de bună cali
tate. Numai că in une
le unități agricole lu
crările sînt „frînate" 
datorită faptului că 
sămința de orz și griu 
care trebuie să fie in
trodusă in sol sau pre
gătită nu a sosit încă 
în unitățile respective. 
Unde se află sămința? 
Aflăm că încă nu a 
fost livrată de între
prinderile de speciali
tate din alte județe. 
Printre furnizorii care 
se găsesc în această 
situație este I.C.C.A.S..

NOTA REDACȚIEI: Am fost sesi
zați că și unitățile agricole din alte 
județe mai au de primit cantități 
apreciabile de semințe. Or, pentru 
a se asigura încheierea semănatu
lui la termenele prevăzute este ne
cesar să fie intensificat transferul 
semințelor între județe, precum și 
preluarea neîntîrziată a acestora 
de către unitățile agricole.

La întreprinderea pentru con
tractarea, condiționarea și amba
larea semințelor am fost informați 
că, în cadrul acțiunii de transfe
rare între județe a semințelor, ex
pedierea celor de orz este pe ter
minate, dar există rămineri în 
urmă la cele de grîu. Mari restanțe 
la livrări au județele Arad. Brăila, 
Călărași, Ialomița, Teleorman, Ti
miș și altele. Au fost luate măsuri 
pentru încheierea grabnică a aces
tei acțiuni. Astfel, din județul Că
lărași se expediază cantități impor
tante de semințe prin gara Fun

în 
toamnă, 

de o 
din supra- 

destinate 
urmează 

premergă- 
timpurii.

Sîntandrei, Tarcea. la I.A.S. Mar
ghita și Stațiunea de cercetări agro
zootehnice Oradea s-au acumulat 
experiențe demne de larg interes, 
pentru a căror cunoaștere și prelu
are au fost organizate, la nivelul 
consiliilor agroindustriale, schimburi 
de experiență, dezbateri cu specia
liștii și mecanizatorii din unități.

„La aceste schimburi de experien
ță am căutat să se înțeleagă că teh
nologiile, elementele lor calitative 
nu pot fi privite nicidecum ca un 
scop în sine, ci drept un mijloc e- 
sențial de creștere a producției — 
preciza inginerul Petru Olaru. direc
tor adjunct al direcției agricole 
județene. Că la urma-urmei, în ca
zul unităților care beneficiază de 
condiții pedoclimatice similare, di

ferențele de re
coltă oglindesc 
diferențe în a- 
plicarea tehnolo
giilor, în modul 
de organizare a 
activității, în spi
ritul de răspun
dere manifestat". 

Astfel, valori- 
ficînd experiența 
unităților cu pro
ducții record 
această 
mai bine 
treime 
fețele 
griului 
după 
toarele __ ..___
întreaga această 
suprafață este 
deja arată cu 

pluguri echipate cu scormonitor și 
fertilizată cu îngrășăminte com
plexe a căror cantitate variază în 
funcție de planta premergătoa
re, gradul de aprovizionare a so
lului și producția planificată. De 
calitatea lucrărilor răspund îndea
proape comisiile constituite pe uni
tăți. Se află în curs de finalizare e- 
chiparea semănătorilor SUP 29 cu 
brăzdare și elemente de distribuție 
care să asigure însămînțarea la dis
tanța de 
densitate 
pe metru 
exactitate 
te, modul 
și structura soiurilor, ponderea de- 
ținînd-o cele timpurii și mijlocii, 
din categorii biologice superioare. 
Urgența-urgențelor o reprezintă a- 
sigurarea întregii cantități de fun
gicide, pentru a nu se repeta situa
ția din anul trecut, cînd încorpora
rea sub brazdă a seminței netratate 
a dijmuit din start recolta. Acolo 
unde ’ griul urmează după porumb 
au fost identificate solele cu coacere 
avansată, luîndu-se masuri pentru o 
recoltare operativă în vederea pre
gătirii din timp pentru semănat.

Sînt acțiuni cape exprimă preocu
parea stăruitoare a organelor jude
țene de partid și a celor agricole 
pentru a asigura condiții optime 
desfășurării exemplare a însămînță- 
rilor de toamnă și obținerii unor 
producții sporite, pe măsura obiecti
velor noii revoluții agrare.

Ioan LAZA 
corespondentul „Scinteii"

6 cm între rinduri și o 
la răsărire de 600 plante 
pătrat. S-au precizat cu 
pe fiecare unitate în par- 
de asigurare a semințelor

calitate". La atît s-au rezumat în
drumările. Pentru că, deși mecani
zatorii arau pe sola respectivă de 
două ore, nici un cadru tehnic sau 
membru al comisiei de insămințări 
n-a venit să-i controleze, să verifice 
calitatea lucrării.

Desigur, acestea sînt excepții, 
deoarece marea majoritate a lucră
torilor ogoarelor sucevene și a spe
cialiștilor își fac datoria, muncind 
din zori și pină în noapte pentru 
strîngerea roadelor toamnei și pen
tru pregătirea recoltei viitoare. Ele 
pun totuși in evidență necesitatea 
unei îndrumări mai directe și mai 
atente din partea organelor agricole 
județene.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii" 

sămînță, Justificări ?
prinderi ne transmit 
justificări. Astfel, con- 
tabilul-șef al I.C.C.A.S. 
Cluj afirma că nu 
sintem singurii benefi
ciari, ci pe lingă noi 
mai au de expediat 
semințe in alte 24 de 
județe. Or, pe noi asta 
nu ne încălzește. Este 
necesară mai multă 
răspundere din partea 
furnizorilor, deoarece 
fiecare oră este hotărî
toare pentru viitoarea 
recoltă".

Lucrătorii, specialiș
tii din unitățile agri
cole care urmează să 
primească această să- 
mintă solicită furnizo
rilor respectivi s-o ex
pedieze fără intîrziere, 
pentru a nu le crea 
greutăți in respectarea 
timpului optim de în- 
sămînțare și executare 
a unor lucrări de înal
tă calitate. (Nicolae 
Mocanu, coresponden
tul „Scinteii").

dulea, semințe din categorii biolo
gice superioare provenind de la 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice, precum și 
prin gara Ciulnița — semințe li
vrate de stațiunea de cercetări 
agricole Mărculești. Sesizarea de la 
Brașov este întemeiată. în județul 
Cluj se acționează pentru a se tri
mite cele 1 500 tone griu de să- 
mînță, o mare cantitate fiind li
vrată de stațiunea de cercetări 
agricole Turda.

Este necesar ca în toate județele 
care au de livrat semințe să fie 
luate măsuri energice în vederea 
expedierii lor neîntirziate. De ase
menea, organele de specialitate au 
datoria să asigure vagoanele nece
sare. Tot atit de important este ca 
unitățile agricole să preia neintir- 
ziat semințele ce le-au fost repar
tizate, pentru a putea trece ime
diat la semănat.

La Academia de studii social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R. a 
avut loc festivitatea deschiderii nou
lui an de învățămint.

Cu acest prilej, colectivul de 
cadre didactice, studenți și cursanți 
au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în care 
se spune :

Izvorul principal, călăuza stator
nică a întregii activități științifice, 
practice și educative desfășurate de 
cadrele didactice, studenții și 
cursanții Academiei de studii social- 
politice. îl reprezintă prodigioasa și 
multilaterala dumneavoastră operă 
teoretică, ideologică .și politică — 
adevărată enciclopedie a gindirii re
voluționare contemporane.

Vom încorpora organic în întregul 
proces de învățămint și cercetare, în 
activitatea practică desfășurată în 
organele și organizațiile de partid, 
în unitățile economice, instituțiile de

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

HARGHITA : Fructele 
de pădure în plină 

actualitate
în munții și pe dealurile împădu

rite ale județului se află în plină 
desfășurare acțiunea de strîngere a 
fructelor de pădure. Dacă în urmă 
cu cîteva zile centrul județean de 
valorificare a fructelor de pădure, 
cu sediul in Gheorgheni, a încheiat 
culesul zmeurei si afinelor negre, 
acum se preocupă de ciupercile 
comestibile, măceșe și porumbe. 
Concomitent cu livrarea cantită
ților stabilite pentru piața in
ternă, s-au onorat și se onorează 
in continuare sarcinile de export. 
Șeful centrului, Zercula Ladislau, 
ne spune că s-au expediat pe re
lația devize convertibile zeci și 
zeci de tone de zmeură si afine în 
stare proaspătă. Totodată s-au ex
pediat pe această relație și bu
chetele ornamentale din conuri de 
brad, prelucrate în cadrul centru

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FRUMOS, DAR SĂ AȘTEPTĂM RETURUL!
VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN PRIMA MANȘĂ A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Steaua București - M.T.K. Budapesta 4-0
Fără îndoială că un rezultat de 

4—0 intr-un joc de Cupa Campio
nilor Europeni, îndeobște, scutește 
de orice comentariu. Victorie clară, 
joc de angajament și de o parte și 
de cealaltă, dar țocrnar această vic
torie categorică obținută de super- 
campioana Europei intr-un joc viu 
disputat este de natură să genereze 
multe satisfacții. Pentru cititorii care 
nu au fost prezenți la jocul de pe 
gazonul frumosului stadion Steaua 
proporțiile rezultatului poate duce 
puțin in eroare : un joc la discreția 
învingătorilor. în parte așa a și fost, 
mai ales în prima reDriză. cind am 
văzut două acțiuni ale lui Hagi de 
mare frumusețe spectaculară, soldate 
cu două goluri. Unul mai frumos 
decît altul. Dar, în ciuda scorului, 
echipa oaspete a arătat o certă va
loare în teren, a avut citeva bune 
situații de gol. insă apărarea stelistă, 
neobișnuită în ultimul timp să pri
mească gol, s-a aflat la post. Liliac 
remareîndu-se în cel puțin patru si
tuații critice. Așadar, victoria Stelei 
nu a fost deloc ușoară, după cum 
arată scorul sever.

Așa cum a început, partida lăsa să 
se întrevadă cu ușurință dorința e- 
c.hipei bucureștene de a tranșa, chiar 
din start, jocul în favoarea sa. După 
cinci minute de joc. Steaua se insta
lează in partea de teren adversă, cu 
acțiuni incisive. Iovan încearcă pri
mul poarta lui Gaspar, apoi in mi
nutul 9, după o combinație de efect : 
Bdloni-Hagi-Stoica, acesta din urmă 
se împiedică exact in momentul fi
nalizării. Două minute mai tirziu, 
Majearu îl „servește" impecabil pe 
Hagi, un dribling și un șut de la 20 
metri, mingea scuturînd piasa por
ții : 1—0. Un moment extrem de im
portant in psihologia jocului, pentru 
că, numai după alte citeva minute, 
același Hagi, 'ajungînd în același 
unghi pe care-1 preferă, a ratat ținta 
doar cu cițiva centimetri. Colegii lui 
Hagi i-au sesizat pofta de joc, am
biția de a majora scorul și iată că 
în minutul 26 Lăcătuș îl „găsește" 
pe colegul său cu numărul 10, iar 
acesta cu un șut năprasnic înscrie 
sub bara transversală : 2—0. Scor
reconfortant pentru un joc de cam
pionat, dar pentru o partidă de ca
lificare nu prea liniștitor. Oaspeții 
sesizează o oarecare slăbire a ritmu
lui echipei militare și, în minutul 33, 
Liliac are prilejul să se remarce. 
Trei minute mai tirziu — o altă fază 
critică rezolvată de Liliac. Atit in 
această repriză, din partea oaspeți
lor. pentru că după acest șoc echipa 
bucureșteană s-a instalat la cirma 
jocului. Două cornere consecutive se 
soldează cu o mare ocazie a lui Hagi 
in care portarul echipei maghiare a 
salvat miraculos. O repriză în care 
Steaua și-a arătat clasa sa conti
nentală, sobrietatea în apărare, fan
tezia în acțiunile de atac și, mai 
ales, ambiția de a ciștiga. luptînd cu 
ardoare pentru fiecare minge.

Repriza secundă a început eu Ba- 
lint în locul lui Majearu si cu o mare 
ocazie, proaspătul introdus îi> for
mație trimitînd de la cițiva metri 
exact în brațele portarului. Treptat, 

Ștafetă sportivă
Tn cadrul manifestărilor prilejuite 

de cea de-a 70-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
Fizică și Sport, din U.R.S.S. a orga
nizat o ștafetă sportivă, al cărei tra
seu cuprinde unele din principalele 
orașe din U.R.S.S., precum și loca
lități din Polonia. R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Ungaria. România. 
Bulgaria. Traseul străbătut de șta-

stat, organizațiile de masă și obștești 
substanța creatoare, revoluționară a 
genialei dumneavoastră opere teore
tice și politice, precum și sarcinile 
trasate cu prilejul deschiderii anului 
de învățămint 1987/1988. astfel incit 
să înfăptuim deplin misiunea ce 
ne-ați încredințaț-o, de a forma re
voluționari de profesie cu un înalt 
nivel de cunoștințe teoretice și de
prinderi politico-organizatorice. ca
pabili să îndeplinească cu devota
ment și abnegație însărcinările pri
mite din partea partidului.

în încheierea telegramei se spu
ne : Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să intîmpinăm 
Conferința Națională a partidului 
prin intensificarea muncii instructiv- 
educative, prin întărirea legăturii 
cu practica vie a muncii de partid 
și de stat, prin ridicarea cercetării 
științifice la cote calitativ supe
rioare.

lui, fiind astfel îndeplinit integral 
planul la export aferent perioadei. 
(Nicolae Șandru).

VASLUI : Se diversifică 
gama prestărilor 

de servicii
Preocuparea susținută pentru 

amplificarea și diversificarea pres
tărilor de servicii și a industriei 
mici, pentru valorificarea supe
rioară a resurselor locale se col- 
dează. și in județul Vaslui, cu re
zultate tot mai bune. Numai între
prinderea județeană de producție 
industrială și prestări servicii a 
deschis, recent, în municipiul Vas
lui trei noi capacități productive 
care vin in întimpinarea cerințelor 
cetățenilor. Este vorba de o uni
tate cu ateliere de prelucrări me
canice și de confecții metalice, 
precum si de secția de blocuri ce
ramice Chițoc, care valorifică ce- 
npșa și zgura rezultate de la cen
trala de termoficare a municipiu

puțin deconectați de la tensiunea jo
cului. militarii greșesc pase. Dierd cu 
ușurință mingi „cărate" din greu 
pînă in fata careului advers. Din nou 
este la post Liliac care în minutul 
59 a fost nevoit să devieze balonul 
in corner. Minutul 62 pune însă in 
bună măsură capăt neliniștii noas
tre. O lovitură liberă cam de la 25 
metri de poartă, o schemă simplă in 
care Lăcătuș Dasează scurt lui Hagi, 
acesta il nune într-o poziție ideală 
de șut pe Boloni, care trimite o 
„bombă" direct în plasă : 3—0.

Oaspeții, deloc îngenunchiati de 
scor, urmăresc golul, acel sol in de
plasare care poate schimba si a 
schimbat de multe ori soarta unei 
calificări. Jucătorul maghiar Hires îl 
faultează pe Ungureanu si Drimește 
cartonaș galben, iar citeva minute 
mai tirziu. un fault intenționat al lui 
Szalai ii atrage sancțiunea supremă : 
cartonașul roșu. Oaspeții rămîn în 10 
oameni, dar prin jocul lor nu arată 
cu nimic acest fapt. Se zbat mult 
pentru golul dorit. Minutul 81 con
sfințește scorul final. Ungureanu îl 

lansează ne Lăcătuș, ajuns pe partea 
dreaptă fără adversar, și acesta nu 
face altceva decit să ridice balonul 
peste portarul venit în întîmpinare : 
4—0 !

O victorie de bun augur pentru 
noul debut în lupta pentru Cupa 
Campionilor Europeni, care are gra
vat pe ea numele echipei Steaua. O 
victorie care trebuie să îndemne. în 
continuare, la seriozitate în pregăti
rea partidei retur de la Budapesta, 
seriozitate si sobrietate cu care echi
pa militară ne-a obișnuit.

Nu putem încheia această cronică 
fără a sublinia meritele organizato
rilor care, ca șl la atîtea alte întîl- 
niri, au creat o ambianță care a 
adăugat noi frumuseți acestei partide 
memorabile.

Au evoluat formațiile :
STEAUA : Liliac — Iovan, Bum- 

bescu, Belodedici, Ungureanu — 
Stoica, Majearu (Balint). Boloni, 
Hagi — Lăcătuș, Pițurcă.

M.T.K. : Gașpar — Farcaș, Hires, 
Lorincz, Huszarik — Szalai. Kekeși, 
Varga, Poloskei — Bognar (Szeibert), 
Boda.

+
Declarații în minutul 91 : Arbitrul 

de centru Velodi Miminoșvili : 
„Mi-a plăcut jocul foarte corect și 
foarte bun al echipei române. Cred 
că anul acesta Steaua va disputa din 
nou finala Cupei Campionilor Euro
peni. Mi-au plăcut foarte mult Hagi 
și Stoica. Echipa este foarte puter
nică tactic și tehnic, incit orice 
arbitru internațional își dorește să 
conducă un joc al Stelei".

GHEORGHE HAGI : „Sînt foarte 
fericit că am înscris două goluri și 
cu un plus de șansă puteam să mai 
semnez încă unul. Cred că am obținut 
din acest joc calificarea, cu toate că 
echipa maghiară va fi greu de învins 
acasă".

Petre CRISTEA

internațională
fetă va avea ca punct final capitala 
Uniunii Sovietice, Moscova.

Miercuri, ștafeta a intrat pe teri
toriul Republicii Socialiste România 
în puhctul de frontieră Borș, fiind 
preluată de sportivi români. In con
tinuare. aceasta va străbate, intre 
16 și 18 septembrie, localitățile Ora
dea, Cluj-Napoca, Alba Iulia. Sibiu, 
Rîmnicu Viloea, Pitești, București, 
Giurgiu.

Primul-ministfu al guvernului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, va face o vizită oficială 

in Republica Tunisiană
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efectua 
o vizită oficială în Republica Tunisia

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 septembrie, ora 21 — 20 
septembrie, ora 21. în țară: Vremea va 
fi predominant frumoasă la început, 
apoi va deveni schimbătoare, cu înno- 
rări mai accentuate în partea a doua 
a intervalului în regiunile nordice,

lui. în total, în municipiile și o- 
rașele județului, ca și în nume
roase comune, între care Mur- 
geni, Fălciu. Tutova, Deleni, Șu- 
letea, Perieni, Ștefan cel Mare, au 
fost înființate și puse la dispozi
ția cetățenilor 26 de noi unități 
prestatoare de servicii. (Petru Ne- 
cula).

ALEXANDRIA : Instalație 
pentru recuperarea 

resurselor energetice 
secundare

între preocupările oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
rulmenți din municipiul Alexandria 
se înscriu și acelea care vizează 
valorificarea resurselor energetice 
secundare. Ca rezultat al unor 
asemenea preocupări, aici a fost 
pusă în funcțiune o modernă in
stalație pentru recuperarea căldu
rii din apa de răcire a comoresoa- 
relor din atelierul energetic. In
stalația. executată și montată cu 
forte proprii de un colectiv de spe
cialiști si muncitori din întreprin
dere. este echipată cu o pompă de 
căldură realizată la ..Tehnofrig" 
din Cluj-Napoca. Prin folosirea 
acestei instalații pentru încălzirea 
apei necesare unor procese tehno
logice. anual se economisesc im
portante cantităti de combustibil 
convențional. (Stan Ștefan).

Victoria București
Iată că — așa cum era firesc — 

seriozitatea cu care Victoria Bucu
rești și-a pregătit, din timp și răb
dător, debutul în arena europeană 
a dat roadele așteptate. Spunem 
astfel fiindcă in această vară au 
fost evidente eforturile acestui club 
(jucători, antrenori, conducători) de 
a debuta în arenele europene cu o 
formație închegată, disciplinată tac
tic, competitivă. Victoria reușită ieri 
după-amiază pe stadionul din Lar
naca in fața echipei cipriote E.P.A., 
din localitate, este deopotrivă o în
cununare și o confirmare a acestor 
preocupări susținute.

Radioul și, apoi, telefonul ne-au 
furnizat citeva relatări edificatoare 
asupra acestui meci. Le inserăm, 
sintetic, pentru a consemna o vic
torie care a adus satisfacție nu nu
mai susținătorilor echipei bucu
reștene, ci tuturor iubitorilor de 
fotbal din tara noastră — îneîntați 
să așeze încă un rezultat reconfor
tant și stenic (obținut în deplasare) 
alături de strălucitul rezultat cu 
care Steaua s-a impus pe teren pro
priu...

Antrenorii Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor și Ștefan Feodot au folosit 
exact formația anunțată în preala
bil : Rotărescu — Comănescu, Mirea, 
Costel Solomon; Topolinschi — Co- 
jocaru, Balaur, Ene, Henzel — 
Vaișcovici, Nuță. După pauză aveau

Universitatea Craiova - G.D. Chaves 3-2
Aproape 40 000 de spectatori olteni 

— ca în zilele de glorie ale alb- 
albaștrilor — au venit pe o vreme 
toridă să vadă noul debut al studen
ților craioveni în cupele conti
nentale. Scorul: 3—2 pentru ai noștri, 
după ce am fost conduși cu 2—0 pină 
în minutul 64. O primă impresie de 
cronicar : echipa din Bănie, aflată la 
această dată în plină întinerire — 
dovadă că a început partida doar cu 
doi „veterani". Negrilă și Irimescu — 
a jucat timorată în prima repriză, 
neputind face fată jocului vivace — 
uneori însă prea dur — prestat de 
fotbaliștii lusitani. Deși au insistat 
ambițios, tinerii componenti ai for
mației studențești n-au putut evita 
golurile înscrise de Gilberto (dintr-o 
poziție de ofsaid) și Vermelhinho. 
Abia după pauză — și îndeosebi în- 
cepînd cu minutul 63. cind. inspirat, 
C. Oțet îl introduce în teren pe ex
perimentatul Geolgău — U. Craiova 
își arată adevărata valoare, demon- 
strînd un ioc aidoma frumoaselor 
sale evoluții in cadrul celor 10 ediții 
anterioare ale cupelor continen
tale la care a participat onorabil. 
Așa cum spuneam. Gheorghiță Geol
gău dă aripi și eficientă echipei, 
reușind, chiar în primul minut al

Dinamo mai păstrează șanse
Evoluînd în deplasare, la Malines, 

Dinamo București a avut in echipa 
locală — așa cum se prevedea — o 
adversară redutabilă, pornită pe 
fapte mari în ultima vreme. Ju
decind după joc, ca și după rezultat 
(victorie la limită a gazdelor, cu 
1—0), se poate aprecia însă că re
prezentanta noastră în Cupa Cupelor 
a făcut față deosebitelor dificultăți 
neprevăzute cu dare a trebuit să se 
confrunte. (Ne referim, pe de o parte, 
la eliminarea din joc a lui Movilă 
(din cauza acordării cu ușurință a 
celui de-al doilea cartonaș galben, 
în prima repriză), iar pe de altă 
parte la jocul dur al fotbaliștilor 
belgieni, care a culminat cu scoate
rea de pe teren a fundașului Varga.

Si in aceste condiții, în zece jucă

nă. la invitația primului-ministru al 
acestei țări, Rachid Sfar. în ultima 
parte a lunii septembrie 1987.

20,30 Universul familiei • începuturi
20,45 Laureați ai Festivalului național 

„cintarea României".
21,10 Mari actori, mari regizori. Hum

phrey Bogart
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

unde pe alocuri va ploua. Acestea, în 
rest, vor fi cu totul izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 7 și 
17 grade, iar cele maxime între 18 și 
28 de grade, local mai ridicate. în 
București: Vremea va fî predominant 
frumoasă, cu cerul variabil, favorabil 
ploii slabe în a doua parte a interva
lului. Vînt slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 1’4 
și 16 grade, iar cele maxime între 26 
și 28 grade.

teatre
• Teatrul National (14 71 71, sala 
mare): Harap Alb — 18; (sala Ate
lier) : Idolul și Ion Anapoda — 18
• Filarmonica ..George Enescu“ 
(15 68 75. sala Studio): Recital vocal- 
instrumental Liliana Nichitcanu — 
mezzosoprană. Inna Oncescu — pian 
— 17,30; (Ateneul Român): Deschide
rea stagiunii 1987—1988. Concert me
morial George Georgescu (1887—1987). 
Dirijor: Mihai Brediceanu, solist: Va
lentin Gheorghiu — 19
• Opera Română (13 18 57): Nunta Iui 
Figaro — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Cîn- 
tec despre mine Însumi — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ro
manță tîrzie — 19
• Teatrul Gîulești (sala Majestic. 
14 7.2 34): Așteptam pe altcineva — 19 
S Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78): Mi se pare că 
mă-nsor — 19

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 16 SEPTEMBRIE 1987

EXTRAGEREA I : 40 38 23 6 45 27
EXTRAGEREA a Il-a : 43 12 35 19

1 25

- E.P.A. Larnaca 1-0
să mai intre pe teren Țălnar (în 
locul lui Vaișcovici, din min. 63), și 
Augustin (in locul lui Ene, din min. 
72). încă de la început, și în general 
pe parcursul meciului, Victoria — cu 
o apărare sobră și sigură, dispusă 
avansat — a acoperit mai bine 
cîmpul de joc, dominîndu-și partene
ra perioade bune. Principalele mo
mente ale jocului au fost : min. 9 
(cind Vaișcovici scăpat singur în fața 
portarului internațional Constantinou 
nu reușește să înscrie) ; min. 25 (cînd 
Cojocaru... il imită pe Vaișcovici) ; 
min. 52 (cînd același Vaișcovici este 
faultat, lovitura liberă e respinsă de 
un apărător pină la... Ene, care reia 
în gol : 1—0 pentru Victoria) ; min. 
73 (cind Augustin, abia intrat, ra
tează majorarea scorului) ; min. 90 
(cind _ arbitrul ungur Antal Hutak 
fluieră finalul acestei prime manșe 
din Cupa U.E.F.A., consfințind vic
toria... Victoriei).

Făcînd primul pas cu dreptul, și 
chiar în deplasare. Victoria a luat o 
importantă opțiune pentru .califica
rea în turul al doilea al Cupei 
U.E.F.A. Calificare ce nu este însă 
realizată, echipa trebuind să joace 
și la București cu aceeași îndirjire 
și inspirație tactică de care a dat 
dovadă la Larnaca. Desigur, nu ne 
îndoim că așa va fi !

Gheorghe MITROI

său de joc. o excelentă centrare ; 
Ghiță e faultat în careul de pedeapsă, 
iar Ciurea transformă penaltiul (min. 
64). Doar două minute mai tirziu 
același Geolgău trimite o pasă inspi
rată și Vancea înscrie printr-o fru
moasă execuție tehnică : 2—2, dar
în min. 86 Ghiță va înscrie din nou. 
Deci, scor final 3—2.

Deși au învins doar la o diferență 
de un gol. studenții craioveni nu 
s’.nt demobilizați, nu și-au pierdut în
crederea în propriile forțe. Pină la 
meciul retur, tehnicienii de la cirma 
echipei vor ști. sintem siguri, să 

facă „retușurile" necesare, pentru a 
„forța" calificarea, mai ales că — 
așa cum a jucat in repriza a doua 
— G.D. Chaves s-a dovedit că nu 
este invincibilă. Ca să nu mai spu
nem că, in retur, vom avea în poartă 
și pe Silviu Lung. Care este opinia 
observatorului U.E.F.A.. Paul Schiller, 
căruia i-am solicitat, imediat după 
meci, părerea despre joc ? „Echipa 
portugheză are o apărare puternică, 
dar nu de netrecut. Victoria craio- 
venilor este pe deplin meritată, dar 
în manșa a doua5 echipele au șanse 
egale de calificare. Cît despre arbi
traj, mă abțin să mă pronunț".

Nicolae BABALĂU

tori. elevii lui Mircea Lucescu au 
avut deseori inițiativa, Mateuț. Orac 
si Cămătaru irosind citeva bune o- 
cazii de gol. Si dacă n-ar fi existat 
acel moment de uluială din minutul 
50. cînd întreaga apărare dinamovis- 
tă a greșit, dînd posibilitate adver
sarilor să maree gol. echipa noastră 
s-ar fi putut întoarce la București cu 
un rezultat egal. Si asa. ea păstrează 
șanse reale pentru returul din 30 
septembrie pe teren propriu.

Dar despre toate acestea vom re
veni in zilele următoare, după sosi
rea noastră acasă. |

Valeriu MIRONESCU
Malines — Belgia
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„Prin eforturile popoarelor poate fi evitat [ 
un holocaust nuclear"

La reuniune participă delegații 
din partea statelor aflate în aceas- • 
tă regiune a lumii, precum și re
prezentanți ai unor organizații in- 
ternaționale. în discursul inaugu- i 
ral, directorul general al O.M.S., ’ 
Halfdan Mahler, și-a exprimat ) 
speranța că prin eforturile comune i 
ale popoarelor se va putea evita un 1 ' 
holocaust nuclear și a subliniat ’ 
necesitatea remedierii injustițiilor l 
economice și sociale din lume care J 
să asigure fiecărui cetățean al pla- ' 
netei dreptul la sănătate. \

„Olof Palme" J

prilej, vorbitorii și-au exprimat 
speranța că această acțiune va i 
contribui la realizarea în practică 1 
a ideii creării unui coridor denu- l 
clearizat în Europa oentr-stlă.

„Dezarmarea - o necesitate urgentă"
-HARARE 16 (Agerpres). — în 

discursul inaugural al unui simpo
zion științific studențesc avînd ca 
temă „Dezarmarea și dezvoltarea", 
oe are loc la Harare, președintele 
Republicii Zimbabwe, Canaan Ba
nana, s-a pronunțat pentru luarea 
de măsuri urgente pe plan interna
țional care să pună 
înarmărilor, relatează 
na Nouă. Dezarmarea 
necesitate urgentă în

capăt cursei 
agenția Chi- 
reprezintă o 
primul rind

PHENIAN 16 (Agerpres) — La 
Phenian s-au deschis lucrările celei 
de-a 40-a conferințe regionale pen
tru Asia de Sud-Est a Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.). Con
ferința — informează agenția 
A.C.T.C. — va face un bilanț al 
realizărilor și experienței înre
gistrate de țările din regiune în ve
derea înfăptuirii obiectivului stra
tegic al O.M.S. „Sănătate pentru 
toți pînă în anul 2000“. Obiectivul 
O.M.S. reflectă 
de a-și asigura 
prin realizarea 
mice și sociale.

dorința popoarelor 
dreptul la sănătate 
de progrese econo-

Marșul păcii
BONN 16 (Agerpres). — Partici- 

panții la Marșul păcii „Olof Palme" 
, au sosit în localitatea Heidelberg 
) (R.F.G.), relatează agenția A.D.N. 
ț La mitingul organizat cu acest

VIENA

Reuniune internațională privind politica socială și dezvoltarea
VIENA 16 (Agerpres) — La Viena 
au luat sfîrșit dezbaterile Conferin
ței internaționale avînd ca temă po
litica socială și dezvoltarea, desfășu
rată sub auspiciile Națiunilor Unite, 

în cadrul reuniunii s-a relevat 
faptul că stagnarea și recesiunea 
manifestate în economia mondială, 
problemele generate in țările în curs 
de dezvoltare de menținerea datoriei

Conferință in sprijinul 
reunificării și a păcii 

in Coreea
STOCKHOLM 16 (Agerpres). — La 

Stockholm a avut loc o conferință 
europeană pentru sprijinirea reuni
ficării și a păcii în Coreea. în ca
drul reuniunii — transmite agenția 
A.C.T.C. — au fost analizate actuala 
situație politică și militară din Co
reea de Sud și probleme ale inten
sificării mișcării de solidaritate in
ternațională in sprijinul politicii 
R.P.D. Coreene de reunificare paș
nică a patriei și al noilor sale propu
neri privind reducerea masivă a ar
melor. Partlcipanții. reprezentînd 
partide politice și organizații obștești 
din mai multe țări europene. > i 
subliniat importanta organizării de 
convorbiri politice și militare la ni
vel inalt Nord-Sud ca o cale de 
slăbire a tensiunii si de realizare a 
reunificării pașnice a Peninsulei 
Coreene.Dezvoltarea relațiilor între cele două state germane-în interesul păcii și securității europene

Opinia publică, presa internațio
nală au manifestat un viu interes 
față de recenta vizită oficială a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Democrata Germane, șecre- 
tar general al C.C. al P.S.U.G., Erich 
Honecker, în Republica Federală 
Germania, eveniment cu profunde 
semnificații pentru evoluția raportu
rilor dintre cele două state ger
mane. Primit cu toate atributele spe
cifice rezervate șefilor de stat. E. 
Honecker a purtat la Bonn ample 
convorbiri cu fruntași ai vieții poli
tice vest-germane. cu reprezentanți 
ai cercurilor economice și culturale, 
în comentariile pe marginea acestor 
întîlniri, presa vest-germană, ca și 
presa din R.D.G.. de altfel, eviden
țiază faptul că au fost abordate in 
mod realist probleme de interes co
mun. evitindu-se deliberat sfera 
deosebirilor de vederi. Ca rezultate 
concrete pe plan bilateral, au fost 
semnate o serie de documente — 
Convenția guvernamentală cu privire 
la protecția mediului înconjurător, 
Aoordul referitor la schimbul de 
experiență și de informații in dome
niul protecției împotriva radiațiilor 
și Acordul privind colaborarea în 
domeniul științei și tehnicii — ceea 
ce oferă o perspectivă largă de dez
voltare a relațiilor de bună vecină
tate și colaborare dintre R.D.G. si 
R.F.G.

Desigur, multiplicarea contactelor, 
a schimburilor de vizite între șefii 
de stat și de guvern din diferite țări 
ale lumii este una din caracteristi
cile curente ale vieții politice ac
tuale. Se poate insă aprecia că, în 
această paletă bogată a contactelor 
interstatale, vizita în R.F.G. a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R.D.G.. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., prezintă unele trăsături 
aparte, marcind semnificații speci
fice. deosebite.

Așa cum se știe, una din realită
țile obiective apărute ca rezultat al 
celui de-al doilea război mondial 
este constituirea oelor două 6tate 
germane distincte — Republica De
mocrată Germană și Republica Fe
derală Germania — state care au 
evoluat pe căi de dezvoltare poli ti co- 
socială diferite. Este un lucru cu
noscut însă că vreme Îndelungată 
unele oercurl politice vest-germane. 

pentru țările lumii a treia, care își 
irosesc însemnate resurse pentru 
achiziționarea de arme și nu pen
tru finanțarea unor programe de 
dezvoltare economică și socială, a 
spus președintele. Pacea și chiar 
menținerea vieții pe planeta noas
tră depind de încetarea acestei iro
siri de resurse pentru producerea 
de arme de distrugere în masă, a 
adăugat șeful statului zimbabwean.

externe la un nivel ridicat creează 
mari probleme sociale, în primul 
rind cele legate de folosirea deplină 
a forței de muncă.

Un document privind consecințele 
sociale ale dificultăților economice, 
elaborat în cadrul acestei reuniuni, 
va fi prezentat spre dezbatere 
Adunării Generale a O.N.U.. care 
și-a început lucrările la New York.

Rezultatele alegerilor 
din Norvegia

OSLO 16 (Agerpres). — La Oslo 
au fost date publicității -rezultatele 
finale ale alegerilor comunale si 
pentru 18 mandate în parlament, 
desfășurate in Norvegia duminică sl 
luni. Partidul Muncitoresc, de gu- 
vemămint, continuă să fie cea mai 
puternică formațiune politică nor
vegiană. obținînd 36,2 la sută din 
voturi, relatează agenția D.P.A. 
Partidul Conservator a pierdut 2,9 la 
sută din sufragii față de alegerile 
precedente, reușind să-și adjudece 
numai 23,6 la sută din voturi. Ca 
urmare a rezultatelor slabe înregis
trate de formațiunea sa in alegeri, 
președintele Partidului Conservator 
din Norvegia. Rolf Presthus. și-a 
prezentat demisia din funcție.

La scrutin a luat parte 65,5 la 
sută din electorat.

inclusiv unele state occidentale, au 
încercat să ighore aoeste realități 
istoricește constituite, să evite re
cunoașterea existenței R.D.G. ca stat 
suveran și independent. Viața, des
fășurarea implacabilă a cursului 
istoriei au infirmat acest mod de 
gindire, au înlăturat, pas cu pas, 
obstacolele artificiale ridicate în ca
lea recunoașterii existenței celor 
două state germane, suverane și 
egale in drepturi.

Prin eforturile constructive ale 
populației sale, prin politica sa de 
pace. Republica Democrată Ger
mană și-a dobindit locul ce i se 
cuvine in rindul statelor lumii, a 
fost recunoscută de tot mai multe 
țări și a devenit, concomitent cu 
R.F.G.. membră a O.N.U. A apărut 
astfel ca o necesitate statornicirea 
unor relații pe baza dreptului in
ternațional intre R.D.G. și R.F.G., 
necesitate căreia i-a răspuns sem
narea Tratatului asupra bazelor 
relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.

Recentul dialog purtat între facto
rii de răspundere din R.D.G. și 
R.F.G. se in scrie astfel ca un nou 
pas în direcția dezvoltării raporturilor 
dintre cele două state, ca un act 
politic de mare însemnătate pentru 
normalizarea relațiilor pe continen
tul nostru. Pentru prima dată, după 
aproape 40 de ani de Ia constituirea 
oelor două state germane se reali
zează o vizită oficială, ceea ce mar
chează o elocventă afirmare a rea
lismului politic, a spiritului de în
țelegere. de adaptare la realitățile 
istoricește constituite.

în acest context, se relevă pe 
bună dreptate deosebita însemnătate 
pe care o are dezvoltarea raportu
rilor dintre R.D.G. și R.F.G.. atit pe 
plan bilateral. în interesul lor re
ciproc. cit și pentru ansamblul 
continentului, pentru îmbunătățirea 
climatului politic general din Europa 
și din lume. Realitatea este că rela
țiile dintre cele două state germane 
prezintă o însemnătate specifică ; 
ele au avut și au importante impli
cații pentru contextul general al 
politicii europene, interesind deci 
toate statele continentului. Se știe 
că granița dintre R.D.G. și R.F.G. 
oonstituie și linia de contact între 
cele două alianțe militare opuse : 
cind au apărut momente de criză și

Convorbiri la nivel inalt intre R.D.G. și Polonia
BERLIN 16 (Agerpres). — La Ber

lin au avut loc, miercuri, convorbiri 
între Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., și Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con

WASHINGTON

Întrevedere între președintele S.U.A. și ministrul 
de externe al ILR.S.S.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
l-a primit, la Casa Albă, pe Eduard 
Șevardnadze, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., care efectuează o 
vizită oficială in Statele Unite. La 
întrevedere au luat parte vicepre
ședintele S.U.A., George Bush, se
cretarul de stat, George Shultz, alte 
persoane oficiale americane și so
viet! oe.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., E. Șevardnadze i-a înmînat 
președintelui Ronald Reagan un me
saj personal din partea secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S.. Mihail 
Gorbaciov. Ministrul de externe so
vietic a prezentat in cadrul convor
birii punctul de vedere al U.R.S.S. 
privind relațiile sovieto-americane

ÎN FAVOAREA ÎNCETĂRII RĂZBOIULUI 
DINTRE IRAN ȘI IRAK

HAGA 16 (Agerpres). — La Ha ga 
s-a desfășurat o reuniune a țărilor 
membre ale Uniunii Europei Occi
dentale (U.E.O.) consacrată exami
nării situației din zor® Golfului, in
formează agenția China Nouă.

în comunicatul de presă dat publi
cității la sfîrșitul reuniunii se arată 
că cele șapte țări se pronunță in

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 16 (Agerpres). — Starea 

de tensiune se menține în Liban, ali
mentată de atentatele înregistrate 
in ultima vreme. Cea mai recentă 
acțiune de acest fel a fost întreprin
să împotriva unui deputat de Saida 
in parlamentul național.

Pe de altă parte, după cum.anun
ță agențiile KUNA și M.E.N.. o cioc
nire de amploare s-a produs în 
noaptea de marți spre miercuri in
tre forțele libaneze de rezistență si 
forțele israeliene de ocupație in es
tul așa-zisei zone de securitate din 
sudul Libanului.

TUNIS 16 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a 
lansat un apel Ia adeziune și punere 
în aplicare a acordului semnat între 
combatanții palestinieni și milițiile 
Amal pentru încetarea focului și 
soluționarea pe cale negociată a di
vergențelor dintre cele două părți. 
Un purtător de cuvînt oficial pa
lestinian. citat de agenția WAFA, a 
reafirmat atașamentul O.E.P. față de 
acest acord, „în interesul luptei co
mune libanezo-palestiniene", infor
mează China Nouă.

Pentru obținerea independenței Namibiei
WINDHOEK 16 (Agerpres) — Cu 

prilejul unei conferințe de presă 
desfășurate la W’indhoek, capitala 
Namibiei, Desmond Tutu, arhiepiscop 
de Capetown, cunoscut pentru po
ziția sa antiapartheid, a relevat ne
cesitatea ca trupele sud-africane să 
părăsească teritoriul namibian, iar 

(din ACTUALITATEA POLITICA) ............. ......................

încordare în această zonă. în timpul 
nefastei perioade a „războiului rece", 
acestea au generat imediat mari 
riscuri pentru cauza generală a 
păcii. Și, dimpotrivă, progresele pe 
linia normalizării — cane au de în
fruntat rezistenta continuă a unor 
forțe retrograde, militariste — dez
voltarea raporturilor de colaborare 
economică se înscriu caz o parte in
tegrantă a procesului de edificare a 
unei Europe a securității, înțelegerii 
și păcii.

în aceste condiții, dorința expri
mată de oele două state germane de 
a continua și extinde dialogul și 
cooperarea, de a dezvolta relațiile 
de bună vecinătate, folosind in con- 
tinuarte posibilitățile oferite de Tra
tatul privind bazele relațiilor din
tre R.D.G. și R.F.G.. constituie un 
motiv de satisfacție pentru toate po
poarele europene, care au apreciat 
angajamentul — consemnat in comu
nicatul comun — ca de pe pămintul 
german, de unde au izbucnit cele 
două conflagrații mondiale, să nu 
mai pornească niciodată război, ci 
să fie promovată exclusiv pacea și 
înțelegerea internațională.

Desigur, o importanță deosebită, 
cu efecte binefăcătoare asupra si
tuației din Europa, prezintă modul 
cum au fost abordate. în timpul 
convorbirilor, aspectele dezarmării. 
Dună cum se știe. împreună cu ce
lelalte state socialiste, R.D.G. a sa
lutat și sprijină propunerile U.R.S.S. 
privind lichidarea, în mai multe e- 
tape. pînă în anul 2000. a tuturor ar
melor nucleare și se pronunță pen
tru încheierea unui acord privind 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și ope- 
rativ-tactice din Europa șl din 
Asia. Cu puțin timp înaintea vizi
tei tovarășului E. Honecker la Bonn, 
și guvernul vest-german a anunțat 
că este dispus să-și revizuiască po
ziția anterioară în problema rache
telor „Pershing 1-A" astfel incit 
această problemă să nu mai consti
tuie o piedică în calea unui acord. 
Presa occidentală reține cu interes 
acea parte din comunicatul comun 
în care R.D.G. și R.F.G. se angajea
ză să acționeze în direcția realizării 
de progrese și obținerii de rezultate 
la actualele negocieri sovieto-ame- 
ricane, precum și în cadrul Confe

siliului de Stat al R.P.P., transmite 
agenția P.A.P. A fost examinat sta
diul relațiilor bilaterale, inclusiv in 
domeniul colaborării economice. Au 
fost abordate, de asemenea, proble
mele păcii în Europa, relatează 
agenția citată.

și căile de normalizare și dezvoltare 
a acestora, precum și in legătură 
cu realizarea unor înțelegeri in do
meniul limitării și reducerii arma
mentelor. După convorbirile de la 
Casa Albă, George Shultz a declarat 
reprezentanților presei că „tonul 
general al discuțiilor a fost deschis, 
de lucru și constructiv. Am abordat, 
într-un fel sau altul, majoritatea 
problemelor care prezintă interes 
pentru fiecare dintre părți" — a 
spus el.

La Washington au continuat 
miercuri tratativele dintre ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze, și secretarul 
de stat al S.U.A.. George Shultz, 
transmite agenția TA.S.S.

favoarea înoetării războiului dintre 
Iran și Irak, în conformitate cu pre
vederile rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. și vor spri
jini eforturile secretarului general 
al O.N.U. privind încetarea conflic
tului armat din zona Golfului, pen
tru liberalizarea navigației în apele 
internaționale din aoeastă regiune.

Populația arabă din Balata, locali
tate situată în teritoriul de pe malul 
vestic al Iordanului, a organizat o 
demonstrație pașnică pentru a pro
testa față de represaliile poliției 
israeliene împotriva populației pa
lestiniene.; din taberele, de refugiați 
de lingă acest oraș. încereînd să-i 
disperseze pe demonstranți, soldațil 
israelieni au folosit arme de foc și 
gaze lacrimogene. . Ca urmare, un 
copil de 12 ani a fost ucis, semna- 
lîndu-se, de asemenea, mai. multe 
persoane rănite. Au fost operate 
■arestări.

CAIRO 16 (Agerpres). — Grupul 
de arbitraj internațional în proble
ma de frontieră in litigiu Taba, 
dintre Egipt și Israel, urmează să se 
întrunească la 12 octombrie la Ge
neva. După cum transmite agenția 
M.E.N., partea egipteană redactează 
în prezent o notă care va îi pre
zentată viitoarei reuniuni a grupu
lui de arbitraj ca răspuns la o notă 
israeliană adresată la 12 mai.

poporul autohton să-și obțină inde
pendența în termenii rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
Totodată, el a reafirmat poziția sa 
de a sprijini sancțiunile economice 
internaționale împotriva guvernului 
de la Pretoria care continuă să pro
moveze politica de oprimare rasială.

rinței de la Geneva — în vederea 
unei contribuții însemnate la efor
turile menite să consolideze stabi
litatea și securitatea in Europa.

în tara noastră, militantă neobosi
tă pentru paoe și înțelegere interna
țională. pentru securitate și colabo

PORTUGALIAControverse în
Primit cu satisfacție nu numai de 

propriii reprezentanți, ci și de depu
tății opoziției de dreapta. Centrul 
Democratic și Social (C.D.S.). pro
gramul guvernamental prezentat 
in fața parlamentului portughez de 
către premierul Anibal Cavaco Silva 
a fost intimpinat cu puternice critici 
din partea opoziției de stingă, respec
tiv de deputății socialiști și comu
niști.

Dezbaterile au loc în condiții ine
dite : este pentru întiia oară in is
toria republicană a Portugaliei, 
adică în aproape opt decenii, cind 
un partid guvernamental, in speță 
Partidul Social-Democrat, deține 
majoritatea absolută a mandatelor 
parlamentare, performantă obținută 
la scrutinul din 19 iulie a.c. într-o 
asemenea situație confortabilă, lide
rul social-democrat și-a permis să 
trateze „de sus" unele interpelări si 
critici ale opoziției de stînga. Criti- 
cile se referă mai cu seamă la in
tenția guvernului de a trece majo
ritatea întreprinderilor proprietate 
de stat în mîinile capitalului privat, 
de a aduce modificări de fond legis
lației muncii — în sensul de a o 
adapta intereselor patronilor — pre
cum și de a lichida cooperativele 
create in virtutea reformei agrare. 
Este vorba, de fapt, de renunțarea 
la unele schimbări fundamentale in
troduse in economie si in viața so
cială după victoria „revoluției ga
roafelor" din 1974.

Ce-i drept, noile reglementări in
stituite prin revoluție s-au mai di
luat pe parcurs, datorită diverselor 
amendamente introduse de partidele 
care s-au succedat Ia guvernare (in 
principal partidele socialist si so
cial-democrat). dar de data aceasta 
sint propuse revizuiri de anvergură 
fără precedent. La aceasta s-au re
ferit unii deputați ai fracțiunii par
lamentare socialiste cind au califi
cat programul guvernamental ca

moscova . Ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

MOSCOVA 16 (Agerpres). — în 
zilele de 14 și 15 septembrie 1987, la 
Moscova a avut loc a 124-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

In cadrul Comitetului Executiv 
s-au discutat propuneri cu privire la 
îmbunătățirea substanțială a meca
nismului colaborării multilaterale șl 
cooperării economice socialiste, a 
activității C.A.E.R. S-a subliniat 
faptul că activitatea de colaborare 
trebuie să contribuie intr-o măsură 
mai mare la înfăptuirea obiectivelor 
strategice ale dezvoltării economice 
și sociale, trasate de partidele comu
niste și muncitorești din țările mem
bre ale C.A.E.R., la folosirea efi
cientă a avantajelor diviziunii inter
naționale socialiste a muncii și la 
consolidarea pozițiilor acestor țări în 
economia mondială.

Examinînd stadiul realizării Pro
gramului complex al progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă in anul 2000, par- 
ticipanții la ședință au relevat că in 
prezent se desfășoară o amplă cola
borare pe toate problemele din pro
gram, fiind create condițiile juridi- 
co-contractuale și organizatorice 
pentru îndeplinirea acestuia. Prime
le rezultate au fost transmise în 
producție. Totodată, s-a subliniat 
necesitatea adoptării de măsuri 
pentru, ca lucrările ce se desfășoară 
să asigure atingerea celui mai înalt 
nivel de dezvoltare a științei șl teh
nicii în cele mai importante direcții 
ale progresului tehnico-științific. să 
satisfacă necesarul . țărilor membre 
ale C.A.E.R. de tehnică și tehnologie 
moderne, pe baza specializării și co
operării în producție.

Regimul rasist de la Pretoria desfășoară o politică 
agresivă împotriva statelor vecine

GABORONE 16 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat publicației 
„Leadership", președintele Botswa- 
nei, Quett Masire, a arătat că re
gimul rasist sud-african este prin
cipalul răspunzător de acțiunile de 
destabilizare politică și economică 
ce au loc în sudul continentului. Sub 
pretextul că in țările vecine se află 
organizații ce se opun regimului de 
apartheid, guvernanții de la Preto
ria desfășoară o 'Politică agresivă 
împotriva statelor vecine, organizînd 
pe teritoriul acestora, cum a fost ca
zul recent chiar in Botswana, ade
vărate acțiuni criminale. Președin
tele Masire a calificat afirmațiile 
autorităților de la Pretoria precum 
că țările vecine cu R.S.A. ar contri
bui la instabilitatea’din sudul Afri
cii drept „o culme a cinismului".

Subliniind că în Botswana nu se 
află nici un fel de baze militare 
străine sau tabere ale Congresului 
Național African, Quett Masire a ex

Situația economică a țărilor africane se agravează 
ca urmare a uriașei datorii externe

HELSINKI 16 (Agerpres). — Criza 
economică din Africa se agravează 
in continuare, principala cauză a a- 
cestui ■ fenomen constituind-o uria
șele datorii externe ale țărilor afri
cane — a declarat la Helsinki secre
tarul executiv al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa, Adebayo Ade- 
deji. Problema datoriilor externe, a 
spus el, trebuie soluționată intr-un 
•timp cit mai scurt și pentru aceasta 
ar trebui schimbate condițiile acor
dării de credite. Multe țări africane 

rare în Europa, pentru dialogul di
rect intre factorii de răspundere ai 
statelor — ca singura cale realistă 
pentru soluționarea problemelor și 
dezvoltarea unor relații rodnice în
tre popoare — opinia publică a urmă
rit cu interes desfășurarea vizitei jurul programului guvernamental
fiind „de ruptură". Nu mai puțin de 
86 interpelări au fost adresate pre
mierului social-democrat, aproape 
toate în legătură cu intențiile de 
privatizare generală din economie. 
Ceva mal conoesiv s-a arătat pre
mierul doar în privința reformei le
gislației muncii — calificată de opo
ziție drept o consacrare a practicii 
concedierilor abuzive.

în contrast cu ocaziile similiare de 
pînă acum, politicii externe i s-a a- 
cordat mai puțină atenție, iar obiec
țiile la acest capitol au vizat doar 
miza aproape exclusivă pe care gu
vernul o pune pe relațiile cu Piața 
oomună și proiectele de integrare 
europeană.

Partidele socialist și comunist au 
prezentat, fiecare in parte, moțiuni 
de cenzură în legătură cu programul 
guvernamental. Deși fără șansa de a 
fi aprobate (din totalul de 250 de
putați, 148 aparțin P.S.D.), moțiunile 
au fost totuși prezentate de către 
cele două partide pentru a se diso
cia fără echivoc de politica guver
namentală. Partidul Socialist prezin
tă o opoziție nuanțată, mai mult sau 
mai puțin puternică în privința pri
vatizării anumitor întreprinderi na
ționalizate și intransigentă față de 
proiectata autorizare a concedierilor 
individuale, pe care le consideră 
drept „un mijloc de a aplica repre
salii politice in întreprinderi".

în același timp, socialiștii sînt de 
acord cu unele prevederi ale pro
gramului guvernamental, cum este 
cel privind intenția de a se elimina 
din textul constituției caracterul ire
versibil al naționalizărilor de între
prinderi ; ei au apoi puncte de con
tact cu Doziția guvernului referitor 
la privatizarea radioului, televiziunii 
și presei, împărtășind, totodată, con
ținutul propusei reforme a învăță- 
mîntului.

Poziția Partidului Comunist Por
tughez este de contestare frontală și 

în scopul organizării colaborării în 
domeniul coordonării planurilor de 
dezvoltare a economiilor naționale 
pe perioada următorului cincinal. 
Comitetul Executiv a adoptat pro
iectul Programului coordonării pla
nurilor economice .ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe 1991—1995 și Lis
ta problemelor colaborării economice 
ce se coordonează pe bază multila
terală.

Au fost examinate problemele 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în dezvoltarea electroener- 
geticii pînă in anul 2000, inclusiv' în 
ce privește creșterea potențialului 
energetic, cu precădere pe seama 
energeticii nucleare. Au fost rele
vate căile de lărgire a conlucrării 
în acest domeniu, incluzînd găsirea 
in comuti de noi soluții tehnice. în
deosebi în asimilarea de noi tipuri 
moderne de utilaje energetice. A 
fost adoptată Schema generală a 
dezvoltării în perspectivă a sisteme
lor electroenergetice interconectate 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. și a 
sistemelor electroenergetice ale 
R. S. Vietnam. R. Cuba și R. P. 
Mongolă pe perioada pînă în anul 
2000, incluzînd acțiuni pentru creș
terea siguranței in funcționarea 
acestora.

La ședință au mai fort examinate 
și alte probleme ale colaborării din
tre țările membre ale C.A.E.R. și 
activității consiliului.

Ședința Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie, a schimbului des
chis de păreri și înțelegerii re
ciproce.

primat profunda indignare față de 
faptul că regimul sud-african a în
făptuit crime pe teritoriul țării sale 
sub pretextul că atacă bazele A.N.C.

PRETORIA 16 (Agerpres). — Va
lul de teroare din Africa dez Sud 
face noi victime in rindul populației 
de culoare. Potrivit ultimelor știri 
din aoeastă țară. două persoane, 
mamă și fiu. au fost împușcate de 
poliția regimului .rasist de la Preto
ria intr-un sat din statul Natal.

Pe de altă parte, sînt semnalate. în 
ultimele 24 de ore, noi acțiuni de 
protest împotriva politicii opresive a 
autorităților sud-africane. Tn locali
tatea Pietermaritzburg, poliția a fo
losit gazele lacrimogene pentru a 
împrăștia o adunare a populației de 
culoare, în timpul căreia participan- 
ții s-au pronunțat pentru abolirea 
discriminării rasiale. Organele poli
țienești au. efectuat numeroase ares
tări.

ar putea să-și achite datoriile cre
ditorilor străini, dar ele nu sint ca
pabile să o facă din pricina condi
țiilor Înrobitoare pretinse la acorda
rea de noi credite.

Datoria externă a țărilor africane 
a crescut de 10 ori după anul 1970. 
ea totalizind in prezent 200 miliarde 
dolari — a spus Adedeji. Situația va 
continua să se deterioreze, intrucît 
jumătate din veniturile din export 
ale acestor țări sint destinate achi
tării serviciului datoriei externe.

tovarășului Erich Honecker în R.F.G. 
și salută rezultatele ei pozitive, con
tribuție certă la cauza destinderii, 
colaborării și securității in Europa 
și in lume.

Petre STANCESCU

totală a prevederilor programului 
guvernamental, pe care il socotește, 
cum spunea unul din deputății co
muniști, drept o tentativă „de a li
chida actualul regim", de „a supri
ma cuceririle politice, economice și 
sociale" ale sistemului democratic 
instaurat în Portugalia începînd din 
aprilie 1974. După părerea comuniș
tilor, prin prevederile programului 
prezentat de noul guvern monocolor 
se urmărește favorizarea capitalului 
în detriînentul oamenilor muncii și 
crearea în Portugalia a unei. „rezer
ve de mină de lucru ieftine, pentru 
firmele multinaționale".

Observatorii de presă de la Lisa
bona prevăd un conflict ascuțit in 
legătură cu reforma agrară, înfăp
tuită în principal în patru districte 
din sudul țării, unde influenta parti
dului comunist este puternică. Anu
larea reformei se anunță drept o 
operație dificilă atit din pricina îm
potrivirii previzibile a beneficiarilor 
ei, cit și a existenței unei întregi 
rețele de sentințe judecătorești în 
favoarea sau contra țăranilor ce au 
trecut la stăpînirea pămîntului in 
virtutea reformei.

Dezbaterile în jurul programului 
de guvernare prezentat în Adunarea 
Republicii pune in evidență, apre
ciază observatorii, puternica opoziție 
din partea forțelor politice de stînga 
față de obiectivul fundamental al 
social-democraților de a restitui ca
pitalului , privat pozițiile dominante 
in economie și in viața socială. Ob
servatorii politici portughezi iși pun 
întrebarea dacă înfruntările în jurul 
acestei politici se vor limita doar la 
incinta parlamentului. Mai mult, 
avind în vedere caracterul și întin
derea revizuirilor proiectate, con
troversele din parlament sînt consi
derate de aceștia doar ca un prelu
diu al desfășurărilor politico-sociale 
ulterioare.

Vaslle OROS

AGENȚIILE ,I--------------- — I
I DE PRESA |
| TRANSMIT: |

LA BRNO s-a deschis a 29-a edi- I 
ție a Tirgului internațional pentru I construcții de mașini. Cu acest I 
prilej, tovarășul Gustav Husak, șe- I 
cretar general al C.C. al P.C. din 1 
Cehoslovacia. președintele R.S. . 

I Cehoslovace, a vizitat pavilionul I 
| țării noastre, dînd o înaltă apre- • 

ciere calității exponatelor și parti- I cipării tradițiionale a României la I
Tirgul de la Brno.

SESIUNE. La Budapesta s-au ■ 
I deschis lucrările sesiunii Adunării 
* de Stat a R.P. Ungare. Deputății 1 

organului legislativ al țării, relevă
I agenția M.T.I., dezbat proiectul I 
I programului guvernamental de sta- | 
1 bilizare economică și socială pină 
. în anul 1990. precum și un proiect I 
I de reformă fiscală. La lucrările I 
1 sesiunii participă secretarul gene- 1 

ral al P.M.S.U., Jănos Kădâr. .
I INTERVIU. într-un interviu I 

inserat in revista sovietică „Lite-

Iraturnaia Gazeta", secretarul gene- I 
ral al C.C. al Partidului Demo- | 
cratic al Poporului din Afganistan. 
Najibullah. a subliniat că politica i

I de reconciliere națională constituie I 
I o cale umană de incetare a războ- 1 

iului fratricid din această țară.
I Oamenii au obosit da atîta război I 
| și consideră reconcilierea naționa- | 

lă drept o cale general-umană de 
. încetare a acestuia, a arătat el. |

Pînă acum s-au reîntors în Afga- I 
I nistan din străinătate 83 777 de

persoane — a subliniat Najibullah, . 
j citat de agenția T.A.S.S.

SEMNARE. La Tirana au fost

I semnate documentele preliminare I 
în vederea stabilirii de relații di- I 
plomatice între R.P.S. Albania și

IR. F. Germania, ca rezultat al ne- ( 
gocierilor dintre cele două părți — I 
informează agențiile ATA și DPA. • 
Guvernele celor două țări urmează

Isă decidă asupra datei stabilirii I 
oficiale a relațiilor diplomatice. I

SENATUL AMERICAN a adop- I 
tat, cu 92 de voturi pentru și un 

I vot contra, un amendament la pro
iectul legislativ referitor la aloca- 

I țiile militare pentru viitorul exer- 
I cițiu financiar, in care se expri- I 

mă sprijinul față de eforturile ad- 
. ministrației „de a elabora in ca- I 

drul negocierilor cu Uniunea So- | 
• vietică acorduri de reducere a ar

mamentelor cu caracter stabiliza- > 
I tor, care să răspundă intereselor I 
j fiecăreia dintre țări și să fie su- I 

puse unui control adecvat".
FESTIVAL. La Brasilia au | 

1 început manifestările din cadrul 
primului festival latino-american i 

I al artei ți culturii, la care iau I 
I parte 4 500 de reprezentanți ai vie- I 

fii artistice și culturale din Ameri- 
Ica de Sud și Centrală și din zona I 

Caraibilor. In cadrul festivalului | 
te vor deschide expoziții de artă 
ji artizanat, vor avea loc proiecții | 
cinematografice și spectacole mu
zicale de diferite genuri.

O AMPLA MANIFESTAȚIE s-a . 
I desfășurat la Paris în semn de pro- 
I test împotriva proiectului guver- ‘ 

namental de a trece în proprieta- 
Itea particulară anumite servicii din I 

cadrul Companiei franceze de poș- | 
tă și telecomunicații (P.T.T.). In 
fruntea parti cipanților la demon- i 

I strație se afla o mare pancartă pe 
I care era scris : „Nu privatizării 

serviciului public !“, „Pentru un 
I serviciu P.T.T. in favoarea popu- I 

lației !“. De asemenea, sindicatele I 
1 pe ramură din cadrul poștei și te

lecomunicațiilor au declarat o gre- I 
vă de o zi. exprimindu-și astfel [ 

I protestul față de proiectul anunțat 1 
de ministrul de resort, Gerard , 

I Longuet.
1 LA STRASBOURG continuă 

lucrările sesiunii de toamnă a I 
Parlamentului (vest-)european. Pe | 

I ordinea de zi a plenarelor 
Parlamentului „celor 12" figurea- i 

I ză dezbateri cu privire la relațiile 
I dintre țările Pieței comune și 1 

S.U.A., situația din zona Golfului.
| securitatea transporturilor aeriene I 

și dezvoltarea unei rețele de trans- | 
1 porturi de mare viteză pe căile fe- 
. rate. i
I REUNIUNE. La Madrid s-a în- * 

cheiat reuniunea reprezentanților 
| țărilor vest-europene participante I 
I la programul comun de cercetare I 
1 și cooperare în domeniul tehnolo- 
, giilor de vîrf „Eureka". Au fost | 

dezbătute și adoptate 58 de pro- I 
1 iecte de cercetare, pentru a fi puse 1 

în practică în perioada următoare. . 
ILa conferință au luat parte de- | 

legați din cele 12 state ale C.E.E., I 
din țările nordice, precum și din

• Austria, Elveția și Turcia.
PRELUARE. Bulent Ecevit, fost 

premier al Turciei, a preluat ofi- > 
Icial funcția de președinte al Parti- I 

dului Stingii Democratice, infor- i 
mează agenția D.P.A. După cum 

Ise știe, luna aceasta, în urma unui I 
referendum național, a fost ridica- | 
tă interdicția de a exercita activi- 
tăți politice, adoptată în anul 1982 t 
împotriva unor foști oameni poli- 

1 tici.
1 MINIȘTRII DE EXTERNE ai I 

statelor Papua Noua Guinee, Va- | 
1 nuatu și Insulelor Solomon din su- 
Idul Pacificului se pronunță într-o > 

declarație comună pentru depune- I 
rea de eforturi pe plan internațio- 1 
nai în vederea încetării adminis- .

I trației franceze în Noua Caledonie, I
EXPOZIȚIE. La Cracovia s-a 

. deschis o expoziție internațională | 
de pictură contemporană, in cadrul | 

I căreia sint prezentate 320 de lucrări
. din diferite țări ale lumii. Expozi- > 

Iția se remarcă printr-o mare va
rietate de genuri și prin nivelul ri- I 
dicat al lucrărilor prezentate.

I LA PARIS se desfășoară lucră- | 
rile sesiunii Consiliului Executiv al

I Organizației Națiunilor Unite pen- . 
tru Educație, Știință și Cultură I
(UNESCO), care examinează o se- 1 
rie de probleme privind specificul . 

I organizației. Consiliul Executiv va I
stabili un număr de candidați la | 
funcția de director general al

I UNESCO. Alegerea noului director ] 
general se va face in cadrul con- I 
ferinței generale a organizației, 
care se va desfășura în perioada ,

I 20 octombrie — 21 noiembrie.
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