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Pentru o nouă calitate 
in învățământul

•>

politico-ideologic

In ambianța deosebit de călduroasă, caracteristică relațiilor romăno-chineze, reflectind

profunde sentimente de stimă, prețuire și înțelegere reciprocă, a continuat

Cerințe actuale privind sporirea 
contribuției învățămîntului 

politico-ideologic la formarea 
conștiinței socialiste, revoluționare, 
la cultivarea hotărîrii de a înfăptui 

exemplar politica partidului

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
IKUNĂ CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU. IN R. P. CHINEZA 

Tovarășul Nicolai Ceausescu si tmrisi Elena Ceausescu
s-au lutllult si au avut convorbiri cu tovarășul Deng Xiaopino

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit 
și au avut convorbiri, luni dimi
neața, cu tovarășul Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Militare 
a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez.

Au luat parte tovarășii Ion 
Dincă. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guver
nului. loan Totu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul afaceri
lor externe, alte persoane oficiale.

Au participat tovarășii Hu Qili, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Zou Jiahua, consilier de 
stat, ministrul industriei construc
țiilor de mașini și electronicii, 
Qian Qichen, ministrul afacerilor 
externe, Qian Zheng Ying, vicepre
ședinte al Comitetului Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare a R.P. Chineze, alte per
soane oficiale.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați cu bucurie și multă căldură, 
ca vechi și statornici prieteni ai 
poporului chinez, de tovarășul 
Deng Xiaoping. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Deng Xiao
ping și-au strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat.

Tovarășul Deng Xiaoping a salu
tat cu deosebită cordialitate pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu și a evi
dențiat însemnătatea întîlnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt pentru 
continua dezvoltare a relațiilor 
dintre România și R.P. Chineză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat satisfacția de a se re- 
întîlni cu tovarășul Deng Xiaoping 
și i-a adresat un cald salut și cele 
mai bune urări. în același timp, a

fost subliniată convingerea că vi
zita. convorbirile și Înțelegerile 
convenite vor marca o etapă nouă, 
superioară, în extinderea și întă
rirea conlucrării, pe multiple pla
nuri. dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Totodată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis tova
rășului Deng Xiaoping un salut 
din partea tovarășului Mihail 
Gorbaciov, ca urmare a dorinței 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., exprimată cu prilejul vi
zitei pe care secretarul general al 
Partidului Comunist Român a fă- 
cut-o recent în Uniunea Sovietică. 
Tovarășul Deng Xiaoping a mul
țumit și, la rîndul său, a rugat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
transmită salutul său tovarășului 
Mihail Gorbaciov.

în Cadrul întîlnirii a avut loc o' 
informare reciprocă asupra pre
ocupărilor actuale și de perspectivă 
ale partidelor, țărilor și popoarelor 
noastre prtvind construcția socia
listă in cele două țări. Au fost re
levate bunele relații de prietenie 
și colaborare care s-au statornicit 
și se dezvoltă intre România și 
China și s-a apreciat că extinderea 
în continuare â acestor- raporturi — 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte sfere 
de activitate — este în folosul și 
spre binele ambelor țări și po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale actualității politice 
mondiale, precum și ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

A fost subliniată necesitatea in
tensificării eforturilor pentru rea
lizarea dezarmării, a eliminării 
forței și a amenințării cu forța din 
viața internațională, a soluționării 
tuturor conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state pe cale po
litică, prin tratative, a lichidării 
subdezvoltării și instaurării unei 
noi ordini economice mondiale, a 
respectării dreptului fiecărui popor

la dezvoltare liberă, independentă, 
fără nici un amestec din afară. Au 
fost subliniate rolul și răspunderea 
ce revin partidelor comuniste și 
muncitorești atît în înfăptuirea de 
transformări democratice socialiste 
în țările lor, cit și în lupta ge
nerală pentru progres social și 
pace in lume.

în timpul convorbirilor a fost 
exprimată convingerea că, acțip- 
nînd unite, popoarele pot deter
mina schimbarea cursului pericu

los al evenimentelor, afirmarea 
unei politici noi, democratice, de 
largă colaborare intre națiuni, 
realizarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu și tova
rășul Deng Xiaoping au continuat 
schimbul de păreri în probleme de 
interes comun în cadrul unui dejun 
oferit în onoarea înalților soli ai 
poporului român de către pre

ședintele Comisiei Militare a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. în timpul 
dejunului s-a toastat pentru întă
rirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală dintre P.C.R. și P.C. Chinez, 
dintre România și China, dintre 
popoarele celor două țări.

Întîlnirea, convorbirile și deju- 
• nuf s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, da stimă și 
prețuire reciprocă.

Ne aflăm la începutul unui nou 
air în invățămîntul politico-ideolo
gic. acțiune ce trebuie desfășurată 
și anul acesta la nivelul înaltelor 
exigente formulate de secretarul 
general al partidului in expunerea 
din 29 aprilie, in ce'elalte docu
mente de partid publicate în pre
gătirea plenarei C.C. al P.C.R., E- 
veniment deosebit în viata si acti
vitatea organizațiilor de partid, 
noul an de invătămint politico-ide
ologic este si trebuie să fie stră
bătut de abordarea științifică, pro
fundă, de spiritul novator al gîndirii 
secretarului general ăl partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ca
pacitatea sa de a descifra tendințele 
noi ce apar in evoluția societății, 
in procesul construcției socialiste 
din România, de a dezvolta creator 
concepția revoluționară despre 
lume si societate, de a îmbogăți 
substantial concepția social-filozofi- 
că si ideologică a partidului cu noi 
teze si orientări, care conferă largi 
orizonturi activității practice de 
formare a conștiinței socialiste, 
muncii întregului po'or pentru e- 
dificarea noii orînduiri in pa’ria 
noastră. Avîndu-se in vcrio.-e 
acest lucru, în anu1 1983—1989 
invățămint-'l politico-ideologic va 
fi organizat și re va desfășura in
tr-un sis*em  unitar, nen'ru a asi
gura studierea ’emeinică si însu
șirea aprofundată a Tezelor din a- 
"-'’ie. document de inestimabilă 
valoare teoretică și practică. pro
gram de muncă și acțiune al între
gului partid. al întregului popor.

în întreaga sa desfășurare, in- 
vățămintul politico-ideologic tre
buie să asigure, in continuare, cu
noașterea temeinică și înfăptuirea 
în viață a obiectivelor fundamen
tale și direcțiilor de acțiune sta
bilite in Programul ideo.ogic al 
partidului pentru înarmarea tutu
ror cadrelor, a comuniștilor și a 
celorlalți oameni cu concepția ști
ințifică. materialist-dialectică și 
istorică a partidului asupra trans
formării revoluționare a' societății 
noastre și a lumii contemporane, 
pentru dezvoltarea, și perfecționa- 

. rea democrației noastre muncito- 
rești-revoluțion.are, întărirea in-, 
crederii întregului pdpor in cau
za sOcialismul-ui. in victoria luptei 
pentru colaborare internațională și 
pace in lume. Dezbaterea și Însuși
rea tezelor si orientărilor cuprinse 
in' Tezele din aprilie urmează să 
șe tacă in strinsă legătură cu do
cumentele Congresului al XIII-lea, 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului. cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
pe probleme ale muncii organiza
torice și politico-educative, la șe
dințele Comitetului Politic Execu
tiv. la alte foruri ale democra
ției muncitorești-revoluționare.

Importanta deosebită pe care o 
acordă conducerea partidului in- 
vătăminlu ui de partid si activi
tății politico-ideologice in general 
decurge din rolul major pe care îl 
joacă conștiința politică a oame
nilor muncii, pregătirea lOr mul

tilaterală în buna desfășurare a o- 
perei de construcție socialistă. în 
înfăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal. în condițiile in care 
România socialistă dispune de o 
puternică bază tehnico-materială. 
perfecționarea pregătirii profesio
nale și politice răspunderea, dă
ruirea și angajarea cu care comu
niștii, toti oamenii muncii acțio
nează la fiecare loc de muncă re
prezintă o condiție de cea mai 
mare însemnătate pentru utili
zarea integrală a mijloacelor de 
producție, a fondurilor fixe de 
care dispune economia, pentru ac
celerarea progresului econom ico- 
social al patriei. Iată de ce prin
cipala cerință care se ridică, din 
pers rectiva aprecierilor conducerii 
partidului. în fata învătămîntului 
politico-ideologic este creșterea 
capacității sale formative, sporirea 
contribuției la educarea în spirit 
revoluționar a c irsantilor. la for
marea lor ca militanți activi pen
tru infăntui-ea programelor de 
clezvol are mul ilatcrală a patrie:, 
a politicii partidului la fiecare loc 
de muncă.

O importantă deosebită are în 
acenslă privință dezbaterea in ca
drul invătămintului politlco-ideo- 
log'c a prob'emelor teoretice ac
tuale. , însușirea fundamentelor 
n-incinia'e ale politicii r'artl|Jului. 
ale concepției despre lume si so- 
e’e'a e a clasei muncitoare — so
cialismul științific. ..Problemele 
complexe pe care Ie ridică uriașele 
transformări care au loc in tara 
noastră si in lumea contem
porană — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cer un larg 
orizont ideologic și po'itjc. o înțe
legere si cunoaștere temeinică a 
legilor genera’e ale dezvoltării so
ciale. a interdependentei dintre di
feritele fenomene, atît pe plan 
nationgbs cit și inte-națio -a1“. în 
luminm-aceslei aprecieri, ridicarea 

x-rrrVgriZTui politico-ideologic, a ca
pacității de analiză, de interpreta
re si înțelegere a comun’sti'or ră- 
mîne o îndatorire esențială a invă- 
țămintului politico-ideologic. în a- 
ceasta constă de altfel și specifi
cul său, prin aceasta se diferenția
ză de alte activități înrudite, prin 
importanta ne care o acordă lăr
girii orizontului politico-ideologic 
al cursantilor.

în acest cadru, toti factorii e- 
ducationali vor acționa mai ener
gic pentru dezbaterea temeinică, in 
cadrul activităților de pregătire 
politico-ideologică. a sarcinilor ce 
revin comuniștilor, celorlalți oa
meni ai muncii. în aplicarea fer
mă a principiilor eticii și echității 
socialiste, formarea unei atitudini 
înaintate fată de muncă, eduearea 
lor in spiritul cinstei, corectitudi
nii și omeniei, promovarea unei a- 
titudini combative, critice împotri
va oricăror manifestări opuse va
lorilor societății noastre.

Se poate vorbi de o eficientă 
ideologică a învătămîntului politic.
(Continuare in pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit 

cu tovarășul Li Xiannian și tovarășa Lin Jiamei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit, 
luni după-amiază, cu tovarășul Li 
Xiannian. președintele Comitetului 
Național al Conferinței Consulta
tive Politice Populare a R, P. Chi
neze, și tovarășa Lin Jiamei.

Tovarășul Li Xiannian a salutat 
cu multă căldură vizita oficială 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectuează în

R. P. Chineză, manifestîndu-și 
convingerea că aceasta se va în
scrie ca un nou și important mo
ment în cronica relațiilor româno- 
chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, în numele 
său și al tovarășei Elena Ceaușescu, 
un salut călduros și cele mai bune 
urări tovarășului Li Xiannian și 
tovarășei Lin Jiamei.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, tovarășul Nicolae Ceaușescu și

tovarășul Li Xiannian au evocat 
cu. plăcere. întîlnirile . avute Ia 
București și Beijing și și-au expri
mat satisfacția de a se reîntîlni și» 
de a avea un schimb de păreri în 
probleme de interes comun. în a- 
cest cadru a fost subliniată con
tribuția determinantă a întîlnirilor 
și convorbirilor la cel mai înalt 
nivel pentru extinderea și întări
rea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și China, dintre po
poarele celor două țări.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a vizitat întreprinderea 

de televizoare din Beijing

Alte momente ale vizitei:

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Rorhânia, a vizi
tat, "în cursul dimineții de luni,’în
treprinderea de televizoare din 
Beijing, modernă și reprezentativă 
unitate a industriei chineze de 
profil.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în această vizită de 
tovarășul Hu Qili, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, de 
alte persoane oficiale.

Au participat persoane oficiale

române care însoțesc pe conducă
torul partidului și statului nostru 
în vizita în R.P. Chineză.

La sosirea în întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat cu multă cordialitate de 
numeroși oameni ai muncii din 
această unitate, care, prin înde
lungi aplauze șl calde manifestări 
de simpatie, au exprimat bucuria 
de a primi vizita conducătorului 
partidului și statului nostru, vechi 
prieten al poporului chinezî prețuit 
și stimat în Republica Populară

(Continuare in pag. a IM-a)

• Tovarășa Elena Ceaușescu a primit 
un grup de oameni de știință, cercetători

și specialiști din R. P. Chineză

• Vizita la Complexul cultural-istoric
Da Guan Yuan din Beijing

(ÎN PAGINA A III-A)
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IN spiritul sarcinilor subliniate la ședința comitetului politic executiv al C.C. AL P.C.R.
Acțiuni susținute pentru aplicarea neabătută a prevederilor ÎNTREAGA RECOLTĂ DE TOAMNĂ

recentului Decret al Consiliului de Stat privind

ECONOMISIREA SEVERĂ
A RESURSELOR ENERGETICE

STRlNSĂ Șl DEPOZITATA
IN CEL MAI SCURT TIMP, PÂRĂ PIERDERI!

Importantele prevederi ale recentului Decret al ConsiBului de Stat, 
menite să creeze condiții pentru buna desfășurare a activității productive 
și realizarea sarcinilor de plan, prin utilizarea gospodărească, economi
coasă a resurselor energetice, mobilizează în aceste zile colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinderi pentru adoptarea celor mai potrivite 
măsuri care să asigure încadrarea strictă în normele de consum apro
bate și în repartițiile zilnice de energie electrică, termică și de gaze 
naturale, in puterile medii orare, pe schimburi și in cele aprobate pentru 
vârful de sarcină.

Cum se acționează in mod concret 7 Iată tema investigațiilor între
prinse in patru unități economice.

La Combinatul de prelucrare a lemnului Bacău

Programe de lucru riguroase pe fiecare schimb
„In activitatea combinatului nostru 

se manifestă o preocupare constantă 
pentru incadrarea în puterile apro
bate atit pe schimburi, cit și în 
orele de virf de sarcină — ne spune 
inginerul Alexandru Ripă, șeful bi
roului energomecanic de la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Bacău. Prin aplicarea hotăririlor 
Mate în cadrul analizelor făcute de 
consiliul oamenilor muncii', am reușit 
să ne încadrăm în consumurile 
aprobate și să realizăm in nouă 
lțfni ale acestui an o economie de 
3$9 MWh energie electrică. Dintre 
măsurile tehnico-organizatorice apli
cate amintesc : redimensionarea
corectă a instalațiilor ce alimentează 
consumatorii de putere medie și mare, 
ca, de pildă, instalațiile de rafinare 
a "fibrelor de lemn de la fabrica de 
pipei fibrolemnpase, limitarea mer
sului In gol al mașinilor și instalați
ilor din toate secțiile și sectoarele 
combinatului, încărcarea optimă a 
utilajelor mari consumatoare de 
energie din fabricile de plăci fibro- 
lemnoase și plăci aglomerate din 
lemn, folosirea motoarelor cu turație 
variabilă la acționarea pompelor de 
dozare chimică șl a instalațiilor de 
alimentare cu așchii de la defibra- 
toa'rele din fabrica de P.F.L. Pentru 
o,, urmărire corectă și operativă a 
consumului de energie electrică pe 
secții, sectoare și ateliere s-a reali
zat contorizarea tuturor consumato
rilor, instalîndu-se in ultima vreme 
peste 60 de contoare.“

Am mai reținut că, dintre măsu- .

La Combinatul de articole

Control permanent al încadrării 
>0 o oșoniri J îi Jim s ș t . **

in puterea medie orara aprobata
*mo t>m:> ni :>fc ii.-; s. .w,-jors L; -mo siso ni

La Combinatul dvarticeta tehnico 
din cauciuc din Pitești stăm de vor
bă cu factorii implicați direct în mai 
buna gospodărire a consumurilor de 
energie electrică : Nicolae Jianu, in- 
giner-șef, Georgel Anița, șeful sec
ției mecano-energetice, și Erotei Pe
trescu, șeful atelierului energetic. 
Aflăm- că unitatea nu este o mare 
consumatoare de energie, dar aceas
ta. nu Înseamnă că grija pentru buna 
gospodărire a resurselor energetice 
lipsește ; ba, dimpotrivă, e intilnitâ 
la țot pasul.

Pentru încadrarea în puterile apro
bate s-a organizat un sistem de mă
surare ce permite evaluarea rapidă și 
in.-orice moment a consumului pe în
tregul combinat, cu accent pe prin
cipalii săi consumatori : liniile de 
malaxoare, compresoarele de aer, 
Valțurile,. liniile de calandru. în acest 
pens, s-a pus în funcțiune un aparat 
fontorizator care însumează energia 
electrică preluată din sistemul ener
getic național pentru alimentarea 
unității. De asemenea, au foșt repa
rate puncțele de .alimentare și con- 
atorțzați principalii consumatori. Sis
temul adoptat, permite cunoașterea 
Jconsiimului în orice moment (la un 
jsfert sau la o jumătate de oră) și 
luarea de măsilri operative in ve
derea încadrării în consumul apro
bat pentru ora respectivă. Totodată, 
,;cu ajutorul acestui sistem se notează 
și analizează, zilnic, puterea consu- 
Snată in fiecare din cele 24 ore, 
,'endrgia consumată pe fiecare schimb, 
precum și pe fiecare zi.

Temeinica organizare a muncii - premisa creșterii eficienței actului de conducere
în contextul larg al problemelor 

pe care le ridică perfecționarea 
conducerii activității economico- 
sociale, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de la sfîrșitul 
lunii aprilie a.c. consacră o atenție 
deosebită organizării și modernizării 
activității de producție. îmbunătățirii 
conducerii unităților economice.

„Dacă vorbim de îmbunătățirea 
conducerii — sublinia secretarul 
general al partidului — consider că 
trebuie să pornim de Ia o mai bună 
repartizare a cadrelor, a muncii, dar 
si de la întărirea controlului și a 
raportării și, deci, a tragerii la răs
pundere a fiecăruia in domeniul său 
de activitate*.

Potrivit științei conducerii, trebuie 
să existe o strinsă corelație intre 
componentele primare ale oricărui 
post — sarcini, competențe și res
ponsabilități. îndeplinirea integrală, 
la timp și în condiții de calitate su
perioară, a sarcinilor ce revin fiecă
rei persoane la locul de muncă de
pinde decisiv de asocierea la acestea 
a tuturor competențelor și responsa
bilității necesare. Grafic, această 
corelație s-ar putea reprezenta sub 
forma unui triunghi echilateral de
numit. datorită importanței sale pri
mordiale. „triunghiul de aur al or
ganizării*.  Deci acest triunghi se 
referă la fiecare post și implicit la 
fiecare persoană din cadrul oricărei 
organizații, indiferent că este vorba 
de întreprindere industrială, coope
rativă agricolă de producție, centru 
de calcul, școală, muzeu etc. Dacă la 
nivelul unui post nu s-a asigurat 
acest triunghi, oricit s-ar strădui 
titularul său, sarcinile ce-i revin nu 
sint realizate în mod corespunzător.

Investigațiile efectuate în uni
tăți economice au relevat că 
două sint deficiențele care apar în 
mod frecvent. în primul rînd, se 
constată că in raport cu sarcinile, baza 

■ existenței oricărui post, competen

rile organizatorice luate, deosebit de 
eficiente s-au dovedit a fi defalca- 
rea zilnică a consumurilor de ener
gie, precum și stabilirea puterilor 
medii pe paliere pentru fiecare sec
ție și sector de producție în parte. 
Urmărirea consumurilor se realizează 
centralizat în cadrul unui dispecerat 
energetic alcătuit la nivelul combi
natului. Repartițiile de energie și 
puterile stabilite sînt afișate în fie
care secție pentru a fi cunoscute de 
toți oamenii muncii. Pentru înca
drarea în puterile aprobate la orele 
de vîrf de sarcină s-a elaborat un 
program de limitare a marilor con
sumatori de energie, fără a afecta 
realizarea sarcinilor de producție. 
Pentru echilibrarea consumului pe 
toată durata zilei, lunar se întocmeș
te un program de funcționare pe cele 
trei schimburi pentru fiecare secție 
de producție in parte, programîn-i 
du-se în schimburile I și III sec
toarele cu consumuri mari de ener
gie electrică.

în vederea aplicării neabătute a 
prevederilor recentului decret se ac
ționează în continuare pentru înlo
cuirea motoarelor cu turație con
stantă cu altele, cu turație variabilă, 
pentru acționarea ventilatoarelor din 
fabricile de mobilă, binale, case 
prefabricate ; dotarea consumatorilor 
mijlocii și mar! cu echipamente mo
derne de limitare a consumului la 
mersul in gol ; urmărirea pe calcu
lator a consumurilor și puterilor 
medii absorbite. (Gheorghe Baltă).

tehnice din cauciuc Pitești
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pentru încadrarea in puterile medii 
orare aprobate, cum sînt : progra
marea lucrului în schimburile 
III pentru liniile tehnolqgice 
funcționează în două schimburi 
landre I.M.G.B.. atelier gumai), 
gramarea activității in afara orelor 
de vîrf pentru utilajele de pregăti
re a fabricației, care pot asigura sto
cul de semifabricate pentru mai 
multe ore (valțuri. pregătire prefa
bricate, extrudere, streinere). pro
gramarea decalată a opririi utilaje
lor pentru echipare în vederea rea
lizării altor sortimente. Se cuvin re
levate și măsurile de reducere a con
sumurilor și puterilor absorbite de 
energie la liniile cu mai multe uti
laje în flux prin pornirea succesivă 
a acestora. Pentru identificarea de 
noi posibilități de reducere a consu
murilor energetice se află în curs de 
elaborare; în colaborare cu ICE- 
MENERG București, bilanțuri ener
getice pentru principalele linii si u- 
tilaje tehnologice. Pentru reducerea 
puterii absorbite sînt întocmite lis
tele cu utilajele care pot fi oprite 
imediat fără aviz prealabil. A fost, 
de asemenea, decalată pauza de 
masă, in două etape, pentru liniile 
cu consum mare de eneegie.

La începutul fiecărei lunt au loc 
ședințe de producție în care sînt în- 
mînate repartițiile de energie pen
tru luna în curs și este analizat ri
guros consumul din tuna anterioară. 
Periodic, consumatorii de energie 
din combinat primesc o curbă de

țele sint subdimensionate astfel că 
triunghiul din echilateral devine 
ascuțit, latura corespunzătoare com
petențelor fiind cea mai mică. In
suficiența competențelor, deci a 
mijloacelor de acțiune de care dis
pune efectiv persoana respectivă, a 
dreptului de a decide și de a acționa, 
antrenind oameni, resurse materiale 
și financiare în acest scop, face im
posibilă realizarea integrală a unora 
dintre sarcini. Spre exemplu, dacă 
un economist care participă la 
elaborarea planului unei întreprin
deri nu are posibilitatea efectivă de 
a studia cererea consumatorilor pen
tru produsele unității, de a cunoaște 
tendințele care se manifestă pe plan 
internațional in domeniul respectiv, 
desigur că proiectul de plan întocmit 
de el nu va asigura o corespondență 
integrală, din punct de vedere al 
cantității, sortimentului șl calității 
producției planificate cu cererea 
efectivă a beneficiarilor interni și 
externi. Ca Urinare, în anul următor, 
o parte din produse nu vor putea fi 
vindute efectiv, apărind nerealizări 
ale exportului și producției-marfă 
vindute și încasate, concomitent cu 
stocuri supranormative pentru unele 
produse finite și cu neonorări de 

.cereri ale beneficiarilor pentru alte 
produse.

A doua deficiență frecvent con
statată se referă Ia subdimensiona- 
rea responsabilităților atribuite pos
tului în raport cu sarcinile și com
petențele. în acest caz, triunghiul 
devine tot ascuțit, latura cea mai 
mică fiind însă cea corespunzătoare 
responsabilității. Insuficiența respon
sabilităților înseamnă că recompen
sele și sancțiunile prevăzute a fi 
acordate titularului de post sînt prea 
mici, nefiind suficient de stimula
tive pentru realizarea întocmai a 
sarcinilor prevăzute și utilizarea 
adecvată a competențelor acordate. 
Altfel spus, nu sînt prestabilite nici 

sarcină a consumului realizat în ve
derea luării de măsuri pentru apla
tizarea ei.

Bilanțul celor 9 luni care au trecut 
din acest an relevă că unitatea s-a 
Încadrat în consumurile normate, 
realizîndu-se o economie de 66 000

La întreprinderea de stofe „Carpatex

Măsuri pentru buna funcp'onare a utilajelor
— Colectivul nostru — ne-a rela

tat inginerul Stefan Predoi. director 
tehnic al întreprinderii „Carpatex*  
— a fost si pinâ acum preocupat in 
cel mai înalt grad de gospodărirea 
cu grijă a energiei, electrice și ter
mice. ceea ce ne-a permis să ne în
cadrăm în cotele si repartițiile apro
bate. O dată cu apariția recentului 
Decret al Consiliului de Stat această 
preocupare a început să se amplifice 
in întreprinderea noastră. Am stabi
lit de pe acum măsuri care să asi
gure o reducere a consumurilor e- 
nergetice si incadrarea strictă în pu
terile medii orare aprobate atît pe 
schimburi, cit si la orele de vîrf. în 
așa fel incit să avem un consum 
echilibrat pe întreaga durată a zilei.

Despre ce fel de măsuri este vor
ba ? în prim-plan se situează pro
gramarea corespunzătoare a schim
burilor. în același timp, se are me
reu in atenție ca mașinile si utila
jele să fie permanent încărcate la 
capacitatea lor nominală, evitindu-se 
mersul in gol sau timpii de stațio
nare. Aceasta se asigură in bună 
măsură atît prin pregătirea din timp 
a urzelilor, cit si prin asigurarea 
pieselor de schimb si o Intervenție 
operativă la înlocuirea celor uzate. 
O atenție deosebită se va acorda 
evitării repetării unor operații teh
nologice.

— O altă măsură cu greutate în 
gospodărirea judicioasă a energiei 
electrice și termice — a ținut să 
sublinieze subinginerul Gheorghe 
Furfurică. din cadrul serviciului me- 
cano-energetic — este aceea a ra
ționalizării regimului de funcționare 
a utilajelor energointensive. in pri
mul rind prin evitarea folosirii lor

La întreprinderea minieră Barza

Minereu peste prevederi, consum redus 
de energie electrică

Si In acest an. minerii de la Barza 
au obținut importante depășiri de 
plan, in condițiile economisirii unor 
însemnate cantități de energie elec
trică, combustibil convențional si re
ducerii cheltuielilor materiale.

— Prin acțiunile politico-educati
ve pe care le întreprindem, prin mă
surile tehnico-organizatorice luate, 
de la începutul anului si oină în 
prezent nu numai că ne-am încadrat 
in consumurile prevăzute, dar s-au 
și economisit peste 1 200 MWh ener
gie electrică si 285 tone combustibil 
convențional — ne spune tovarășul 
Viorel Popa, secretarul comitetului 
de partid si președinte al consiliu
lui oamenilor muncii.

Recentul Decret al Consiliului de 
Stat privind asigurarea producției 
de energie sl folosirea rațională a 
energiei electrice a generat si în 
rînduriie minerilor de la Barza de
clanșarea a noi acțiuni, stabilirea de 
măsuri concrete cu eficientă ridica
tă, chiar din aceste zile. La între
barea : ..Ce măsuri s-au luat pentru 
încadrarea in consumurile medii a- 
probate pe fiecare schimb si la orele 
de virf. precum si pentru echilibra
rea consumului pe întreaga durată 
a zilei*,  ne-au răspuns tovarășul dr. 
ing. Ottmar Kheil. director adjunct 
tehnic-dezvoltare. si ing. Aurel Cir- 
co. eriergeticul-sef al întreprinderii, 
în primul rînd a fost revăzut si sta
bilit programul de funcționare orară 
la toii consumatorii, s-a asigurat în

suficiente recompense materiale și 
morale pentru îndeplinirea sarcini
lor și nici suficiente sancțiuni pen
tru nerealizarea corespunzătoare a 
acestora. Ca 'urmare, simțul de res
ponsabilitate scade, ordinea și disci
plina se diminuează atît la nivelul 
postului respectiv, cit și al celorlalte 
sectoare din unitate care au nevoie 
de rezultatele muncii sale, indife
rent că sînt piese sau subansamble, 
norme de muncă, proiecte de noi 
produse sau materii prime și mate
riale de la beneficiar.

Concluzia principală care se de
gajă este aceea că preîntimpinarea 
sau eliminarea neasigurării raționa
lității organizării la nivelul fiecărui 
post are o importanță decisivă pen
tru funcționalitatea normală a fiecă
rei unități social-economice, pentru 
eficiența sa. De fapt; toate elemen
tele de conducere cuprinse în tezele 
din aprilie ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au în vedere 
direct și indirect realizarea integrală 
a sarcinilor de către fiecare om al 
muncii, creșterea responsabilității 
individuale și colective, imposibil de 
asigurat fără corelarea riguroasă a 
sarcinilor, competențelor și respon
sabilităților aferente acestora.

Cercetările efectuate de membrii 
colectivului catedrei de conducere a 
unităților economice din Academia 
de Studii Economice în cîteva zeci 
de întreprinderi și centrale au rele
vat că în vederea eliminării defi
ciențelor menționate, a asigurării 
corelațiilor obiectiv necesare dintre 
sarcini, competențe și responsabili
tăți este necesară acționarea pe mai 
multe planuri.

în primul rînd se impune ca în 
fiecare unitate social-economică, 
pentru fiecare om al muncii, să 
existe o descriere a postului care să 
prevadă integral, dar și precis, 
obiectivele de realizat, sarcinile de 

kWh. Se evidențiază în acest sens 
bunele rezultate obținute de „mari 
consumatori*,  cum sînt secția 1 do
zaj amestec, condusă de ing. Radu 
Gheorghe. secția II benzi transpor
toare. condusă de ing. Mihai Ilieș. 
(Gheorghe Cirstea).

— Brașov

în orele de vîrf. utilizarea lor fiind 
permisă, de la caz la caz, în raport 
de consumul pe secții și intreprin- 
dere. în așa fel Incit acesta să fie 
echilibrat pe întreaga durată a zilei.

în același context se înscriu și 
alte măsuri ca : reducerea consumu
lui de energie electrică destinat 
funcționării instalațiilor de ventilație 
tehnologică, prin extinderea ventila
ției naturale si recircularea aerului 
cald între secții, raționalizarea func
ționării instalației de umectare a 
aerului. In funcție de condițiile pro
cesului de producție din secții. Chiar 
în aceste zile, in secția tesătorie se 
va trece la realizarea iluminatului 
local pe mașini, prin coborîrea ilu
minatului de la nivelul plafoanelor.

In paralel cu aceste preocupări. în 
atenția cadrelor de specialiști ale 
întreprinderii se situează si proble
ma creșterii gradului de recuperare 
a resurselor energetice refolosibile, 
cum ar fi cele rezultate de la mași
na de uscat țesătură, mașina de de- 
catat si altele care, prin interme
diul unor recuperatoare de căldură, 
folosesc căldura din aburul tehno
logic sau din ana de condens pen
tru a fi utilizată la prepararea apel 
calde tehnologice. în vederea extin
derii procesului de recuperare a a- 
cestor resurse s-au stabilit unele 
măsuri privind executarea unor noi 
recuperatoare de căldură. La toate 
acestea mal amintim faptul că a 
fost întocmit un program de ilumi
nat si încălzit la nivelul întreprin
derii. menit să asigure o gospodă
rire cit mai judicioasă a energiei 
electrice si termice si evitarea risi
pei. (Nicolae Mocanu).

tărirea controlului din partea mem
brilor comisiilor energetice și ai sub
comisiilor în fiecare subunitate, asu
pra respectării riguroase a nivelurilor 
de consum planificate si echilibrării 
curbei de sarcină. La conducerea în
treprinderii a fost organizat un dis
pecerat energetic coordonator, cu 
putere de decizie, ce se află in per
manentă legătură directă cu între
prinderea de rețele electrice. In ve
derea asigurării încadrării oră de 
oră in consumurile planificate și 
stopării imediate a oricăror depă
șiri. La orele de virf se urmărește 
cu toată atenția Încadrarea in nive
lurile programate, iar la marii con
sumatori — stațiile de compresoare. 
mașinile de extracție, pompele de 
evacuare a apelor din subteran, mo
rile de măcinare de la uzina de pre
parare — se dirijează funcționarea 
alternativă pe zone de activități a 
unor instalații, timp în care la cele 
oprite se execută lucrările de între
ținere sau reparații.

La subunitățile de la suprafață, 
atelierele mecanice, carieră si uzina 
de preparare a minereurilor, la di
ferite instalații sau masini-unelte au 
fost montate limitatoare de mers in 
gol. iar la liniile de măcinare a mi
nereurilor se urmăresc îndeaproape 
încărcarea constantă a morilor, in 
funcție de puterea absorbită si folo
sirea ia capacitate a instalațiilor, un 
consum cit mai redus de energie e- 
lectrică. (Sabin Cerbu).

efectuat, competențele acordate, res
ponsabilitățile asociate lor, precum 
și lista calităților, cunoștințelor, ap
titudinilor și deprinderilor ce tre
buie posedate de titularul său. 
Esențial este ca aceste descrieri să 
nu aibă un caracter formal, ci să 
cuprindă integrai elementele men
ționate, corelate șl armonizate orga
nic. pornind de Ia necesitatea înde
plinirii obiectivelor înscrise în pla
nul economico-social al unității res
pective. Subliniem acest aspect in
trucit nu în puține unități se consta
tă că descrierile de posturi sînt 
incomplete, formale, mai ales in 
ceea ce privește stabilirea compe
tențelor și responsabilităților atri
buite. Perfecționarea descrierilor de 
posturi asigură premisa organizato
rică pentru generalizarea operațio- 
nalizării in practică a indicației to
varășului Nicolae Ceaușescu pri
vind acționarea „cu toată hotărîrea 
pentru creșterea răspunderii, a în
tăririi ordinii și disciplinei în mun
că, în toate domeniile de activitate*.

O altă direcție principală de ac
țiune o constituie actualizarea 
descrierilor de posturi prin pre
vederea de sarcini, competențe și 
responsabilități ce decurg din op
țiunile strategice ale politicii parti
dului nostru, din obiectivele majore 
ale fiecărei etape de dezvoltare a 
țării. Spre exemplu, amplificarea 
exportului, sarcină prioritară a eco
nomiei naționale, este condiționată 
de prevederea concretă pentru per
sonalul muncitor din fiecare unitate 
economică de sarcini, competențe și 
responsabilități suplimentare cores
punzătoare specificului postului o- 
cupat de fiecare persoană. în caz 
contrar va apare un decalaj între 
vorbe și fapte cu repercusiuni ne
gative asupra sporirii volumului și 
eficienței exportului.

Realizarea unor descrieri de pos

SATU MARE: Culegători multi și harnici
Intensificarea la maximum a rit

mului recoltării porumbului si a ce
lorlalte culturi de toamnă a devenit 
acum prioritatea-priorităților pentru 
toate unitățile agricole din județul 
Satu Mare. Pînă la data de 16 oc
tombrie, pe ansamblul județului po
rumbul a fost cules de pe 25 000 hec
tare, ceea ce reprezintă aproape ju
mătate din suprafața cultivată.

O probă elocventă a acțiunilor 
Intense ce se întreprind in aceste zile 
pentru strinsul. transportul și deno- 
zitarea în bune condiții a recoltei 
am întilnit-o in consiliul agroindus
trial Livada, unde porumbul și le
gumele dețin o pondere însemnată. 
Pretutindeni, prin unitățile pe unde 
am trecut, am putut constata o te
meinică organizare a muncii, pre
ocuparea pentru o cit mai bună mo
bilizare a forțelor la recoltat. Ast
fel. cooperativa agricolă din Me- 
dieșu Aurit, unde pină la data de 
14 octombrie fuseseră recoltate ma
nual 700 hectare, din cele 1 170 hec
tare cultivate cu porumb, zilnic se 
află la cules 300 de cooperatori și 
60 de lucrători din diferite sectoare 
neagricole ale comunei. Porumbul 
este recoltat direct fără pănușe, ceea 
ce creează posibilitatea sortării a- 
cestuia incă din lan. Știuletii sînt a- 
dunați in grămezi, după care sint 
imediat încărcați in atelaje si trans
portați la baza de recepție, iar cei 
neajunși la maturitate, evident foar
te putini ca număr, sint strinși cu 
grijă si depozitați pe o durată scurtă 
într-un loc anume stabilit pentru 
incă o triere, după care cei socotiți 
necorespunzători pentru a fi depozi
tați sînt dirijați pentru a fi prelu
crați Ia Centrul de preparat pastă 
furajeră, din Livada, organizat pen
tru toate unitățile agricole din raza 
acestui consiliu.

La cooperativa agricolă din Hal- 
meu, ritmul de lucru este si mai in
tens. Pînă în seara zilei de 14 oc
tombrie s-a cules porumbul de pe 
1 200 hectare, din cele 1 500 hectare 
cultivate, lucrare care si aici se exe
cută în exclusivitate manual, cu par
ticiparea a circa 250 de cooperatori, 
precum si a unui număr de săteni 
din zonele colinare apropiate Si care 
in plus transportă porumbul cu ate
laje proprii. în această unitate 
s-au recoltat. în urmă cu trei-patru 

Recoltoreo poiumbului la cooperativa agricolă Turulung, județul Satu Mare
Foto : Martin Sarea

turi complete, riguroase și actuali
zate constituie fundamentul pentru 
încadrarea lor cu personal care să 
corespundă integral cerințelor pos
turilor ocupate. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea din aprilie „este necesar să 
fim mai insistenți, sau mai exigenți, 
in înfăptuirea politicii de cadre, in 
general, și a activității de perfecțio
nare a cunoștințelor acestora, de ri
dicare a nivelului lor științific, teh
nic, profesional și politic*.

încadrarea pe fiecare post. Indi
ferent că este de conducere sau de 
execuție, de persoane care să posede 
integral fondul de cunoștințe nece
sare, să aibă o mentalitate și un 
comportament adecvat, este deter
minantă pentru buna îndeplinire a 
obiectivelor ce revin întreprinderii. 
Prin aceasta se evită apariția în 
structura organizatorică a unor „go
luri*  care dereglează bunul mers al 
producției, realizarea ritmică și cu 
minimum de resurse a creșterii ni
velului tehnic și calității produselor, 
sporirii productivității, amplificării 
exportului ș.a.m.d.

Toate principiile și modalitățile 
indicate de secretarul general al 
partidului în Tezele din aprilie — 
promovarea cadrelor prin concurs, 
rotația cadrelor, efectuarea de pe
rioade de probă, ridicarea nivelului 
de cunoștințe a personalului utili- 
zînd o gamă variată de cursuri și 
programe de pregătire — este ne
cesar să fie generalizate șl perma
nentizate cit mai rapid. De ritmul 
și amploarea operaționalizării aces
tor perfecționări depinde în ultimă 
instanță realizarea obiectivelor de 
dezvoltare a economiei naționale 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. pentru anul in curs și între
gul cincinal.

dr. Ovidiu NICOLESCU 

săptămîni. însemnate cantități de po
rumb care aveau un procentaj de 
umiditate cu mult peste cel admis 
la recepție. întreprinderea de con
tractare, achiziție si păstrare a pro
duselor agricole Satu Mare a acor
dat însă cooperativei un sprijin 
prompt, punindu-i la dispoziție un 
număr însemnat de panouri de lemn 
pentru a confecționa arioaie. în care, 
de altfel, a si fost depozitat imediat 
porumbul respectiv pentru a se usca, 
pină la limita la care e admis In 
bază.

Nu departe de aici, la coopera
tiva agricolă din Turulung, recolta
rea porumbului se efectuează atit 
manual, cit si mecanizat. La culesul 
manual participă un număr mare de 
cooperatori, precum și 50 de oameni 
veniți din zona de deal, care efec
tuează cu căruțele proprii și trans
portul la bază. Primarul comunei, 
Livia Sebeși. ne declara însă că. 
deși participarea cooperatorilor la 
muncă e mai bună ca in anul trecut 
— aceasta și ca urmare a aplicării 
mai ferme a criteriilor de retribuire 
a muncii în acord global — unii co
operatori nu răspund cu promptitu
dine la imperativul acestor zile, a- 
mînînd realizarea sarcinilor ce le re
vin de pe o zi pe alta. Desigur, este 
salutar faptul că pină la urmă s-a 
adoptat o poziție fermă față de ca
zurile de indisciplină, de nepartici- 
pare la muncă, dar credem că o ase
menea atitudine dacă s-ar fi mani
festat și mai devreme și-ar fi arătat 
în mai mare măsură eficiența. După 
cum considerăm că sînt bine venite 
organizarea mai frecventă a unor 
controale însoțite de măsuri adecva
te pe parcelele cu porumb încre
dințate cooperatorilor pentru a fi lu
crate în acord global, așa cum bine 
a' procedat, spre exemplu, conduce
rea cooperativei din această comună 
în cazul unei cooperatoare. Parcela 
încredințată acesteia, nefiind recol
tată la vreme, a fost dată in lucru 
altor cooperatori. Faptul a nemul- 
tumit-o pe cea in cauză, dar i-a 
slujit și de învățătură, intrucit a de
terminat-o să vină la lucru, din- 
du-i-se ulterior altă parcelă pentru 
a recolta. Tot atit de bine venite șt 
eficiente sint si acțiunile de întra
jutorare inițiate de organizația de

COVASNA: Livrarea sfeclei de zahăr 
- potrivit graficelor stabilite!

în județul Covasna, în linii mari, 
stringerea cartofilor s-a încheiat, in 
actualitate fiind acum, pe lingă alte 
lucrări de sezon, recoltarea sfeclei 
de zahăr și livrarea acesteia fabricii 
de prelucrare. Merită consemnat 
făptui că în multe din unitățile pro
ducătoare de sfeclă se acționează cu 
răspundere pentru a se preveni 
pierderile. Cea mai mare atenție se 
acordă dizlocării sfeclei de zahăr, 
prevenindu-se tăierea rădăcinilor. 
De asemenea, prin decoletarea co
rectă se reduc pierderile de produc
ție. „Cooperatorii au înțeles modul 
in care trebuie să lucreze la recol
tarea sfeclei de zahăr pentru a se 
preveni pierderile — ne spune to
varășul Hie Babin, președintele uni
unii județene a cooperativelor agri
cole. Dacă facem un calcul, rezultă 
că la fiecare rădăcină, prin decole- 
tare incorectă, se pot pierde 30 de 
grame, ceea ce înseamnă că 1a un 
hectar pagubele se pot ridica la peste 
2 000 de kg. Același lucru putem să-l 
afirmăm și despre pierderile cauza
te de ritmul lent al transportului și 
tinerea îndelungată a unor mari 
cantități de sfeclă în bătaia soare
lui. pe cimp. în acest caz. datorită 
dezhidratării. într-o perioadă de 5—7 
zile, pe ansamblul județului, s-ar 
pierde 4 900 de tone de sfeclă. Ți- 
nînd seama de toate acestea, au fost 
luate măsuri de respectare strictă a 
graficelor de livrare a sfeclei si pen
tru efectuarea corectă a lucrării de 
dezfrunzit*.

Am urmărit cum se îndeplinesc 
aceste cerințe în unități agricole din 
consiliul agroindustrial Ozun. La co
operativa agricolă Chilieni se recol
tase sfecla de zahăr de pe mai bine 
de jumătate din suprafața cultivată. 
Aici, cooperatorii dau o atenție deo
sebită dislocării si decoletării corec
te a rădăcinilor. Din cele relatate de 
președinta unității, tovarășa Magda
lena Szakâcs, se prevede o produc
ție bună de sfeclă de zahăr care va 

partid și consiliul de conducere de 
la C.A.P. Medieșu Aurit, ce se în
treprind in cazul unor persoane 
virstnice sau care s-au îmbolnăvit, 
astfel că și pe solele încredințate 
acestora, prin participarea unor gru
pe de întrajutorare, a fost recupe
rată răminerea in urmă la recoltat.

în raza consiliului agroindustrial 
Livada se află si Asociația legu
micolă din comuna Apa. unde s-au 
recoltat in aceaștă toamnă circa 
5 000 tone de produse. în cimp mai 
sînt insă de recoltat cantități mari 
de legume, pentru culesul cărora se 
depun eforturi susținute. Astfel, la 
ferma nr. 2, la recoltarea tomatelor 
se aflau, alături de lucrători ai aso
ciației, și 100 de oameni ai muncii 
sosiți de Ia diferite unități din Satu 
Mare. La prima trecere se recoltau 
roșiile de cea mai bună calitate, iar 
la următoarea și tomatele destinate 
industrializării. Un mare număr de 
elevi lucrau la recoltarea sfeclei 
roșii. Un fapt pozitiv : sfecla este 
mai întii dislocată mecanic cu un 
dispozitiv realizat în cadrul asocia
ției. elevilor revenindu-le doar sar
cina mult mai ușoară de a o culege 
si a o așeza în grămezi, iar apoi să 
îndepărteze frunzele prin răsucire. 
Am constatat însă că pe eîmp se 
aflau mari cantități de sfeclă roșie 
recoltată chiar și de două săptămîni. 
o asemenea situație întilnindu-se și 
la Asociația legumicolă Satu Mare, 
în această privință, directorul trus
tului horticol, tovarășul Nicolae Ba
hici. ne spunea : „întreprinderea de 
legume si fructe s-a achitat în con
diții bune, pînă în prezent, de sar
cinile ce-i revin în raport cu uni
tățile producătoare. Acum insă va 
trebui să-și intensifice și mai 
mult preocuparea pentru a dirija 
mai operativ mijloacele de transport 
spre asociațiile legumicole în vede
rea preluării produselor recoltate. 
Totodată, vom interveni mai energic 
să ni se asigure mai multe ambalaje 
spre a evita pierderile prin depre
cierea tomatelor coapte, cit si pentru 
a folosi mai eficient munca elevilor 
care efectuează practica agricolă in 
fermele horticole*.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scintell*

situa, in continuare, unitatea prin
tre cooperativele fruntașe din județ. 
Constatăm însă si aici, ca și în alte 
unități că transportul la bază se 
desfășoară în ritm lent. Cu atit mai 
inexplicabilă ni se pare situația din 
cooperativele din Ozun și Lisnău, 
unde ritmul de recoltare este foarte 
lent, iar expedierile la baza de re
cepție sînt sub grafic : la Ozun — 
cu 517 tone, iar la Lisnău — cu 248 
tone. Că lucrările puteau fi mai 
avansate o demonstrează rezultatele 
cooperativei agricole Chiciș. care, 
față de 840 tone prevăzute, a livrat 
851 de tone. „Folosim toate mijloa
cele mecanice si atelajele la trans
portul sfeclei, pentru a ne încadra 
în graficele stabilite — arăta tova
rășul Petre Ticusan. primarul comu
nei. Printr-o amplă mobilizare a 
tuturor celor ce au lucrat sfecla de 
zahăr in acord global s-a întărit răs
punderea oamenilor atît pentru res
pectarea tehnologiei, cit și pentru 
stringerea recoltei. Ca atare, coope
rativa agricolă din comuna noastră 
respectă prevederile graficelor de 
expediere a sfeclei la unitățile de 
prelucrare*.

în concluzie, din cele constatate la 
baza de recepție din Ozun, din in
formările primite de la seiful aces
teia. zilnic se expediază la Fabrica 
de zahăr din Bod peste 100 de tone 
de sfeclă, iar in unele zile aceste 
cantități se ridică și la 500 de tone, 
fapt ce demonstrează că există toate 
condițiile pentru ca obligațiile con
tractuale să fie îndeplinite. Totuși, 
pe ansamblul județului, graficele de 
livrare a sfeclei de zahăr nu se în
deplinesc. Si aceasta, in principal 
datorită faptului că ritmul recoltării 
este încă nesatisfăcător, lucrarea e- 
fectuindu-se, pînă în seara zilei de 
16 octombrie, doar pe 33 la sută din 
suprafața cultivată.

Constantin TI M ARII
corespondentul „Scinteii*
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCIÎmpreună cu tovarășa elena ceaușescu, 1n r.p. chineză
La Complexul cultural - istoric Da Guan Yuan din Beijing

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vi
zitat, in cursul dimineții de dumi
nică, Complexul cultural-istoric 
Da Guan Yuan din Beijing.

înalțK oaspeți români au fost 
însoțiți de tovarășii Chen Xitong, 
consilier de stat, primarul muni
cipiului Beijing. Qian Zhengying, 
vicepreședinte al Conferinței Con
sultative Politice Populare a R.P. 
Chineze, de alte persoane oficiale.

La vizită au participat persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru în R.P. Chineză.

în drum spre complexul cultu
ral-istoric. coloana oficială de ma
șini a străbătut principalele artere 
ale capitalei chineze, care, în ul
timii ani. a cunoscut o puternică 
dezvoltare urbanistică. Au fost 
înălțate numeroase construcții so- 
cial-edilitare. precum și moderne 
blocuri de locuințe. Semnificativ 
în acest sens este faptul că. în ul
timii cinci ani, la Beijing s-au 
construit o jumătate de milion de 
apartamente.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați cu deosebită căldură și res
pect de Wang Qingfeng, directorul 
complexului, care a exprimat 
bucuria de a primi vizita înalți- 
lor oaspeți români.

Gazdele au prezentat date pri
vind complexul cultural-istoric. ale 
cărui amenajare și reconstituire au 
fost inspirate din creațiile literare, 
îndeosebi de romanul „Visul din 
pavilionul roșu", aparținînd cla
sicului literaturii chineze Cao 
Xueqin. Conceput ca un model de 
reședință. Da Guan Yuan se con
stituie intr-o sinteză a arhitectu
rii tradiționale, cu elemente spe
cifice îndeosebi perioadelor dinas
tiilor Ming (1368—1644) și Qing 
(1644—1911), precum și a artei 
grădinilor chineze.

înalții oaspeți români au asis
tat la o pitorească prezentare a 
unor costume de epocă.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au apreciat ta
lentul, ingeniozitatea și spiritul 
constructiv al poporului chinez, 
creatorul uneia dintre cele mai 
vechi și strălucite civilizații. în 
același timp, au fost adresate cal
de felicitări colectivului de aici, 
către acționează cu pasiune pentru 
ca acest așezămînt cultural-isto
ric-. să evoce, peste timpuri, vechi

valori ale culturii și civilizației 
chineze.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitați, 
cu deosebit respect, să semneze 
în Cartea de onoare.

Directorul complexului a mul

La întreprinderea de televizoare din Beijing
(Urmare din pag. I)

Chineză pentru contribuția sa im
portantă la dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, pentru activitatea neobo
sită ce o desfășoară pe arena in
ternațională în vederea instaurării 
unui climat de destindere, secu
ritate, pace, încredere și largă 
cooperare internațională.

Făcîndu-se ecoul acestor sim
țăminte, tovarășii Tang Zhongwen, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini și electro
nicii. și Cheng Jie, directorul uni
tății, au adresat, cu respect, tova

țumit pentru aprecieri și vizita fă
cută de distinșii soli ai României 
socialiste, subliniind că ea consti
tuie o. înaltă onoare pentru colec
tivul acestui complex culturai-is- 
toric.

Pe întregul traseu străbătut de 
coloana oficială, ca și pe parcursul 

rășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros bun venit.

Vizitînd principalele secții de 
producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost informat 
despre activitatea întreprinderii, 
organizarea procesului de fabrica
ție, precum și în legătură cu pre
ocupările specialiștilor chinezi 
pentru înnoirea și modernizarea 
permanentă a produselor. S-a sub
liniat că. începind din 1973, aceas
tă unitate a cunoscut o puternică 
dezvoltare, transformîndu-se din- 
tr-un atelier de componente radio 
într-o întreprindere-etalon a in

vizitei la complex, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați 
c.u multă cordialitate de locuitorii 
capitalei chineze, care, prin a- 
plauze și gesturi prietenești, și-au 
exprimat bucuria și satisfacția de 
a-i avea ca oaspeți.

dustriei electronice din R.P. Chi
neză. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor întreprinderii noi 
succese în întreaga lor activitate.

După vizitarea principalelor sec
ții ale întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost invitat de 
gazde să semneze în Cartea de 
onoare.

La plecare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost expri
mate. încă o dată, respectuoase 
mulțumiri pentru vizita făcută și 
pentru urările adresate colectivu
lui întreprinderii.

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit un grup de oameni de știin 
cercetători și specialiști din R. P. Chineză

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim- 
ministru al guvernului, președinte
le Consiliului Național al Științei 
și Învățămîntului, a primit, luni, 
17 octombrie, un grup de oameni 
de știință, cercetători și specialiști 
din R.P. Chineză, condus de tova
rășii Zhou Guangzhao, președin
tele Academiei de Științe, și Zhou 
Ping, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Știință și Tehno
logie.

în cadrul întîlnirii, președinte
le Academiei de Științe a Chinei 
a relevat importanța vizitei ofi
ciale de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceausescu o efectuează 
în R.P. Chineză, subliniind că 
aceasta va deschide noi orizonturi 
conlucrării dintre cele două țări.

Încheierea lucrărilor celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte
guvernamentale româno-chineze de colaborare
La Beijing s-au încheiat. luni. 17 

octombrie, lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-chineze de colabo
rare economică si tehnică.

în lumina înțelegerilor convenite la 
cel mai Înalt nivel, comisia a anali
zat căile si direcțiile de acțiune în 

inclusiv pe tărlmul științei. în a- 
celași timp, tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu i-a 
fost adresat un cald mesaj din 
partea oamenilor de știință chi
nezi. care dau o înaltă apreciere 
activității sale desfășurate pe tărîm 
științific, al cercetării fundamen
tale și aplicate, contribuției sale 
valoroase la dezvoltarea științei.

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu a mulțumit 
pentru mesaj și cuvintele de apre
ciere exprimate și a transmis oa
menilor de știință, cercetătorilor și 
specialiștilor chinezi salutul său, al 
oamenilor de știință din România, 
împreună cu urarea de noi succese 
în întreaga activitate.

în timpul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej, a fost eviden
țiată colaborarea dintre oamenii de 
știință rotnâhi și chinezi —1 Câte 
se înscrie în ansamblul bunelor 

vederea intensificării în continuare 
a conlucrării economice bilaterale. 
Au fost stabilite măsuri concrete 
pentru dezvoltarea, pe baze re
ciproc avantajoase, a cooperării in 
producție în domenii de interes co
mun, precum și pentru creșterea 
și diversificarea schimburilor de 

raporturi de prietenie și colab< 
rare dintre partidele, țările și pi 
poarele noastre — subliniindu-s 
posibilitățile existente pentru air 
plificarea continuă a acestei cor 
lucrări în diferite domenii de ir 
teres comun. A fost exprimat 
hotărîrea de a se acționa susținu 
pentru înfăptuirea obiectivelor în 
scrise în planurile și acordurile d 
colaborare dintre Academia Repu 
blicii Socialiste România și Acade 
mia de Științe a Chinei, dintre Co 
mitetul Național pentru Știință ș 
Tehnologie din România și Corni 
tetul de Stat pentru Știință și Teh 
nologie din R.P. Chineză. S-a sub 
liniat că întărirea pe mai departi 
a conlucrării dintre România ș 
R.P. Chineză în domeniul științe 
este în interesul construcției so
cialiste în cele două țări, al dez
voltării lbt multilaterale.

economică și tehnică
mărfuri dintre România și China.

La încheierea lucrărilor, președinț i 
celor două părți in comisie, tovarășul 
Ion Dincă. prim viceprim-ministru al 
guvernului, si tovarășul Zou Jiahua, 
consilier de stat, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini și electroni
cii. au semnat protocolul sesiunii.

• reportaje • însemnări •
J DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII REALIZĂRI DIN ECONOMIE

întreprinderea de mașini 
agricole „Semănătoarea". 
Bătrina uzină de pe cheiul 
Dîmboviței a întinerit cu 
totul. E .de nerecunoscut, 
rod al repetatelor dialoguri 
de lucru purtate de-a 
lungul timpului de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cu harnicii constructori de 
mașini agricole de aici.

— O uzină nouă, moder
nă — ne spune secretarul 
comitetului de partid al în
treprinderii, tovarășul Con
stantin Velea — pretinde 
oatneni cu înaltă compe
tență profesională, in pas 
cu cele mai noi cerințe 
tehnice șj științifice. Nici 
nu se poate altfel, avînd în 
vedere dotarea tehnică de 
ultimă oră a întreprinderii.

Vizităm întreprinderea, 
secție cu secție. într-ade- 
văr. n-o mai recunoaștem, 
într-un timp relativ scurt, 
secțiile de producție și-au 
schimbat complet înfățișa
rea. Secția sculărie. de 
exemplu, era considerată, 
înainte de declanșarea a- 
cestor schimbări în dotare 
și organizare, una dintre 
cele mai moderne secții, 
dispunind. pe lingă o înzes
trare tehnică în măsură să 
facă fată oricăror cerințe, 
de un potențial uman deo
sebit de bine pregătit. Se 
spune despre muncitorii de 
aici că pot să construiască 
orice. O dată cu declanșa
rea acțiunii de moderniza
re s-a hotărit reamplasa- 
rea secției într-un spațiu 
nou creat, optimizarea 
fluxurilor etc. Lucrurile 
acestea nu s-au petrecut 
insă chiar atît de lin cum 
s-ar crede. Unii și-au ex
primat îndoiala, alții au 
tăcut... semnificativ. „La 
noi este o problemă a spa
țiului îngust sau la mon
taj ? — spuneau unii. De 
ce să ne creăm singuri pro
bleme ? La noi merge trea
ba și așa si sîntem pe 
deplin mulțumiți cum 
merge !“.

Deci, feluri de ginduri si 
ginduri. Unii înțelegeau 
mai greu necesitatea pro
cesului de înnoire, cu atît 
mai mult cu cit secția de 
sculărie îsi realiza si îsi 
depășea planul lună de 
lună. „Totuși secția aceasta 
avea cei mai multi inven
tatori și inovatori, adevăra
tă secție de creație, de in
troducere a noului ; nu aici 

puteau izbîndi cei putini, 
refractari la nou“ — pre
ciza secretarul comitetului 
de partid. Sigur, a fost un 
moment de stinjeneală, 
cind unii au încercat să-și 
explice .,conservatorismul" 
prin faptul că toate schim
bările ce se vor produce ar 
putea să conturbe sarcinile 
de plan. Nu s-a întimplat 
deloc așa. oamenii au ho- 
tărît să lucreze continuu, 
fără întrerupere, trecerea 
pe noul amplasament 
făcîndu-se din mers. in 
plin proces de producție".

Așa s-a și intîmplat ; 
demontarea si montarea 

Noul într-o 
întreprindere-model 
însemnări de la uzina „Semănătoarea" din Capitală

utilajelor a durat minimum 
posibil și lucrul n-a fost 
întrerupt nici o clipă la 
nivel de formații. Mai 
mult. in noul amplasa
ment, beneficiind de spațiu 
mai mult, muncitorii au 
propus soluții de utilizare 
cit mai eficientă a aces
tuia. Au fost regîndite 
anumite fluxuri, reampla- 
sate anumite ateliere, s-a 
creat spațiu de protecție 
pentru mașinile speciale 
etc. Pe scurt, totul a fost 
regîndit. optimizat. înnoit. 
Ba chiar, din dorința de a 
fi în ton cu noua clădire, 
cu noul din jur, muncitorii 
și-au schimbat. în același 
timp, hainele de protecție 
și toată secția a venit la 
lucru în salopete noi. Se 
crease, firește, o nouă stare 
de spirit. Acum. într-ade- 
văr. noul în secția de scu
lărie este .acasă". De fapt, 
se poate spune acest lucru 
despre întreaga uzină !

Intrăm intr-un atelier 
nou. Nu este vorba de o 
reîntinerire — atelierul 
acesta pur și simplu nu a 
existat. Funcționează în- 
tr-una din vechile clădiri, 
într-un spațiu dezafectat, 
înnoirea. modernizarea 
presupune folosirea efici
entă a tuturor spatiilor în- 

tr-o nouă concepție de or
ganizare și dotare. Aici. în 
acest atelier, toate instala
țiile. dar absolut toate, sint 
noi. Este vorba de atelie
rul de celule flexibile, 
locul unde automatizarea 
și- cibernetizarea proceselor 
de producție s-au transfor
mat dintr-iun frumos dezi
derat intr-o și mai frumoa
să (prin concretețe) reali
tate. Lucrează aici 7 roboți 
(intreprinderea are și în 
alte secții astfel de „lu
crători". dar aceasta este 
singura echipată compact 
astfel), servanți non-stop 
ai mai multor mașini cu 

comandă numerică ; si mai 
lucrează sau învață cum 
se lucrează cu astfel de 
mașini 20 de tineri munci
tori.

— Nu sînt cam multi 20 
de muncitori cot la cot cu 
cei 7 roboți ?

— Nu sint multi — ne 
asigură maistrul Gheorghe 
Matei. Secția are și opera
ții pregătitoare. unde, 
practic, se începe și se fi
nalizează produsul. Unii 
lucrează, deci, acolo. Alții 
supraveghează si întrețin 
mașinile. Multi învață, se 
pregătesc pentru a lucra în 
acest domeniu, știut fiind 
că în foarte scurt timp 
fabrica va ajunge la zeci și 
zeci de roboti. Și cum li
ceul mecanic „Semănătoa
rea" nu pregătește încă 
operatori. ciberneticieni 
etc.. încercăm să rezolvăm, 
pentru început. in între
prindere această problemă.

— Ce meserie aveți 7 — 
îl abordăm pe un tînăr 
muncitor.

— ...Strungar. O meserie 
frumoasă, pe care mă stră
duiesc să o stăpînesc la 
perfecție. Dar timpul nos
tru cere mult mai mult de 
la fiecare dintre noi. Nu 
poți face față cerințelor 
cunoscînd o singură mese

rie. Mă înțelegeți ? La noi, 
policalificarea este și una 
din condițiile de bază ale 
promovării in profesie.

Se numește Răzvan 
Neamțu. are 29 de ani și 
a dobîndit, ca strungar, ca
tegoria a Vl-a. Dar il in
teresează, profund, ciber
netica. se pregătește asiduu 
in domeniul ei ; ' Răzvan 
Neamțu lucrează Ia „Semă
nătoarea" din 1978, de cind 
a absolvit școala profesio
nală de profil. In 1980 a 
fost primit în rîndurile 
comuniștilor. I s-a reco
mandat atunci să învețe, 
să nu bată pasul pe loc 

fiindcă uzina, ea însăși, nu 
poate bate pasul pe ioc. 
Prin oamenii ei. prin con
tinua lor perfecționare se 
realizează. in fond, pro
cesul de modernizare. A 
absolvit liceul la seral. 
Apoi a fost trimis în 
primul grup de patru spe
cialiști la Arad, la furnizo
rul de utilaje — strunguri 
cu comandă numerică. S-a 
inițiat în robotică. A făcut 
o pasiune din asta. Acum 
se pregătește să plece peste 
hotare. într-un schimb de 
experiență în acest dome
niu. Are familie (doi copii) 
și toată viața înainte.

— Ce vă propuneți pen
tru viitor ?

— Să învăț mal mult : 
mal întîi vreau să urmez 
o scoală de maiștri, apoi...

Recomandarea făcută ou 
prilejul primirii în partid 
a găsit, e cert. puternie 
ecou în conștiința lui si în 
conștiința atîtor altora din
tre tovarășii săi de muncă. 
Asemenea lui, și alți tineri 
din secție. între care Ștefan 
Prăiinariu. Gheorghe
Alexa. Visarion Beilic. 
și-au păstrat deprinderea 
de a învăța continuu, de a 
se autodepăși continuu.

— Poate și pentru că 
toată lumea din ..Semănă

toarea*  Învață — intervine 
inginerul Gheorghe. Ciontu, 
șeful atelierului de proiec
tare și de organizare a 
producției. înnoirile ra
dicale din uzină au Impus 
schimbări radicale și in 
structura profesională, au 
impus noi cerințe. noi 
obligații profesionale și 
etice. Nu putem implemen
ta noul decit cu oamenii 
predispuși Ia nou. Oameni 
care încep acțiunea de pri
menire cu ei'înșiși. Foarte, 
foarte multi dintre munci
torii noștri învață, urmea
ză cursuri de perfecționa
re, de policalificare, școli 
de maiștri, facultăți la 
seral.......................

— Dacă-mi permiteți, am 
să vă dau cîteva informații 
in privința aceasta — in
tervine Iuliana Florescu. 
șef serviciu personal. In 
acest an sînt înscris! la 
cursurile de perfecționare 
circa 2 900 de oameni. 
Aproape jumătate din în
treg personalul întreprin
derii. Cind vor absolvi 
aceștia, urmează cealaltă 
jumătate. La doi ani. fie
care om al muncii urmează 
Un astfel de curs; Dar cu 
toată seriozitatea. cu te
matici. cu bibliografie, cu 
seminarii. cu examene. Nu 
se admite intrarea in exa
men pentru treaptă sau ca
tegorie sau obținerea gra
dației fără a fi absolvit 
un astfel de curs în ultimii 
doi ani. De asemenea, pen
tru categoriile superioare — 
5. 6, 7 — este obligatoriu 
să fi absolvit un curs de 
policalificare, plus alte 
condiții, să fi executat, 
în ultimele trei luni, lu
crări de categoria respecti
vă, să susții, firește, un 
examen foarte serios... Vă 
mai pot spune că avem 
peste 120 de studenti la 
seral, tineri muncitori din 
secțiile de producție. Apoi 
mai avem școlile de 
maiștri si alte forme de 
învățămînt. astfel incit, la 
ora actuală. două treimi 
din personal... merge la 
școală.

— în fapt. deci, toată 
lumea învață — subliniază 
secretarul comitetului de 
partid. Ne pretinde acest 
lucru noua tinerețe a uzi
nei. tinerețea ei de azi si 
de mîine.

Anica FLORESCU

MUREȘ : Succese 
ale energeticienilor

Actionînd In spiritul orientărilor 
si indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. . la recenta , șe
dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. colectivele de 
energeticieni de pe cele trei plat
forme ale întreprinderii „Electro- 
centrale" Mures — Iernut. Fintinele 
si TirnăVeni — au obținut succese 
deosebite in întrecerea socialistă. 
Astfel, in aceste zile, ei au „ro
tunjit" la 200 milioane kWh canti
tatea de energie electrică pulsată 
suplimentar in magistralele ener
getice ale' tării, in perioada care a 
trecut din acest an. Este de remar
cat că acest spor de producție a 
fost realizat in condițiile in care 
fiecare din cele trei centrale s-a 
înscris strict in normele de con
sumuri de energie si combustibil 
prevăzute. în prezent, energeticie- 
nii mureșeni depun eforturi susți
nute pentru încheierea grabnică a 
reparațiilor capitale prevăzute si 
punerea in funcțiune, cu o lună in 
avans a turboagregâtului nr. 5 de 
200 MW. și cu 2 luni înainte de 
termen a turboagregâtului nr. 2 de 
100 MW de la termocentrala 
din Iernut (Gh. Giurgiu).

TIMIȘ : Tehnologii 
moderne, productivitate 

sporitâ
Prin aplicarea măsurilor cuprin

se in programele de perfecționare 
a organizării și modernizarea pro
ceselor de producție, în unitățile 
industriale din județul Timiș s-a 
înregistrat o creștere a productivi
tății muncii cu aproape 3 000 lei 
pe lucrător față de sarcina plani
ficată. ceea ce a contribuit la ob
ținerea unor substanțiale sporuri 
de producție, in mod deosebit la 
cea destinată exportului. Astfel. în 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului au fost realizate și 
livrate suplimentar economiei na
ționale, în condițiile diminuării 
consumurilor materiale și energe
tice normate, laminate finite pli
ne, aparatul electric de joasă ten
siune, aparate de măsură și con
trol electrotehnice, mijloace de 
automatizare electrotehnice și 
electronice, produse de mecanică 
fină, mașini-unelte de prelucrare 
prin așchiere, utilaje pentru lu
crări miniere și pentru metalurgie, 
mașini și instalații tehnologice 
pentru agricultură, cărămizi și 
blocuri ceramice, țesături de in și 
cînepă. tricotaje, confecții și alte 
produse industriale și bunuri de 
consum cu grad ridicat de prelu

crare a materiilor prime și mate
rialelor, , cu parametrii tfehnico- 
funcționali și de fiabilitate supe
riori. Sint de menționat in mod 
deosebit eforturile creatoare, de 
Înnoire și diversificare a produc
ției ale colectivelor de la între
prinderile metalurgică Nădrag, 
mecanică, de aparate electrice de 
măsurat, „Electrotimiș", de mate
riale de construcții, „Spumotim", 
„Textila" Timișoara, de încălță
minte Lugoj, de produse ceramice 
Jimbolia. (Cezar Ioana).

TURNU MĂGURELE :
Mașini electrice noi

între preocupările prioritare ale 
activității colectivului întreprinde
rii de mașini electrice Turnu Mă
gurele se află înnoirea și moder
nizarea produselor. Aici au fost 
asimilate in fabricația de serie trei 
noi tipuri de motoare electrice a- 
sincrone trifazate cu rotor în scurt 
circuit, cu puteri între 250—1 000 
kW. Sint produse destinate, con
form unui program prioritar, unor 
Întreprinderi electrocentrale din 
țară După cum ne spunea ingine- 
rul-șef al unității, Valentin Bre- 
zâie, între cele măi recente reali
zări se înscriu, de asemenea, etu
vele de uscare și polimerizare, pre
cum și cuptoarele de uscat elec
trozi — produse complexe cu înalți 
parametri tehnici și de calitate. 
Este de remarcat și faptul că pro
dusele noi și modernizate reprezin
tă aproape 70 la sută din volumul 
producției industriale, punerea în 
funcțiune in perioada următoare a 
noi capacități oferind posibilitatea 
diversificării gamei de fabricație 
și cu alte tipuri de motoare elec
trice mult solicitate de economia 
națională. (Stan Ștefan).

VASLUI : Exportul — 
indeplinit exemplar !

Situînd zi de zi in centrul pre
ocupărilor activitatea prioritară de 
realizare ritmică și de înaltă cali
tate a producției pentru export, 
colectivele de oameni ai muncii 
din 14 unităti economice de pe 
platformele industriale ale județu
lui Vaslui și-au indeplinit. înainte 
de termen, sarcinile contractuale la 
zi către partenerii comerciali, li- 
vrînd suplimentar, la cererea aces
tora, produse în valoare de peste 
32 milioane lei. Așa cum ne spunea 
Constantin Dăniciuc, vicepreședin
tele Consiliului județean de con
trol muncitoresc al activității eco
nomice și sociale, cele mai bune 
rezultate obțin lună de lună colec
tivele de oameni ai muncii de la

întreprinderile de rulmenți și de 
elemente pneumatice si aparate de 
măsură din Birlad. de materjale 
izolatoare „Premi" și Combinatul de 
fire sintetice din Vaslui, de încăl
țăminte „Hușeana" din Huși. (Pe
tru Necuia).

BACĂU : Cărbune 
peste prevederi 

întrecerea socialistă pe care o 
desfășoară în aceste zile minerii 
din bazinul Văii Trotușului are un 
obiectiv precis : extragerea din 
adîncuri a unor cantități tot mai 
mari de cărbune energetic și ex
pedierea lor de urgentă către ter
mocentrale. în acest scop, forma
țiile de lucru din toate sectoarele 
de exploatare își organizează mai 
bine munca, introduc in subteran 
noi mașini și utilaje, folosesc cu 
randament sporit zestrea tehnică 
de care dispun. Inginerul Nicolae 
Bejan, directorul întreprinderii 
miniere Comănești, ne spunea că 
pen’ru creșterea continuă a pro
ductivității muncii și Îmbunătăți
rea calității cărbunelui s-a extins 
acordul global în toate abatajele. 
Totodată, a fost întărită asistența 
tehnică în toate schimburile și la 
toate locurile de muncă prin repar
tizarea unui număr sporit de cadre 
tehnico-inginerești. Ca urmare, nu
mai minerii din sectoarele de ex
ploatare Leorda, Vermești și La- 
poș-Sud au extras și livrat peste 
prevederile planului, in perioada 
care a trecut din acest an. o can
titate de aproape 8 000 tone căr
bune brun, cu o putere calorică su
perioară celei prevăzute. De men
ționat că întregul spor de produc
ție a fost obținut pe seama crește
rii productivității muncii. (Gheor
ghe Baltă).

SATU MARE : Produse 
de nivel tehnic ridicat 
Cunoscut pentru gama largă de 

mașini și utilaje complexe pe care 
le asimilează an de an pentru noile 
obiective de investiții și pentru 
dezvoltarea unor capacități exis
tente. colectivul întreprinderii de 
piese de schimb și utilaje pentru 
industria chimică Satu Mare a fi
nalizat un nou produs mo
dern de înaltă tehnicitate. Este 
vdrba de o linie automată, in 
componenta căreia intră un număr 
de 11 mașini, destinată întreprin
derii „Farmec" din Cluj-Napoca. 
Prevederile de plan pentru perioa
da care a trecut din acest an în 
domeniul introducerii în fabricație 
de produse noi și reproiectate au 
fost considerabil depășite. (Octa
vian Grumeza).
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[EZEIE PENTRU PLENARA C C. AL P. C. R. - PROGRAM REUOLUTIQNAR DE MUNCA PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
REZULTATELE 1N MUNCĂ, ACTIVITATEA CONCRETĂ O nouă calitate

UNITATEA DE MĂSURĂ A ANGAJARII COMUNISTE în învățămîntul politico-ideologic
lare este aportul muncii politico- 
anizatorice la îndeplinirea sarci- 
ar economice 7 O întrebare fireas- 
în această perioadă cind ne apro- 
m tot mai mult de data ținerii 
narei C.C. al P.C.R., care urmează 
facă un bilanț al modului în care

i acționat, în spiritul Tezelor din 
rilie, pentru perfecționarea activl-
ii în toate domeniile vieții politice, 
econamico-sociale. O întrebare

re are în vedere însăși cerin- 
exprimată de tovarășul 

colae Ceaușescu, secretarul general 
partidului, ca la plenară să se 

amineze nu doar importanța teze- 
.-. ci să se facă cu precădere un 
lanț al aplicării lor.
Ce răspunsuri s-au primit la 
spectiva întrebare într-o puternică 
ganizație de partid din municipiul 
robeta-Turnu Severin 7 „Există 
imeroase și argumentate răspun- 
iri" — afirmă Mihai Dăogaru, 
cretarul comitetului de partid de la 
itreprinderea de construcții navale 
prelucrări la cald. Și chiar oferă, 

>re convingere, cel mai recent fapt. 
1 seara precedentă avusese loc 
lenara comitetului de partid in care 
s analizase modul de îndeplinire a 
ireinilor de plan pe luna septembrie 
i — se înțelege — pe introaga pe- 
ioadă care a trecut de la Începutul 
cestui an. „Rezultatele obținute — 
preciază interlocutorul — reprezin- 
i. dacă mă pot exprima așa. „exa- 
renul practic" al aplicării cerințelor 
i orientărilor cuprinse in teze. Iar 
le sînt concludente. Intr-adevăr, pe 

luni bilanțul unității se prezintă 
>ogat în realizări. La producția- 
narfă s-a înregistrat un spor de pro- 
lucție de 40,7 milioane lei. Exportul 
i fost depășit cu 75,5 milioane lei. 
Xceasta înseamnă un avans de o 
ună și 15 zile în onorarea, la pe
rioadă, a obligațiilor contractuale 
■ătre beneficiarii externi. Producti
vitatea muncii a înregistrat o crește
re valorică de 13 932 lei pe fiecare 
om al muncii. Puteau fi mai bune 
rezultatele obținute 7 „Convingerea 
noastră, a comuniștilor — s-a subli
niat clar în plenară — este că era 
posibil să obținem sporuri de pro
ducție și mai mari, o eficiență și mai 
ridicată". Exemple 7 Bunăoară, eco
nomiile de metal au ajuns la 140 de 
tone, iar cele de material lemnos la 
55 mc. O reducere importantă. Am 
aflat că suportul lor trebuie căutat 
în măsurile prevăzute în programul 
special adoptat după dezbaterea te
zelor. Iar acestea prevedeau : „Orga
nizațiile de partid să ia măsuri ca 
membrii de partid să se situeze efec
tiv in primele rînduri in reducerea 
consumurilor materiale, să fie, prin 
fapte, autori ai promovării unei gin- 
diri economice eficiente in riadul în
tregului colectiv". O cerință pe care 
acum o validează rezultatele. Dar 
există aprecierea că rezultatele 
puteau fi mai bune, dacă în fiecare 
secție și loc de țnuncă s-ar fi urmărit 
riguros, pe fiecare fază de lucru, în
cadrarea in consumul normat. O 
apreciere autocritică exprimată în 
plenară șl care, evident, a fost în
soțită de măsurile de rigoare.

Cei peste 1 740 comuniști, citi mun
cesc in această unitate, sint cuprinși 
în 27 organizații de bază. La nivelul 
a trei secții cu pondere — corp-nave, 
mecanico-tubulatură, confecții din 
aluminiu și reparații — își desfășoa
ră activitatea comitete de partid. 
Practic, la toate locurile de muncă 
se află comuniști, oameni cu expe
riență, cu o temeinică pregătire pro
fesională. eu autoritate. Sînt de fapt 
cei care, prin exemplul lor de an
gajare în muncă, stimulează gindi- 
rea, inițiativa creatoare, reușesc să 
unească eforturile celor din jur 
atunci cînd o situație sau alta o

Săptămînile trecute s-au împlinit 
40 de ani de la primul „tur de ma
nivelă" la cel dinții lungmetraj al 
cinematografiei noastre socialiste. 
Cum, în istoria cinematografului, da
tarea filmelor este fixată de premie
rele lor publice, iar preabinecunos- 
cutul titlu „Răsună valea" — la care 
ne referim — a apărut pe frontispi
ciul sălilor de proiecție la un an și 
jumătate după intrarea în producție 
a echipei conduse de regizorul Paul 
Călinescu, nu pentru a propune o 
aniversare scriem aceste rînduri și 
cu atît mai puțin spre a încerca un 
bilanț. Ne putem însă pregăti pen
tru ele, îndreptățiți și îndatorați de 
faptul că, în această artă relativ tînă- 
ră și în rapidă evoluție, patru de
cenii nu sînt, cum se spune, un timp 
istoricește scurt, în ceea ce ne pri
vește acest interval avind o pondere 
definitorie, mai ales de cînd isto
ria noastră nouă este nu numai par
cursă, dar și măsurată cu pași pro
prii. în speță, față de cele aproxima
tiv 150 premiere românești din pri
mii 21 de ani după numitul film (pe 
ecrane în ianuarie 1950), peste 400 
s-au înregistrat în mai puțin de 17 
ani următori evenimentului crucial 
al întregii istorii a filmului românesc, 
reprezentat de prima întîlnire de lu
cru a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu cineaștii, 
din martie 1971. Pornind de atunci, 
o dată cu dezavuarea atitudinilor ni
hiliste față de trecutul școlii națio
nale de film, prin estimarea că in 
acest sector al cinematografiei s-a 
depășit de mult pragul tinereții, ajun- 
gîndu-se la o anumită maturitate, a 
fost formulată o concepție științifică 
asupra resorturilor și criteriilor, a 
priorităților tematice, a metodolo- 
giilor și finalităților actului filmic și 
filmologie.

Dacă filmul aflat cu 40 de ani în 
urmă pe șantier — în dublu și triplu 
sens : pe un șantier al muncii patrio
tice, totodată platou de filmare și 
laborator de creație — era consacrat 
tinereții revoluționare și constructi
ve, e o bucurie să vedem, în anul 
în curs — ca un grăitor racord peste 
timp — un adevărat flux continuu 
de premiere cu pelicule înscrise în 
aceeași direcție de preocupări. Sînt 
filme de genuri și calități diferite, 
unite însă prin premisele lor tema
tice, luate din viața, munca și pre
ferințele tinerilor și adolescenților 
unei noi ere istorice. în cea mai fi
rească ordine a răspunsului cineaști
lor Ia mereu reînnoitele îndemnuri 
de asumare deplină a înaltei lor vo
cații formative specifice, în raport 
cu numerosul public cinefil și cu ti
neretul în primul rind, din vizionă
rile concentrate pe parcursul ultime
lor luni răzbate în acest sens o de
cizie care a cistigat în limpezime si 
pe alocuri în eficientă. Mănunchiul de 
pelicule din difuzarea curentă, unele 

impun. Cei 286 de comuniști din 
secția corp-nave au. fiecare in parte, 
sarcini bine nominalizate, în raport 
cu meseria pe care o practică, cu 
experiența pe care au dobîndit-o și 
locul pe care-1 ocupă în producție. 
Secretarul comitetului de partid de 
aici, maistrul Ștefan Paleacu, ne 
spune că, în centrul muncii politico- 
organizatorice se situează, zi de zi, 
ritmicitatea producției. In adunările 
de partid, in cadrul analizelor pe
riodice asupra modului cum se reali
zează decadal, lunar și trimestrial 
sarcinile de plan și. cu deosebire, 
exportul, se stabilesc direcții și căi 
de acțiune care trebuie să ducă la 
asigurarea ritmicității, la creșterea 
ritmului de asamblare a secțiilor și 
bloc-secțiilor, care vor întregi noile 
nave. Cum anume 7 în adunările de 
partid s-a stabilit — abandonîndu-se 
apelurile generale — ca accentul să 
fie pus pe efortul propriu. Fiecare 
comunist are datoria să vină, la locul 
său de muncă, în cadru organizat 
sau printr-un dialog direct cu facto
rii de decizie, cu o propunere, pri
vind modul său propriu de a vedea 
cum anume poate fi schimbată in 
bine o situație, un procedeu de 
lucru.

In organizația de bază nr. 1 din 
această secție sînt 95 de comuniști. 
Ei sînt cei care dau, după proiect, 
primul contur al navelor. Se cere o 
înaltă pregătire profesională, însuși
rea. zi de zi, a tot ce este mai nou 
în domeniu. Aceasta pentru a nu se 
admite nici cele mai mici toleranțe 
la trasajul clasic, cit și la cel optic, 
care se face acum cu o modernă 
mașină de tăiat tablă prin copiere. 
Exista și pînă acum o asemenea 
mașină 7 Nici vorbă ! Comuniștii au 
gîndit-o, au venit cu soluții și au 
realizat-o. Șeful de formație Barbu 
Cîrstena, care este și secretarul orga
nizației de bază, l-a avut alături de 
el pe un alt ingenios comunist, șeful 
de formație Ion Boborocu, secretar 
adjunct cu probleme organizatorice. 
Și, bineînțeles, alți comuniști din 
această organizație de bază, care lu
crează la debitare. Acum, procentul 
de debitare automată a reperelor 
pentru corpul navelor a ajuns la 80 
la sută. Asta înseamnă, după un 
simplu calcul, numai ca urmare a 
soluțiilor aplicate, un spor de pro
ducție de peste 20 milioane lei. Nu
mai pe această cale.

La comitetul de partid de la secția 
mecanico-tubulatură se practică o 
metodă de lucru interesantă, de o 
reală eficiență în munca politico-or- 
ganizatorică. Fiecare comunist, din 
cei 218 existenți aici, are o fișă, în 

Focșani - localitatea de reședință a județului Vrancea - cunoaște astăzi 
o înflorire fără precedent in îndelungata sa istorie. Și aici, ca și in alte 
părți ale tării, s-au ridicat cartiere noi cu zeci de mii de apartamente, 
moderne construcții social-culturale. O nouă așezare s-a ridicat pe locul 
vechiului tîrg. Imaginea alăturată înfățișează noul centru al orașului
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fără titluri-manifest, ci doar simpto
matice, se constituie astfel ca un 
traseu filmografic ce se oferă insis
tent, In suită compactă, atenției și 
diferențierilor critice — de la „Ex
temporal la dirigenție", „Niște bă
ieți grozavi" sau „Rezervă la start" 
pînă la „Duminică în familie", „No- 
văceștii" și „Nelu", neomițind oare
cum repetitivele „Să-ți vorbesc des
pre mine", „In fiecare zi mi-e dor 
de tine", „Păstrează-mă doar pentru 
tine".

Cinematografia noastră a mai lan
sat și în alte stagiuni recente suite 
mai mult sau mai puțin solidare te
matic, în așa fel încît a putut uneori 
spori frecventa proiecțiilor de fil
me în activitățile culturale, de edu
cație civică și etică, politică și pa- 

REALITĂȚILE PREZENTULUI
ÎN FILMUL ROMÂNESC

trlotică. Așa au fost, nu de mult, cî- 
teva mărturii ale investigațiilor ci
neaștilor în lumea satului, la orizon
tul noii revoluții agrare. Dar fie nu
mărul lor era mai mic, fie prompti
tudinea sau alte atribute ne-au lip
sit, cert e că evaluări critice de sin
teză ale unor atari evoluții nu s-au 
produs, deși ele sînt cu deosebire 
posibile, necesare și obligatorii cînd 
se depășește stadiul tentativelor sin
gulare sau izolate, chiar dacă seria 
se întîmplă să fie mai restrînsă și 
modestă. E poate una dintre expli
cațiile aparentei întreruperi a unor ■ 
suite, cu riscul ca, în locul liniilor 
de forță finalizate prin realizări su
perioare, să rămînem în unele puncte 
cu puseuri de bune intenții vag re
velatoare și repede uitate. De data 
aceasta, avem avantajul unui grupaj 
deloc neglijabil numeric și departe 
de a fi uniform prin cotele sale ca
litative. Mai mult : cel puțin una 
dintre premierele toamnei, cu titlu 
dintre cele nerezonante și sub sem
nătura unul regizor debutant, dar 
nu inexperimentat — „Nelu" de Do
rin Mircea Doroftei — probează că 
perseverența programatică și un cre
dit în plus, acordat în competiție 
deschisă tinerilor realizatori, se pot 
solda nu doar cu noi acumulări de 
experiență, ci și cu surpriza cîte 
unui salt valoric. Sînt motive în 
plus de a se relua judecățile asupra 
premierelor anului cinematografic și 
ale ultimelor stagiuni, de a se în
cerca degajarea unor coordonate și 

care se trece sarcina ce i s-a în
credințat, atît pe linie de partid, cît 
și pe linie de producție. Se trece, 
totodată, termenul de finalizare. Pe
riodic. se face analiza amindurora. 
Se află cauzele care au determinat 
pe unul sau pe altul să nu-și îndepli
nească la timp sarcina încredințată. 
Se intervine. Se acordă, acolo unde 
este cazul, ajutorul necesar. Ideea 
unei astfel de metode aparține to
varășilor Virgil Dobromirescu, mais
tru, secretarul comitetului de partid, 
și șefului de echipă Victor Angheles- 
cu, secretar adjunct cu probleme 
organizatorice. In felul acesta, fie
care comunist, indiferent de locul 
unde muncește, știe că are o răspun
dere pe care organizația de bază din 
care face parte i-a încredințat-o și, 
știe că trebuie s-o materializeze în 
timpul stabilit și cu efectul scontat. 
Dar în același timp există perma
nent și un control dublu asupra acti
vității fiecărui comunist : ca membru 
de partid și ca om al muncii. Ce 
înseamnă aceasta pentru producție 7 
Ciclul de montare a utilajelor și in
stalațiilor — pînă la lansarea 
navei, cu toate probele care se im
pun pînă la această fază — s-a re
dus, prin creșterea aportului comu
niștilor. al celorlalți oameni ai mun
cii, cu 30 la sută.

Cei de la secția confecții din alu
miniu și reparații au. la rîndul lor, 
o activitate cu un specific bine de
limitat. Și atît comitetul de partid, 
cît și birourile organizațiilor de bază 
pun în fața celor 215 comuniști acele 
probleme — de la o zi la alta mai 
complexe — în care perfecționarea 
organizării muncii, modernizarea teh
nologiilor de lucru și valorificarea 
inteligenței tehnice ocupă cel mai 
mare loc. Secretarul comitetului de 
partid de aici, subinginerul Emil 
Popescu, și secretarul adjunct cu 
probleme organizatorice, subinginerul 
Constantin Licsari, conduc cîte o 
grupă — alcătuită din cadre tehnice 
și muncitori cu înaltă calificare — 
care are sarcina „să descopere noul". 
Chiar așa sînt numite cele două 
grupe. în felul acesta, oricît de 
complicată ar fi o problemă, oricită 
bătaie de cap ar da o viitoare solu
ție tehnică, prin efort unit de gîndire 
și acțiune s-au găsit și se găsesc 
soluții optime.

Desigur, aria activității politico- 
organizatorice este mult mai cuprin
zătoare și unul din obiectivele el 
principale îl constituie înfăptuirea 
programului de perfecționare a mun
cii și modernizare a procesului de 
producție. Din cele 29 de măsuri 
care vizează modernizarea producției 

filiații caracteristice, precizînd înseși 
criteriile și instrumentațiile critice 
puse în lucru — și nu ni se par tabu 
nici ierarhiile și distincțiile, diplo
mele de participare și premiile de 
interpretare la concursuri și festiva
luri, interne și internaționale, de 
care viața cinematografică are mare 
nevoie altminteri decit spre a face 
din ele puncte terminus în evaluări.

Piatra de încercare a talentelor și 
măsura cea mai sigură a valorii în 
această artă a imaginii dinamice ră- 
mîne confruntarea cu materia vie a 
prezentului, cu realitățile în mers, 
cu tipologiile umane contemporane 
și nimic nu poate înlocui cîștigul 
ideatic al unor analize și dezbateri 
cum sînt acelea la care sîntem invi
tați acum, cu șansa unui consens 

regizorală

tabloului 
oarecum

util și vital, Intr-o artă a contribu
țiilor conjugate, prin pronunțări ex
plicite asupra unei recolte consisten
te, după cronicile de premieră și 
deasupra trofeelor și diplomelor bi
nemeritate. Este șansa de a pune în 
lumină rațiunile reușitelor și a atin
ge. acolo unde e cazul, dimensiunea 
esențială a continuității prin auto- 
depășire, iar unde e cazul mai puțin, 
a reliefa argumente pentru reduce
rea în viitor a inegalităților — une
le frapante și cu extensiuni spre 
partea inferioară a „scării valorice", 
în genere previzibile de la scenariu 
și, mai cert, de la soluția 
a intrării în producție.

Titlurile inaugurale ale 
supus discuției în ordine 
cronologică credem, de pildă, că pot 
fi puse sub semnul unor categorii 
acreditate de un reputat exeget al 
începuturilor cinematografiei noas
tre socialiste, încă dinaintea primu
lui lungmetraj, care avansa ipoteza 
unor „documentare treptat-treptat 
romanțate". Pe lîngă racordul tema
tic de direcție cu filmul de acum 40 
de ani, in felul său o întruchipare a 
citatei ecuații, însuși genul și formu
la de lucru preconizate inițial par 
să persiste sau să fie reinventate în 
unele lucrări din capul noii serii. 
Ca semn al unor permanențe perfec
tibile, rezultatele sînt pe alocuri 
ritorii în acest nobil epigonism, 
efecte de prospețime realistică, 
fresca tipologică în culori vii 
pastel a „băieților grozavi" de pe un 

me-
cu
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— prevăzute pentru acest an — s-au 
realizat pină acum 22. Alte 7 sînt 
în fază de concepție sau finalizare 
practică. Au fost repartizate — în- 
trucît s-a dovedit că se impune un 
efort mai mare — și alte cadre, pe 
lîngă cele nominalizate inițial, să 
participe la realizarea lor. astfel încît 
în acest trimestru cele 7 măsuri să-și 
dovedească efectul practic în pro
ducție. în birourile organizațiilor de 
bază această problemă este analizată 
la intervale precise de timp, se in
tervine acolo unde se constată ră- 
mineri în urmă, se întăresc forțele 
dacă situația o impune. De ce este 
necesar acest lucru 7 Pentru că de 
modul în care se îndeplinește pro
gramul de modernizare și înnoire a 
producției — lucru bine cunoscut de 
întregul colectiv — depinde ritmici
tatea în realizarea sarcinilor din acest 
trimestru și din anul viitor.

Avind în vedere faptul că o pro
ducție aflată intr-o continuă dinami
că nu se poate realiza la parametrii 
tot mai înalți de calitate și eficiență 
decît cu oameni care au o bună pre
gătire profesională. comitetul de 
partid a cerut conducerii întreprin
derii să-și schimbe strategia în acest 
domeniu, să treacă de la pregătirea 
pe „eșantioane restrînse" la pregăti
rea profesională intensivă și cuprin
zătoare. Astfel, în acest an, 820 de 
oameni au urmat cursuri de perfec
ționare a pregătirii profesionale in 
meseriile pe care le practică. Alți 58 
au fost policalificați în două și trei 
meserii înrudite. Cei 150 de absol
venți ai școlii profesionale au fost 
repartizați în secții, pe lîngă acei 
comuniști de la care pot deprinde 
repede nu numai disciplina muncii, 
dar și noi cunoștințe, pentru a se 
putea integra cu bune rezultate in 
formațiile de muncă.

Așadar, care ar fi, după prezen
tarea metodelor folosite de organiza
țiile de bază și comitetul de partid 
adevăratul răspuns la întrebarea „ce 
ar raporta comuniștii din întreprin
dere în legătură cu aplicarea Tezelor 
din aprilie" 7 Unul singur. Care are 
ca suport trainic și convingător, 
acțiunea, răspunderea, fapta comu
nistă. Activitatea politico-organizato- 
rică contribuie tot mai eficient — 
prin întreaga gamă de forme, căi și 
mijloace — la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Așa se explică și rezultatele 
bune obținute pină acum, ca și con
vingerea exprimată de comuniștii de 
aici că ele pot fi mult amplificate.

Virqlliu TATARU
corespondentul „Scinteii 

șantier agrar, cu eroismul lor asu
mat discret și o picătură în plus de 
tandrețe lirică, cu accente de film- 
scheci care nu lipseau din lungme- 
trajul începuturilor și rezolvarea 
compensatorie a unor secvențe-cheie 
prin virtuozități inedite de montaj 
video, în aceeași frescă'sau în altele. 
Bunăoară, în cele ce descoperă cu 
întirziere pe liceeni, adolescenți sau 
eroi încă mai mici ori redescoperă 
medii tinerești foarte ofertante spec
tacular, cum sînt studenții, sporti
vii, cintăreții. Fiindcă — acesta ar 
fi unul dintre semnele de întrebare 
— un singur film din nouă repetă 
gestul cineaștilor pionieri de a-și 
stabili statul major pe un șantier 
sui-generis. Cîte un personaj sau 
chiar un cuplu din filmele în discu

ție capătă o alură ce nu mai încape 
în ecuația dată, dar unul singur, ti
tularul Nelu — micuțul dus de viață 
pe trasee imprevizibile, în afara 
drumului drept casă-școală și vice
versa — structurează în jurul său 
omogen un întreg film, în care da
tele formulei inițiale sînt trecute 
printr-un filtru necunoscut cu dece
nii în urmă sau fac locul unei vi
ziuni la fel de noi. Numeroase sînt 
registrele în care putem detecta, 
aici, semnele acestui tip superior de 
valorare a temei, a story-ului si sec
venței, a decupajului și lucrului re
gizoral înainte de toate, dînd actului 
filmic întreaga justificare a unicită
ții sale, o eficiență educativă dura
bilă. Este răsplata asumării grave și 
imaginative a datelor de fond, a 
prețuirii noțiunilor de scenariu și 
scenarizare, în sensul unor structuri 
și mijloace expresive evoluate, din 
partea unui regizor care găsește — 
și cu atît mai bine cu cît o face de 
la debut — punctele de întîlnire cu 
o substanță scenaristică densă ; o 
substanță extrasă din contempora
neitate cu un simț acut al adevăru
rilor umane nestereotipe, apte să 
potențeze personajul unui copil ca 
o cutie de rezonanță a prefacerilor 
dramatice operate în plan social și 
moral.

Alteori, voința vădită de a depăși 
preliminariile prelungite 
pionieratului, nobilă din 
epurarea mijloacelor, cu 
contestabil al discursului

din epoca 
start prin 
harul in- 

filmic com-

(Urmare din pag. I) 

materializată în puternice convin
geri comuniste, în atitudini sociale 
înaintate. în hotărîrea fiecărui co
munist. a fiecărui om al muncii 
de a învinge orice greutăți pentru 
a asigura mersul neîntrerupt al 
construcției socialiste, în combati
vitatea sporită fată de concepțiile 
neștiințifice. fată de mentalitățile 
înapoiate, de înrîuririle ideologice 
burgheze, a oricăror încercări de 
denigrare a realizărilor socialismu
lui.

In acest spirit. învățămîntul de 
partid este chemat să-și intensifice 
contribuția la pregătirea poiitico- 
ideologică a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, să asigure 
însușirea temeinică a Tezelor din 
aprilie, să integreze aprecierile si 
orientările secretarului general al 
partidului la viitoarea plenară a 
Comitetului Central al partidului, 
să slujească nemijlocit amplei dez
bateri a problemelor teoretice si 
practice care va avea loc în între
gul partid, în întregul popor în 
pregătirea celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

Desigur, dezbaterile din învăță- 
mintul politico-ideologic nu sint și 
nu trebuie să fie strict teoretice. 
Dimpotrivă, scopul lor fundamen
tal este de a lumina noi căi și 
modalități de perfecționare calita
tivă a muncii practice. Fiecare 
dezbatere trebuie să-i ajute pe 
cursanți să înțeleagă ce au de fă
cut. ce răspunderi le revin în în
deplinirea sarcinilor de la fiecare 
Ioc de muncă. în înfăptuirea e- 
xemplară a planului la toți indi
catorii și în structura sortimenta
lă stabilită.

Rezultatele întregii activități de 
pregătire politico-ideologică. efi
ciența acesteia trebuie să se re
flecte in realizările obținute de 
toți oamenii muncii în îndeplini
rea planului pe aoest an și pe în
tregul cincinal. în atenția care se 
acordă problemelor economice, 
creșterii eficienței economice, ri
dicării calității, înfăptuirii exem
plare a exportului și a tuturor ce
lorlalți indicatori privind dezvolta
rea economico-socială. Așa cum a 
subliniat in repetate rînduri tova- 

petitiv, se întoarce însă pe altă cale 
la ingenuitatea unei simple eflorări 
a mediului si tipologiilor, poate din 
prejudecata că scenaristica e fie un 
reper ilustrativ, fie o anexă a arse
nalului regizoral, iar „dedramatiza- 
rea“ practicată de unele noi „valuri 
de cineaști" este ipso facto, o tră
sătură a tinereții, suficientă sieși, 
lesne săritoare peste articulațiile 
destinelor umane. Dar nu e mai pu
țin regretabilă nici calea opusă de 
irosire a unor bune premise, cînd 
partitdra grea de sensuri a persona
jelor din cadru, figurate de mari ac
tori și cu replici cu mult deasupra 
obișnuitului, luate eventual dintr-un 
roman de calitate, e diminuată pe 
alocuri drastic de „amănunte" — as
pect deloc superfluu, într-o artă in 
care detaliul și nuanța tonului nu 
sint niciodată mai puțin importante 
decît datele de fond : în pofida a 
ceea ce „conține" cadrul, încadratura 
însăși e oarecare, iar preocuparea 
regizorului de ce e „între" cadre, de 
racorduri și de vasele comunicante 
din subtext e atît de laxă, incit nu 
prea știm cum de ajung încă tine
rele personaje unele în fața altora 
ca „să-și vorbească despre sine".

Am putut constata, în aceste luni, 
un răspuns prompt și cîteodată ma
siv al tinerilor spectatori la deschi
derile mai frecvente ale caselor de 
filme in direcția lor. Argumentul 
varietății de gen a funcționat și el 
eficient, ca și sensibilizarea cineaști
lor din diferite generații față de rit
mica, alura și „aerul" tinerilor de 
azi, în filme de gen în care nici far
mecul fotogenic al noilor promoții 
de interpreți nu e fără funcționali
tate. E o premisă de la care pornin- 
du-se se poate realiza mult mai 
mult. Fiindcă, refuzîndu-se schemele 
uzate ale unor „muzicaluri" de mi
nimă rezistență, in nici un fel 
suită sau serie tematică și de 
nu-și au loc producțiile de serie. Iar 
o reală și înaltă demonstrație a ti
nereții spirituale a cinematografiei 
noastre mature înseamnă perceperea, 
în toate lucrările studiourilor noas
tre, a profilului interior, a codului 
etic, a gustului performanței și a 
gustului în general, la noile gene
rații și în societatea de azi, în deve
nire. Tocmai pe asemenea date se 
va putea realiza racordul tematic și 
problematic al devenirii filmului ro
mânesc însuși, în ansamblul artelor 
românești contemporane, cum cu 
atîta îndreptățire se indică în Tezele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
Plenara C.C. al P.C.R. : „Ele trebuie 
să participe activ, prin toate operele 
lor, la promovarea concepției revo
luționare, a principiilor socialiste, a 
politicii partidului nostru, la ridica
rea nivelului general de cultură al 
maselor, al poporului". 
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rășul Nicolae Ceaușescu. inclusiv in 
cadrul recentelor ședințe ale Comi
tetului Politic Executiv, succesele, 
ca și deficiențele existente sînt 
nemijlocit legate de calitatea ac
tivității practice din fiecare uni
tate, de temeinica organizare a 
muncii, de răspunderea, inițiativa 
și dăruirea dovedite in activitatea 
de soluționare a problemelor.

In spiritul Tezelor din aprilie în 
întregul sistem al învățămintului 
politico-ideologic se va acorda o 
atenție deosebită cunoașterii și în
făptuirii exemplare a problemelor 
privind îmbunătățirea radicală a 
întregii activități economico-socia- 
le, aplicarea fermă a mecanismu
lui economico-financiar, așezarea 
întregii producții pe baza autocon- 
ducerii, autogestiunii și autofinan
țării, introducerea rapidă in pro
ducție a cuceririlor științei si teh
nicii modeme. îmbunătățirea acti
vității organismelor democrației 
muncitorești-revoluționare, a orga
nelor colective de conducere. în
tărirea și dezvoltarea proprietății 
socialiste, formarea și educarea oa
menilor, îndeosebi a tineretului, in 
spiritul patriotismului socialist, al 
dragostei față de patrie, partid și 
popor, față de cuceririle revolu
ționare ale socialismului.

Pornind de la exigențele formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o mare importanță se va acorda 
perfecționării pregătirii politice a 
cadrelor de conducere și activului 
de partid șl de stat, îmbunătățirii 
muncii de conducere și organiza
re științifică a tuturor sectoarelor 
vieții economioo-sociale, perfec
ționării stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organiza
țiilor de partid, sporirii exigenței 
și răspunderii tuturor cadrelor de 
oonducere pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce le revin.

învățămîntul de partid, întreaga 
activitate de pregătire politico- 
ideologică trebuie să fie călăuzite 
de adevărul că eficienta dezbate
rilor și acțiunilor organizate se re
flectă în realizările obținute de toți 
oamenii muncii In îndeplinirea pla
nului pe acest an și pe întregul 
cincinal, în atenția care se acor
dă problemelor economice, crește
rii eficienței muncii, ridicării ca
lității, Înfăptuirii exemplare a ex-

Există itinerarii su
biective pentru care 
verbul a parcurge e 
depășit în intensitate 
de verbul a retrăi. 
Retrăiri necesare, de
oarece vîrsta și impli
cita ei istorie modifi
că. intr-un fascinant 
joc de unghiuri și pa
ralelisme. perspective
le receptării. Astfel, 
spre sfirșitul verii a- 
cesteia. mi-a fost dat 
să redescopăr. după 
douăzeci de ani. un 
spațiu bănățean fami
liar memoriei mele a- 
fective. irepetabilei 
copilării în care s-au 
consumat marile reve
lații și miracole. 
Există apoi șl o redi- 
mensionare a senti
mentelor. după cum 
există firești. ciclice 
redimensionări spa
țiale. De pildă, retina 
mea de copil păstrase 
imaginea unui tirgu- 
sor patriarhal, ambi
guu. deopotrivă boga
tă comună bănățeană 
și mică stațiune bal
neară. destinată parcă 
exclusiv virstei a tre
ia. Un motor idilic, 
cu trei vagoane clasa a 
III-a își face datoria 
eficient și conștiincios, 
legînd satul de băi- 
Băi carbogazoase cu 
trecut prestigios. în
cărcat cu episoade e- 
moționante ori amu
zante. intrate în anec
dotica locală. trecut 
despre care „vorbeș
te" cu o competentă 
erudiție un muzeu 
balnear unic In țară. 
In sălile lui, alcătuite 
cu gust și discemă- 
mîn documentar, sta
țiunea Buziaș. fondată 
în 1811, se reconstitu
ie cu nostalgia ineren
tă regăsirii blînzilor, 
„naivilor" străbunici. 
Una dintre cele mai 
apreciate stațiuni bal
neare cu profil cardio
vascular din Europa 
evoluează sub ochii 
vizitatorului în docu
mente fotocopiate, fo
tomontaje. afișe în 
care se popularizează, 
în limbi varii, minu
natele ape minerale, 
obiecte și mobilier de 
epocă, rudimentare ori 
mai cizelate instalații 
balneare, manuscrise; 
un ineîntător simpho- 
nium vienez de-a cum 
un veac conturează 
atmosfera heterocli
tei belle-epoque. E- 
moționează autogra- 

fele lui Gala .Galac- 
tion, al doctorului 
Victor Papilian, re
constituirea unei ca
mere în stilul începu
tului de veac — măr
turii culturale și de
suetudini pitorești, pe 
alocuri hilare, com
pletează imaginea unui 
nucleu balnear care 
a sporit continuu pînă 
la dimensiunile actu
ale. De la butoiul 
rudimentar și vanele 
de zinc, neracorda
te la canalizare, de 
la vechile pavilioane 
habsburgice. pe care 
ochiul uimit de copil 
le asocia unor imense 
uzine de abur, la do
tările balneologiei 
competitive de azi cu 
firescul cărora ne-am

ÎNSEMNĂRI
deprins în toate ba
zele de tratament 
ale noilor, elegante
lor complexe balnea
re. Aceeași sensibili
tate de copil, purtat 
la băi de bunici su
ferinzi, a memorat
fără plăcere izul unor 
camere atacate de
morbul igrasiei, cu
paturi demoralizante 
de spital, unde timpul 
trena maladiv. cu 
singura consolare a 
imensului parc, a că
rui generozitate vege
tală conferă Buzlașu- 
lui un farmec peren. 
Acum, orășelul bal
near și-a întinerit 
portretul edilitar prin- 
tr-o intensivă cură 
arhitectonică, ale că
rei mărturii sînt cele 
cinci hoteluri constru
ite începind din 1975. 
între care „Parc" și 
„Timiș" incintă prin 
amploarea solară a 
arhitecturii lor cu su
gestii marine. Apoi, 
o modernă casă de 
cultură, unde acti
vează unul dintre cele 
mai entuziaste și pro
fesionalizate ansam
bluri artistice. ale 
cărui performanțe Ia 
nivel național ar tre
bui comentate in mul
te cuvinte laudative : 
tînărul. dotatul liceu 
agroindustrial. inte
grat pilduitor în bine
cunoscuta tradiție a 
învățămintului bă
nățean ; ultramoder
na sală de sport, 
putînd anticipa per-

portului, a tuturor celorlalți indi
catori.

In toate aceste direcții, răspun
deri majore revin propagandiști
lor. De temeinica pregătire a a- 
cestora depind conținutul de idei 
al dezbaterilor, creșterea eficienței 
formative, a influenței educative a 
cursurilor. Tocmai de aceea, in ve
derea perfecționării pregătirii pro
pagandiștilor se cer depuse efor
turi sporite în noul an atît de că
tre organele și organizațiile de 
partid, cit și de către cabinetele 
județene pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă. Numai 
prin eforturi conjugate — inte- 
grînd la loc de frunte studiul in
dividual — se poate realiza o pre
gătire complexă care să includă 
cunoașterea concretă a probleme
lor și preocupărilor privind înde
plinirea planului, a cerințelor per
fecționării muncii de partid, cît și 
stăpinirea unor temeinice deprin
deri de a dialoga, de a forma con
vingeri înaintate.

Desigur factorii care asigură 
succesul dezbaterilor din învăță
mîntul politico-ideologic sînt nu
meroși — de la capacitatea propa
gandiștilor de a stimula și orien
ta dezbaterile, la calitatea studiu
lui individual al cursanților. la 
promptitudinea cu care sînt inte
grate în cursuri problemele reale 
ale colectivelor de muncă.

Viața arată că principala condi
ție a sporirii eficienței ideologice 
și practice a învățămintului o con
stituie creșterea răspunderii orga
nelor și organizațiilor de partid 
pentru perfecționarea activității în 
acest domeniu. Răspunderea pen
tru buna desfășurare a învățămin- 
tului politico-ideologic o poartă or
ganele de partid, de la comitete
le județene la birourile organiza
țiilor de bază. Organele și orga
nizațiile de partid, consiliile de e- 
ducație politică și cultură socialis
tă trebuie să exercite un control 
sistematic asupra modului cum se 
desfășoară învățămîntul politico- 
ideologic, să acorde tot sprijinul, 
să adopte măsurile care se impun 
pentru ca. in spiritul Tezelor din 
aprilie, contribuția dezbaterilor la 
lărgirea orizontului politico-ideolo
gic, la înfăptuirea politicii parti
dului să crească necontenit.

formanțe oliqipice. 
Noile blocuri, noile 
magazine, schelele 
construcțiilor viitoare 
„povestesc" elocvent 
că patriarhala ‘ stațiu
ne a încetat tfi mal 
fie un loc undie nu se 
întimplă nimici desti
nat exclusiv Vindecă
rii eficiente orii măcar 
aminării ravagiilor se
nectuții. Alături de iz- 
bînzile contempora
neității. amintim cele 
două sute de ani de 
Invățămint buzieșan, 
celebrați în 1976, și 
muzeul de broderie si 
țesături bănățene, care 
atestă că școala și 
conservarea nealte
rată a tradițiilor sînt 
două vechi și nobile 
amprente ale unul 
spațiu românesc in 
care civilizația s-a în
făptuit cu temeinicie 
și vocație.

Permanența cea mal 
frumoasă a locului o 
reprezintă, ca pesta 
tot. spiritul, puterea 
sufletească a oameni
lor, singurii apți să-1 
înnobileze și să-1 în
scrie pe orbita merita
tei notorietăți. Oa
meni care s-au așezat 
statornic în stratul a- 
fectiv al memoriei 
noastre, grație ome
niei. firescului, price
perii și entuziasmului 
profesional deși din 
punct de vedere bio
logic. au depășit vîrsta 
marilor elanuri juve
nile. Unii dintre dîn- 
șii bunici, ori aproape 
de acest tandru impe
rativ al virstei. Ovi- 
diu Mocan u. Nico
lae îzgăreanu. Maria 
Cristescu, Damian Ho- 
hol — cițiva din mar
torii permanenți și. 
mai ales, activi ai de
venirii. sporirii unei 
așezări pe parcursul a 
mai bine de douăzeci 
de ani. A aminti ro
lul și funcțiile lor mi 
se pare inutil și con- 
junctural. E destul să 
le fie rostite nume
le cu respect, cum li 
se cuvine tuturor ce
lor care trudesc, îm- 
plinindu-și rostul so
cial fără ostentație, cu 
pasiune șl competență, 
aducîndu-șl propria 
contribuție la ceea ce 
înseamnă demnitatea 
și prestigiul unei așe
zări.

Smaranda 
COSMIN
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Domnului CONSTANTIN MITSOTAKIS
Președintele Partidului Noua Democrație din Grecia

ATENA 
de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere imi oferă 
prilej de a vă adresă cordiale felicitări, însoțite de cele mai bune 
sănătate și fericire personală.

Cea 
plăcutul 
urări de

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

primit cu satisfacție amabilul mesaj trimis de dumneavoastră cu 
ocazia sărbătorii naționale a Braziliei. Doresc să vă transmit, in numele
guvernului brazilian si al meu personal, cele mai sincere mulțumiri și să 
exprim urări pentru dezvoltarea relațiilor intre țările noastre și pentru pros
peritatea poporului român.

Am

Cronica zilei
La București au început, luni, lu

crările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-zimbabweene de cooperare e- 
conomică și tehnică.

Cele două delegații, conduse de 
Radu Păunescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și de Cal- 
listus Ndlovu, ministru! industriei și 
tehnologiei al Republicii Zimbabwe,

FILIPEȘTI-BACĂU : 
Construcții social-edilitare

Gospodarii comunei Filipesti. vii
tor centru agroindustrial din jude
țul Bacău, au durat în ultima vre
me noi edificii social-edilitare 
care au întregit și înfrumusețat lo
calitatea. Astfel, au fost înălțate 
blocuri moderne de locuit, care în
sumează aproape 100 de aparta
mente. La parterul acestora au fost 
amenajate spatii comerciale in su
prafață de 1 250 metri pătrati și 
12 unități de mică Industrie si 
prestatoare de servicii pentru 
populație. Funcționează astăzi in 
comună 7 școli. 5 grădinițe pentru 
copii. 4 centre de cultură si area- 
ție „Cintarea României", unități 
medicale. Nu de mult au fost date 
în exploatare rețelele de apă si ca
nalizare, au fost construite noi po
duri si podețe, fintini arteziene, 
s-au amenajat spatii verzi. De no
tat că multe dintre aceste obiec
tive au fost realizate prin contri
buția cetățenilor. Valoarea lucrări
lor realizate prin muncă patriotică 
in acest an este cu 500 000 lei mai 
mare decit prevedea angajamentul. 
(Gheorghe Baltă).

BAIA MARE : Manifestări 
politico-educative 

și cultural-artistice
Timp de o săptămînă. municipiul 

Baia Mare a găzduit un complex 
de manifestări politico-educative si 
cultural-artistice. sub genericul 
„Toamna băimăreană". ajunsă la 
cea; de-a XVII-a ediție. Programul 
a cuprins dezbateri, mese rotunde, 
simpozioane. Pentru fruntașii in în
trecerea socialistă, formațiile artis
tici din municipiu înscrise in ac
tuala etapă a Festivalului național 
„Cintarea României" au susținut 
programe educative cu titlul „Bucu
riile muncii". Au avut loc recitaluri 
de poezie susținute de actori ai tea
trului dramatic, membri ai cena
clurilor literare, precum si inter
pret! din rindul oamenilor muncii, 
în acest an. debutul manifestării

• Teatrul Național (14 71 71, 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18 ; (sala 
Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de cla
rinet Dumitru Sâpcu. Colaborează 
Dumitru George — pian, Simion Dan
— percuție — 17 ; (Ateneul Român): 
„Comori camerale". Virgil Frâncu — 
flaut, Eugen Glivan — oboi, Dan 
Racoveanu — orgă — 18
• Opera Română (13 18 57) : Aida
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Su- 
zana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, II 95 44) : A 
treia țeapă — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) t 
Bătrlna și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) 1 
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18 ; (sala Studio) : Acești 
îngeri triști — 17,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satirle-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Varietăți pe 
portativ — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul 
mă leagă — 18
• Teatru) „Ion Creangă" (50 26 55) : 
PlsVuiatul — 15
• 'eatrul „Țăndărică" (18 23 77, sala
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10 : Bu-Ali — 15 ; (sala Cosmo- 
nauților. 11 12 04) : Anotimpurile
minzului — 15
0 Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19

cinema

FERENTARI

13, Sâ-țl vor-
15; 17; 19 :

BUCUREȘTI
13,15; 15,30;

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

JOSE SARNEY
Președintele 

Republicii Federative a Braziliei

analizează stadiul actual a! relațiilor 
economice bilaterale, traducerea în 
viață a hotăririlor și ințelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului ro- 
mâno-zimbabwean la cel mai înalt 
nivel, noi măsuri și acțiuni menite 
să conducă la adincirea cooperării 
economice și tehnice dintre cele 
două țări.

(Agerpres)

a avut loc in fata Centrului de 
cultură și creație „Cintarea Româ
niei" al tiheretului. La amplul spec
tacol artistic desfășurat in aer li
ber au participat mii de băimăreni. 
Alte puncte de atracție : vernisa
jul expoziției artiștilor plastici ama
tori si un colocviu al artelor, con- 
stînd într-o întîlnire a oamenilor 
muncii băimăreni cu reprezentanți 
ai culturii si artei românești. La 
Centrul de cultură si creație ..Cin
tarea României" al sindicatelor a 
avut loc dezbaterea cu tema „Li
teratura Unirii", la care au parti
cipat scriitori si critici literari din 
București. Clui-Napoca. Iasi. Bra
sov. Satu Mare si Maramureș. Con
certul coral din sala teatrului dra
matic a reunit formațiile ..Prietenii 
muzicii". ..Diamant de Maramureș" 
din Baia Mare, corurile din Ardu- 
sat si Somcuta Mare Si corul sin
dicatelor C.F.R. din Brașov. în ulti
ma zi. in comuna Șișești. cu parti
ciparea unui mare număr de oa
meni ai muncii din Baia Mare și 
satele învecinate, au fost evocate 
pagini de neuitat din evenimentele 
care au premers actul Unirii 
de la 1 Decembrie 1918. (Gheorghe 
Pârja).

IALOMIȚA : Noi unități 
prestatoare de servicii

Uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești Ialomița se stră
duiește să răspundă solicitărilor ce
tățenilor infiintînd noi secții de 
prestări servicii si modernizindu-le 
De cele existente. Astfel. în muni
cipiul Slobozia s-au dat în folo
sință ateliere de recondiționat mo
bilă si articole de uz casnic, iar 
secțiile din cadrul sectorului auto- 
moto. prin dotările tehnice de care 
beneficiază acum. ,si-au scorii sim
țitor volumul prestărilor efectuate, 
în orașul Tăndărei s-a deschis un 
atelier care prelucrează metale 
prețioase si execută obiecte de 
podoabă. La Urziceni și Fetești, 
secțiile de tăbăcărie si coiocărie. 
dogărie si dărăcit lină, spălătorie 
chimică si boiangerie s<-au dezvol
tat capacitățile de producție pentru 
a face față cu operativitate solici
tărilor. (Mihai Vișoiu).

Institutul rte meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 octombrie, ora 20 — 21 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea se 
va menține frumoasă în prima parte a 
intervalului, cînd cerul va fi mal mult 
senin, apoi va deveni, treptat, in ge
neral închisă, începînd din vestul tă
rii. Vor cădea burnițe și ploi locale, 
cu deosebire in regiunile vestice. Via
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări din sector estic in 
sud-estul țării. Temperaturile minime 
vor marca o creștere ușoară și vor fl 
cuprinse intre minus 2 șl plus 8 grade. 
Izolat mai coborite în prima noapte 
în regiunile nordice și în depresiuni, 
iar maximele se vor situa, în general, 
între 10 șt 18 grade. In nordul, cen
trul șl estul țării, frecvent se va mai 
produce brumă -la Începutul interva
lului. In București : Vremea se va 
menține frumoasă în prima parte a 
intervalului, cu cerul mai mult senin, 
apoi va deveni, treptat, închisă. Spre 
si'îrșitul intervalului, condiții de ploaie 
temporară. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 2 șl 6 grade, cele 
maxime între 14 și 18 grade.

Așa cum arătam în ziarul nostru 
nr. 14 356 din 15 octombrie a.c., 
Expoziția de jucării si jocuri sub 
emblema JECO (jocuri educative- 
colective), cea mai mare de acest 
fel de pină acum, găzduită de Casa 
Centrală a Armatei din București, 
a atras peste 100 000 de vizitatori, 
bucurindu-se de un deosebit succes. 
Cum asupra iocurilor si jucăriilor 
destinate preșcolarilor si școlarilor 
am stăruit in numărul amintit al 
ziarului, astăzi supunem aten
ției cititorilor noștri preocuparea 
CENTROCOOP, prin întreprinderea 
sa de specialitate. RECOOP, de a 
realiza si pune la dispoziția tineri
lor si adultilor de toate categoriile 
socioprofesionale jocuri mai com
plicate si mai pretențioase, dar nu 
mai uutin atractive, și. deopotrivă, 
instructiv-educative pentru petre
cerea timpului liber intr-un mod 
cit mai plăcut si util. Despre ce 
jocuri este vorba ? întrebare la 
care ne răspunde directorul între
prinderii RECOOP. dr. Gheorghe 
FETEANU:

— Este vorba de jocuri logice 
practicate în familie. între colegi 
si prieteni. între parteneri in 
timpul drumețiilor si vacantelor, 
care antrenează două sau mai 
multe persoane. Fiecare joc în 
Darte si toate laolaltă — însoțite 
de explicații si regulamente de des
fășurare si evaluare a rezultatelor 
si. implicit, de desemnare a cîsti- 
gătorilor — se constituie in tot 
atîtea modalități care stimulează 
spiritul de colectivitate, inteligen
ta. memoria, ambiția, operativita
tea în luarea unor decizii, atentia 
distributivă, inițiativa, imaginația. 
Printre cele mat solicitate jocuri de

TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI-1988

INDUSTRIALEXPORTIMPORT
o marcă de prestigiu in întreaga lume

La cea de-a XIV-a ediție a T.I.B. 
’88 — amplă și prestigioasă mani
festare economică internațională
— desfășurată sub deviza „Comerț- 
cooperare-dezvoltare-pace", prin- 
tr-o prezență remarcabilă se dis
tinge întreprinderea de comerț ex
terior „INDUSTRIALEXPORTIM- 
PORT", care în pavilionul special 
amenajat și pe cele trei platforme 
in aer liber expune realizări de 
virf, ale industriei constructoare de 
mașini, în domeniile utilajelor pe
troliere, utilajelor chimice, petro
chimice și pentru rafinării, utila
jelor alimentare, utilajelor minie
re, armăturilor industriale din fon
tă și oțel. Caracteristica generală 
a tuturor produselor expuse o con
stituie noutatea, nivelul tehnic 
ridicat. în plus, se cuvine subliniat 
că produsele expuse sint in to
talitate de concepție româneas
că și executate numai cu com
ponente fabricate în România, 
între produsele care au atras in 
mod deosebit atenția specialiștilor 
de peste hotare și 
aminti numai cîteva.

De foarte bune 
bucură instalația de
— 3DN cu sarcină la cirlig de 400 
tone destinată forajului de sonde 
de țiței și de gaze 1a adincimi de 
6 500 m, în zone climatice cu tem
peraturi de ±40”C. Instalația exe 
cutată la binecunoscuta înVeni'.n 
dere „1 Mai" Ploiești prezintă ci 
teva noutăți : înălțimea podului 
sondei este de 8 metri, ceea ce per
mite folosirea tuturor combinațiilor 
de prevenitoare de erupție ; are un 
înalt nivel de mecanizare a opera
țiilor grele ; este prevăzută cu dis
pozitiv de avans automat al sapei,

din tară

aprecieri 
foraj tip

OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE LA ÎNCEPUT DE DRUM ÎN PRELIMINARIILE
tamas 

vilionului 
subliniez 
la toate edițiile Tirgului interna
țional București demonstrează im
portanța pe care o.acordăm acestei 
manifestări economice internațio
nale. în ce privește organizarea a- 
cestei ediții ne declarăm foarte 
mulțumiți. în acest an, pe o su
prafață de 1 400 mp, de două ori 
mai mare decit anul trecut, expun 
17 firme din Ungaria. Dintre pro
dusele mai reprezentative aș aminti 
mașinile-unelte, aparatele de mă
sură și control, bunurile de larg 
consum, echipamentele electronice 
și de tehnică de calcul, aparatura 
pentru protecția mediului încon
jurător. Relațiile noastre cu între
prinderile românești sint foarte 
bune, ceea ce a făcut ca an de an 
schimburile comerciale să aibă o 
dinamică ascendentă. Noi șintem 
preocupați să întărim colaborarea 
și cooperarea cu cit mai multe în- 
treprinderi din România. în Un
garia, autoturismele „Dacia" sînt 
foarte bine apreciate. Sintem dor
nici să cooperăm în această direc
ție cu întreprinderea din Pitești. 
De asemenea, șintem interesați să 
cooperăm și in ce privește execu
ția camionetelor, microbuzelor, a 
televizoarelor color și în alte do
menii. Am avut ocazia să vi
zitez pavilioanele românești. De 
Ia un an la altul produsele 
expuse sînt tot mai variate, 
mai frumoase, de bună calitate. în 
mod deosebit mi-au atras atenția 
produsele industriei chimice, mo
bilierul, autovehiculele, produsele 
industriei aviatice. Toate acestea 
oferă condiții de încheiere a unor 
noi contracte, pe care specialiștii 
celor două părți le negociează în a- 
ceste zile ale tirgului, spre progre
sul economico-social al țărilor și 
popoarelor noastre".

BENKE, directorul pa
li. P. Ungare: „Doresc să 
că participarea noastră

Ing. GHEORGHI KOCEV. șeful 
standului „Balkancar". R.P. Bulga
ria : „Participarea noastră la T.I.B. 
are o îndelungată tradiție, ca de 
altfel si cooperarea noastră cu o 
serie de întreprinderi din România. 
Mijloacele de transport-ridicare cu 
marca -Baikancar» sînt apreciate 
în întreaga lume datorită calității 
înalte, si fiabilității lor. în compo
nenta principalelor noastre produ
se. pe care le exportăm în peste 60 
de țări, printre care si România, 
intră numeroase repere și sub- 
ansamble executate de întreprin
deri din România. în legătură cu 
cooperarea cu întreprinderile din 
tara dv.. care se derulează în bune 
condiții, as sublinia că o gamă 
largă de repere, printre care cuzi
neți, bucșe, termostartere, echipa
mente de injecție, sînt produse in 
întreprinderile specializate din Bra
șov. Clui-Napoca, Sinaia. Anul a- 
cesta. la T.I.B. ’88 ne prezentăm cu 
o serie de mașini care au caracte- 

către tineri si adulti se numără 
„Go“ și „Scrable". Primul, deși este 
unul dintre cele mai Vechi jocuri 
atestate, se bucură de o tot mai 
largă răspindire Si în țara noastră, 
iar noi l-am realizat într-o con
cepție si un design originale și 
competitive pe piața' externă. în 
ceea ce privește „Scrable" (care 
înseamnă a scormoni, a născoci fe
bril) este, prin excelentă, un ioc 
colectiv-educativ. practicat de două 
sau patru persoane. în partide li
bere sau Derechi. înrudit cu „cuvin
tele încrucișate", el se bazează pe 
anagramarea literelor, pentru crea
rea unuia sau a mai multor cu
vinte. contribuind, efectiv, la dez
voltarea gindirii logice, a vocabu
larului si creativității lexicale, la 
împrospătarea si îmbogățirea cu
noștințelor din cele mai diferite do
menii de activitate. Deosebit de so
licitată este trusa „Flex". care 
cuprinde, de fapt. 50 de locuri, unul 
mai atractiv decit altul, fiecare în 
parte desfăsurîndu-se ne același 
..teren", adică pe o tablă ca de sah, 
cu un caroiaj 8X8 sau pe un colț 
al ei. de dimensiuni 3X3. dar cu 
aceleași piese sau jetoane. Nu do
resc să relev aici frumusețea unuia 
sau a altuia dintre aceste jocuri, 
lăsind cititorilor surpriza si plăce
rea de a parcurge ei înșiși broșura 
ce însoțește trusa „Flex". ca și de 
a anrecia grafica originală a tablei 
si cutiei. Cu atit mai mult, cu cit 
in cazul trusei „Flex" am aplicat o 
idee în premieră în locurile noas
tre de pînă acum, si anume „flexa- 
rea" tablei in patru, reducîndu-se 
astfel dimensiunile cutiei, ceea ce 
o face ușor de purtat în voiai, la 
ștrand sau pe plaja Litoralului. Tot 

cu trolii auxiliare pneumatice și hi
draulice, dispozitiv de înșurubat 
bucata de avansare și sistem de 
control al procesului de foraj cu 
înregistrare pe 6 posturi. Din do
meniul utilajului petrolier mai sint 
prezentate agregatele de cimenta
re, fisurare și acidizare tip ACFA- 
1011, instalația de comandă hidrau
lică a prevenitoarelor de erupție 
tip CH 796, caracterizată prin fap
tul că ridică presiuneă de acționa
re a prevenitoarelor la 210 barri, 
cleștele -mecanizat de extracție ac-

se
F 400

vom

ristici tehnice deosebite. Pu
terea de ridicare la «Record—1 
este de 1 250—1 600 kg, iar la «Re
cord—2 de 2 000—4 000 kg. înălțimea 
de ridicare este de 2 800 mm pînă 
la 4 500 mm și, respectiv, 3 300 mm 
pînă la 4 500 mm. Ca noutate, la 
T.I.B. ’88 prezentăm familia electro
carelor cu patru puncte de sprijin 
— ridicătoare de înălțime «Druj- 
ba—1,2 . destinate preluării încăr
căturilor unice si paletizate în în
căperi acoperite, depozite înalte si 
in încăperi cu tavane joase".

firmelor 
româ- 
10 ani. 

între 
alumi-

JOHN N. GRANTHAM, directorul 
pavilionului Canadei : „Este știut, 
Canada are o îndelungată partici
pare la Tîrgul internațional Bucu
rești. La această ediție sint prezen
te mai muJte firme canadiene, 
printre care AECL, INVAR MA
NUFACTURING, BABCOCK AND 
WILCOX, GENERAL ELECTRIC- 
CANADA, FISCHER, CAE ELEC
TRONICS — specializate in pro
ducerea de echipament nuclear, de 
asigurare a controlului1 calității, de 
instalații pentru pregătirea perso
nalului și de asistentă tehnică de 
specialitate. Cooperarea 
canadiene cu întreprinderi 
nești se desfășoară de peste 
Multe produse românești, 
care mobila, produsele din 
niu. laminatele, confecțiile, încălță
mintea, sînt apreciate pe piața ca
nadiană. Dar ce ne unește cel mai 
mult pe noi este cooperarea în 
domeniul construcției echipamen
telor pentru Centrala nuclearo-e- 
lectrică de la Cernavodă. Această 
cooperare a cunoscut un ritm as
cendent, existind tendința realiză
rii unui volum tot mai mare de 
echipamente in România. în mare 
parte acest lucru s-a reușit. A- 
cum, cooperarea dintre firme ca
nadiene și întreprinderi românești 
vizează realizarea unui număr spo
rit de echipamente. O dovadă a 
acestei fructuoase cooperări o con
stituie realizarea unor echipamen
te de către firma INVAR și între
prinderea „Independența" din Si
biu, produse care sînt expuse în 
pavilion. Aceasta demonstrează ca
pacitatea tehnică de care dispun în
treprinderile românești. De altfel, 
eu am vizitat întreprinderea de 
mașini grele din. București — un 
mare producător de echipamente 
pentru centrala nucleară de la Cer
navodă — și mi-a lăsat o impresie 
foarte frumoasă".

Dr. ROSSI IDELFONSO, pre
ședintele părții italiene în cadrul 
acordului bilateral româno-italian, 
consilier ai I.C.E. Italia : „Particip 
pentru a treia oară la T.I.B. Repre
zint interesele a 16 firme italiene, 
care expun între altele : motoare 
cu ardere (FIAT, Torino), roboți in
dustriali (COMAU, Modena), pom
pe hidraulice (LOWARA, Vicenza), 
motoare hidraulice (SAI MOTORI,

în premieră la noi în tară am rea
lizat de curind un ioc original. „Șah 
în patru". Pentru cunoscătorii jocu
lui clasic de sah. regulamentul a- 
cestuia se poate înțelege cu ușu
rință. Jocul are o tablă caroiată cu 
132 cîmpuri colorate alternativ alb- 
negru. împărțită în patru sferturi, 
cite unul pentru fiecare jucător, un 
careu central si patru zone de 
transformare. „Șahul în patru" se 
desfășoară intre două echipe a cite

Plăcut, util, educativ
doi jucători. Se poate iuca însă si 
între două sau trei persoane. Im
portant de reținut este că „Șahul 
in patru" dezvoltă spiritul de echi
pă. de competiție. Alte jocuri, cum 
este cel intitulat „Enigma", trezesc 
un interes aparte prin raționamen
te și „dueluri logice". După cum tot 
cu un interes sporit au fost și sint 
primite nenumărate alte iocuri lo
gice. intre care „Pentamino". „Do- 
milit". „Strategicon". „Caroiaj lo
gic", „Combinații logice", „Capca
na bilelor". „Labirint" si cele opt 
iocuri logice menite să-i capteze și 
să-i introducă pe participant! în 
lumea fascinantă a informaticii.

— în expoziție, un loc important 
l-au ocupat jocurile electronice si 
a fost prezentată prima casetă cu 
programe de jocuri pe calculator. 
Ce ne puteți spune despre aceste 
„noutăți de ultimă oră" ?

— Pe baza unui program special 
aprobat de CENTROCOOP. în pri- 

ționat hidraulic, tip ROTEX. în ce 
privește utilajele de foraj și pe
troliere — care au dus faima 
României în peste 60 de țări ale 
lumii — toate produsele prezentate 
sînt competitive pe plan mondial, 
avînd un înalt grad de mecaniza
re și automatizare.

La rindul lor, utilajele chimice 
și alimentare sint prezentate intr-o 
gamă diversă de răcitoare cu aer, 
instalații de mandrinare hidrauli
că, dispozitive de sudură ș.a., pro
duse realizate în întreprinderile 
specializate din București, Ploiești, 
Buzău. Rm. Viloea și care au nivel 
tehnic mondial.

De o atenție specială se bucu
ră și utilajele miniere și, in mod 
deosebit, încărcătorul hidraulic cu 
motor diesel, pneopalanele cu aer 
comprimat, susținerile mecanizate 
pentru straturi subțiri și groase 
pînă la 4,5 m, locomotiva de mină 
de 4 tone, cu acumulatori, complet 
tranzistorizată.

— Fără îndoială că una din prin
cipalele caracteristici ale tirgului o 
reprezintă activitatea de negocieri 
șl tranzacții de export, import și 
cooperare — ne spunea inginerul 
Mihail Boțea, director in cadrul în
treprinderii de comerț exterior ,.In
dustrialexportimport". Dat fiind 
faptul că prin întreprinderea noas
tră se exportă peste 30 la sută din 
volumul industriei constructoare 
de mașini, am căutat să prezentăm 
la T.I.B. ’88 produse noi, competiti
ve, care să stîrnească interes. Di
verse utilaje de foraj și petrochi
mice, armături, diferite produse 
pentru minerit au fost deja solici
tate de unii parteneri străini.

Modena), radiatoare pentru auto
vehicule (IRIA. Ferrare) și utilaje 
pentru industria alimentară (PA- 
VAN, Padova) ș.a. Atit la ediții
le precedente, cit și la cea de a- 
cum am observat interesul cres- 
cînd al firmelor și participanților, 
fapt ce ilustrează renumele de care 
se. bucură această manifestare co
mercială internațională. în mod 
deosebit m-au impresionat pavili
oanele românești, care demon
strează diversitatea mare, calitatea 
sporită a produselor românești. O 
surpriză plăcută mi-au oferit mași- 
nile-unelte cu comandă numerică, 
produsele industriei ușoare, deose
bit de elegante și moderne. Fără 
nici o îndoială, actuala ediție a 
T.I.B. ’88 se bucură de un larg inte
res, fapt dovedit de discuțiile care 
se poartă pentru încheierea de con
tracte și sporirea schimburilor de 
mărfuri. Dacă în anii trecuți se ma
nifesta o mișcare mai lentă, acum 
contractele se materializează rapid, 
ceea ce ne face ca în cursul anului, 
și mai ales la T.I.B. ’89, să sporim 
prezența italiană. T.I.B. ’88 consti
tuie un moment prielnic pentru ca 
bunele relații comerciale dintre țările 
noastre să fie tot mai bine puse în 
valoare și pe viitor. Pe lingă ima
ginea frumoasă a tirgului, plec din 
țara dv. cu o imagine deosebită 
despre orașul București. Am vizi
tat noile construcții, am admirat 
bulevardele largi. Arhitectura mo
dernă a orașului oferă azi 
unei capitale cu aspect de 
polă".

chipul 
metro-

pavi-N.N. KESAR, directorul
Honului Indiei : „Gama produselor 
pe care India le expune la T.I.B. ’88 
cuprinde produse de la electroni
că pînă la obiecte de podoabă 
tradiționale. Participarea noastră 
vizează întărirea bunelor relații 
existente între țările noastre. în
treprinderile românești cooperează 
foarte bine cu firme din India in 
domeniile mineritului, industriei 
ușoare ș.a. Noi dorim să extindem 
relațiile comerciale și in alte dome
nii. Am convingerea că, în cadrul 
tratativelor cu partenerii români, 
vom putea identifica noi posibili
tăți pentru o cooperare reciproc a- 
vantajoasă. Un exemplu chiar exis
tă. Este vorba de cooperarea în do
meniul industriei electronice dintre 
întreprinderea de comerț exterior 
„Electronum" și firme indiene. Vă- 
zînd exponatele românești mi-am 
putut da seama că industria țării 
dumneavoastră este deosebit de 
variată și puternică, că poate rea
liza o paletă largă de produse, de 
la utilaje pînă la tehnică de calcul. 
Sînt pentru prima dată în Româ
nia și, deși timpul a fost scurt, 
m-am convins de ospitalitatea și 
prietenia poporului dv., de frumu
sețea României și a Capitalei sale".

Gîieorțjhe IONIȚA

măvara acestui an am organizat. în 
colaborare cu Institutul de tehnică 
de calcul si informatică și cu re
vista „Știință și tehnică", un con
curs centru orograme de jocuri ne 
calculator. O primă casetă, cu 11 
jocuri, am pus-o în vînzare la un 
stand special amenajat in cadrul 
expoziției si pot să vă spun că s-a 
bucurat de mare succes, fapt care 
ne încurajează în demersurile noas
tre de-acum înainte. Trebuie men-

ționat faptul că vom putea trece 
pe calculator multe din jocurile 
noastre logice si. firește, pe cele 
aflate, deocamdată, in fază de pro
iect sau prototip. Dar dacă in jocu
rile logice — să le spunem clasice, 
deși întreprinderea noastră le pro
duce numai de patru ani — regu
lile de desfășurare a acestora tre
buie cunoscute bine de toti parti- 
cipantii. calculatorul isi are re
gulile lui. care nu pot fi modificate 
sau ignorate. Noua dimensiune pe 
care o introduce calculatorul o 
constituie multitudinea de situații 
si variante pe care le pune în fata 
partenerului-om. căruia îi stimu
lează aptitudini si-i formează de
prinderi dintre cele mai utile. 
Sintem în măsură să-i informăm ne 
cititorii „Scînteii" că. la solicitarea 
noastră. Institutul de tehnică de 
calcul si informatică. în colaborare 
cu întreprinderea ..Electronica" au 
realizat un calculator pentru pro-

COMUNICATUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE PRIVIND
ALEGEREA UNUI DEPUTAT IN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

în circumscripția electorală nr. 7 
Lupeni, județul Hunedoara, au avut 
Ioc în ziua de 16 octombrie a.c. ale
geri parțiale pentru un deputat in 
Marea Adunare Națională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările Comisiei e’ectorale 
de circumscripție și cele ale comi
siilor secțiilor de votare și a con
statat că alegerile s-au desfășurat in 
conformitate cu prevederile Legii 
electorale a Republicii Socialiste 
România.

în listele electorale au fost înscriși 
53 490 alegători, din care s-au pre-

ADUNARE PENTRU PROPUNEREA CANDIDATULUI
ALEGERII UNUI DEPUTAT IN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

în conformitate cu Decretul Con
siliului de Stat nr. 280 din 26 sep
tembrie 1988, in circumscripția elec
torală nr. 5 Căzănești. județul Ia
lomița. devenită vacantă, vor avea 
loc la data de 20 noiembrie a.c. ale
geri parțiale pentru un deputat in 
Marea Aduna re Națională.

Pe baza prevederilor Legii elec
torale, luni, 17 octombrie a.c., în 
cadrul circumscripției, a avut loc
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Telejurnal
La zi in agricultură
Teatru TV (color). „Privește îna
inte cu încredere" de Mihail Da- 
vidoglu. Premieră pe țară. Inter-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

SUCCES REPREZENTATIVEI NOASTRE 
in meciul de le Șefie, Romenie — Bulgerie
Pentru antrenorii și jucătorii noș

tri din lotul reprezentativ, meciul 
România — Bulgaria, care va avea 
loc mîine. la Sofia, ocupă un loc 
special. Rezultatul acestei dinții’ par
tide preliminare ar putea să cîntă- 
rească greu in privința obținerii ca
lificării la turneul final al campio
natului mondial, ediția 1990, fapt ce 
așază firesc responsabilități și ce
rințe maxime. în fața antrenorilor si 
jucătorilor echipei naționale. Fiind 
prima importantă întrecere sportivă 
de după încheierea J-O. 1988. parti
da România — Bulgaria impune fot
baliștilor noștri să joace însuflețiți 
de ambiția de a se alinia celor mai 
bune performante olimpice româ
nești. de a reprezenta cu deosebită 
onoare culorile patriei, asemenea De
cenților medaliați cu aur la cea rnai 
însemnată, competiție a lumii — Da
niela Silivaș, Sorin Babii, Rodica 
Arba, Olga Homeghi, Vasile Pușcașu 
Și Paula Ivan.

Fotbalul nostru la nivel de repre
zentare internațională dispune astăzi 
de un bun potențial valoric, ceea ce 
îndreptățește pe susținătorii acestui 
popular sport să aștepte performanțe 
pe măsură și din partea echipei na
ționale. Formațiile Steaua si Dinamo 
București — care au trecut cu brio 
meciurile din primul tur al cupelor 
europene și care s-au distanțat net 
in clasamentul campionatului intern 
— dau lotului reprezentativ pentru 
partida de la Sofia multi jucători cu 
o clasă tehnică bine apreciată în 
fotbalul continentului nostru — 
Steaua, cu șapte jucători (Lung. Io- 
van. Belodedici, Ungurea.hu.. Rotariu, 
Hagi și Lăcătuș) ; Dinamo București, 
cu șase jucători (Rednic, Andone. 
Mateuț, Ion Sabău, Cămătaru și 
Vaișcoviei), cărora li se adau
gă trei de la cunoscuta pepi
nieră națională. Universitatea Cra
iova (Geolgău, Gh. Popescu 
Săndoi), precum și cite 
la Corvin ui

Și
unul de 
Victoria

★
ciclistă 

in două

(Klein) șl

Competiția 
desfășurată

CICLISM. 
„Cupa CIBO", 
etape, în împrejurimile Brașovului, 
s-a încheiat cu victoria lui Mihai 
Aldulea (Metalul Plopeni), urmat in 
clasamentul final de V. Grosu, N. 
Aldulea și Z. Lorincz.

ȘAH. • în turneul de șah „Memo
rialul Victor Ciocîltea", ce se desfă
șoară în aceste zile în sala I.T.B. 
(str. Lipscani 21), după 6 runde in 
clasament conduce Decebal Vlad cu 
4,5 puncte, urmat de Ovidiu Nicolau, 
Cristian Popescu și Ștefan Monea cu 
cite 4 puncte etc. în runda a 6-a ma
estrul Gică Alexandrescu (82 ani) a 
ciștigat, eu piesele negre, la Cristea, 
Popescu l-a învins pe Bucur, Stan- 

grame de iocuri logice cu emblema 
JECO si care se va putea procura 
la un preț accesibil.

— Cind ?
— Primele calculatoare de acest 

fel au fost realizate și se vor pu
tea pune in vînzare pină la sfîrșitul 
acestui an. De asemenea, s-au orga
nizat cursuri de instruire cu lucră
torii care au primit sau vor primi 
asemenea echipamente. Pentru in- 
ceput. am avut in vedere unele 
unități turistice, magazine de iocuri 
logice si cele 15 centre școlare ale 
cooperației. în ce ne privește, vom 
acorda toată atentia dezvoltării sec
torului de iocuri electronice, pe 
măsura cerințelor tot mai mari si 
mai insistente venite din partea 
numeroșilor vizitatori ai expoziției 
noastre.

— Expoziție care și-a propus să 
sondeze si opiniile celor care i-au 
trecut pragul, prin completarea 
unui chestionar cu nu mai puțin de 
18 întrebări. Răsfoindu-le și noi, 
am constatat că toti cei care le-au 
completat au cerut ca asemenea 
expoziții să fie organizate mai des 
— si nu numai în Capitală.

— Lucru pe care îl vom face în 
perioada următoare, organizînd ast
fel de expoziții în toate județele 
tării si amenaiînd noi magazine de 
desfaeere a iocurilor. Ceea ce. per
sonal. m-a bucurat cel mai mult 
răsfoind chestionarele completate 
este faptul că toti. absolut toti vi
zitatorii respectivi 
buni cunoscători ai 
emblema JECO. iar 
au făcut propuneri 
creare de noi jocuri, 
menii. Nu putini sînt cei care — 
studenti. ingineri, arhitecți. infor- 

s-au dovedit 
jocurilor cu 

unii dintre ei 
concrete de 

în diferite do-

zentat la vot 53 487, reprezentind 
99,99 la sută. Pentru candidatul pro
pus de Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste au votat 53 480 ale
gători. adică 99,99 la sută.

A fost ales deputat în Marea 
Adunare Națională tovarășul Ion 
Popa, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al Partidului 
Comunist Român.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

adunarea pentru propunerea candi
datului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

A fost propus candidat Marcel 
Dobra, membru al Comitetului ju
dețean Ialomița al P.C.R.. Erou al 
Muncii Socialiste, președintele co
operativei agricole de producție 
Girbovi.

Partlcipanțil la adunare a.u aprobat 
in unanimitate candidatura propusă.

pretează : Tralan Stănescu,
Gheorghe Cozorici, Ion Marines
cu. IUnca Tomoroveanu., Adela 
Mărculescu. Costel Constantin, 
Corlnn Volcu. Doru Bando). Ju- 
lteta Strîmbeanu, Papii Panduru. 
Petrișor Stan și copilul Cătălin 
Grosu. Regia ; Constantin Dlnis- 
chlotu

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

București (Nițu). Sînt, aproape 
toți, fotbaliști cu multă experiență, 
ceea ce ar trebui să sporească, și 
prin acest element, valoarea de an
samblu a formației. Strins uniți su
fletește în cadrul echipei noastre tri
colore. ei pot ieși victorioși in între
ceri, își pot îndeplini totodată st nă
zuința oricărui fotbalist care se res
pectă pe sine, aceea de a juca la 
turneul final al campionatului mon
dial.

Amatorii de fotbal știu că pro
gramul competițional de reprezenta
re internațională este încărcat si că 
el Va fi susținut în principal de 
aceiași jucători care sint reuniți azi 
sub culorile lotului nostru. Miine, 19 
octombrie, va avea loc acest impor
tant meci România — Bulgaria (în 
aceeași zi se joacă Grecia — Da- 
n om arca); el vă fi urmat, la exact o 
săptămînă (26 octombrie), de parti
dele tur din etapa a II-a a cupelor 
europene, după altă săptămînă (2 
noiembrie) se va juca meciul Româ
nia — Grecia (in aceeași zi. Dane
marca — Bulgaria); încă șapte zile 
și, la 9 noiembrie, vor avea ioc me
ciurile retur din cupele europene 
intercluburi. în aceste condiții, este 
limpede că se impune corelarea per
fectă a activității la lotul național cu 
acelea de la cluburi, pentru reușite
le fotbaliștilor români în ambele 
direcții competiționale.

Să credem că jucătorii noștri frun
tași, corespunzător pregătiți multila
teral, animați de ambiția reprezen
tării cu cinste a culorilor noastre 
sportive și a îndeplinirii fiecărui o- 
biectiv internațional în parte. vor 
obține cîștig de cauză, chiar de la 
cea dinții acțiune a echipei Româ
niei în preliminariile europene ale 
turneului final al campionatului 
mondial 1990. Și să Ie urăm din ini
mă deplin succes.

Valeriu MIRONESCU
★

ciu a pierdut Ia Bogza, Țacu la Bă
dica, iar partidele Nicolau — Monea, 
Milu — Vlad și Coman — Isac s-au 
încheiat remiză • După 10 runde, 
in turneul de șah de la Reykjavik, 
contind pentru „Cupa mondială", 
conduc Tal și Beliavski (cu cite 6,5 
puncte), urmați de Sokolov, Kaspa
rov, Timman și Elvest (cu cite 6 
puncte), Iusupov și Nunn cite 5,5 
puncte etc. Rezultate din runda a 
10-a : Beliavski — Portisch 1—0 ; 
Petursson — Tal remiză ; Korcinoi — 
Kasparov 0—1 ; Nunn — Sokolov re
miză ; Spasski — Hjartarsson 0—1 ; ' 
Timman — Ribli remiză ; Nikolici — 
Iusupov 1—0 ; Elvest — Andersson 
remiză.

maticienî. electronisti si chiar cadre 
didactice universitare —* * s-au oferit 
să devină autori de jocuri, să co
laboreze cu noi. Aceste noi jocuri, 
care vor trece prin filtrul comisiei 
centrale de avizare, omologare si 
promovare a acestora, alături de 
cele peste 100 ce se află in di
ferite faze de execuție, vor com
pleta mereu lista jocurilor cu em
blema JECO și vor constitui, cre
dem, tot atitea surprize plăcute.

• Hanul dintre dealuri : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
• Fiul stelelor: LUMINA (14 74 16)
— 9: 11: <13, GLORIA (47 46 75) — 9;
11: 13, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11; 13
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
LUMINA — 15,15; 17,30; 19,45
• Răzbunarea haiducilor : GLORIA
— 15; 17; 19
O Pruncul, petrolul ți ardelenii : 
FEROVIAR — 15; 17; 19, la grădină
— 19
• NelU : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la grădină
— 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 
14; 16,30: 19
9 Figuranțli : STUDIO (59 53 15) —
10; 13: 16; 19
• Agentul straniu :
(80 49 85) — 15; 17; 19
O Novăceștii — 9; M; 
besc despre mine —
DOINA (16 35 38)
O Transport secret :
(15 61 54) — 8,45; 11;
17,45; 20
• Dragonul alb : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Singuraticul ghinionist : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Misiune specială : GRIVITA
(17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Intercepția : DACIA (30 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
& Frații Karamazov : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 19

— Ce ne puteți spune despre 
aceste noi iocuri. aflate acum în 
fază de machetă sau prototip ?

— în primul rind. vom extinde 
gama sortimentală a locurilor logi
ce si. firește, vom realiza noi pro
grame de iocuri pe calculator. în 
al doilea rind. vom pune un accent 
mai mare in ceea ce privește forma 
lor de prezentare și accesibilitatea, 
în raport cu virsta. preocupările si 
exigențele participanților la jocurile 
colectlve-educative. în al treilea 
rind. vom acorda — asa cum au 
solicitat multi dintre cei care si-au 
exprimat opiniile prin chestionare 
— o atenție sporită iocurilor meca
nice. de fizică, optică si radiofonie, 
iocurilor de lucru manual si truse
lor corespunzătoare pentru diferite 
meserii, precum si altor iocuri lo
gice si electronice care să poată 
contribui mai mult la dezvoltarea 
spiritului de colectivitate si compe
tiție. a imaginației si inteligentei, 
a atenției si perspicacității, a voin
ței si indeminării. iocuri care să 
ducă la îmbogățirea cunoștințelor 
si formarea unor deprinderi practi
ce pentru muncă si viață.

Petre POPA
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Cerința cea mai stringentă

încetarea cursei înarmărilor

Mediterana să devină o mare a păcii și colaborării
ROMA. — Cu adoptarea unui apel 

pentru transformarea Mediteranei 
într-o mare a păcii s-au încheiat, 
la Reggio Calabria, lucrările unei 
reuniuni internaționale pentru 
denuclearizarea zonei mediteranee
ne. Apelul, ce poartă semnătura re
prezentanților a numeroase state 
din regiune, este adresat autorități
lor naționale si internaționale si se 
pronunță pentru „acțiuni comune 
vizind transformarea Mediteranei 
într-o mare a păcii si colaborării".

Documentul relevă, totodată, că 
o serie de obstacole se află in calea 
spre acest obiectiv. între ele fiind 
si intenția de a se transfera în 
Italia, de la baza militară Torreion. 
de pe teritoriul Spaniei, un nu
măr de 72 avioane de vinătoare și

bombardament de tip „F-16“ apar- 
tinind S.U.A.

Documentul pune accentul pe 
faptul că există posibilități concre
te pentru stăvilirea tendinței spre 
înarmare, pe necesitatea reducerii 
cheltuielilor militare. Totodată, se 
arată că inițiativa participantilor la 
forumul de la Reggio Calabria ..este 
în deplin acord cu multitudinea de 
glasuri care se ridică din toate 
colțurile Pămîntului pentru a se 
preveni izbucnirea unui război nu
clear" — relatează agenția ANSA. 
„Pacea — se subliniază, in încheie
re. în apel — nu poate fi edificată 
numai prin dezarmare. Numai res
pectarea deplină 
poarelor. între 
autodeterminare, 
viitor de pace".

a drepturilor po- 
care dreptul la 
poate favoriza un

Proteste în RJ. Germania împotriva construirii 
unui obiectiv al N.A.T.O.

BONN. — Peste 6 000 de persoane 
au participat la o manifestație pen
tru pace în orașul Linnich, din lan
dul Renania de nord — Westfalia. 
Manifestantii au protestat in legă
tură cu construirea in acest oraș a 
unei clădiri destinate Statului Ma
jor al N.A.T.O.. cerind autorităților 
vest-germane să întreprindă mă
suri eficiente in direcția dezarmării 
si nu să încurajeze extinderea in
stituțiilor acestui bloc militar. ..Po
poarele Europei cer dezarmare si o 
pace trainică", scria pe pancartele 
purtate de manifestanti. care au 
organizat in centrul orașului un 
miting de protest Împotriva pregă
tirilor militare ale N.A.T.O.

Acțiunile de la Linnich au în
ceput cu citeva zile în urmă, cind 
militantli pentru pace din land.

sprijiniți de reprezentanți ai mișcă
rilor pentru pace din Olanda si 
Belgia, au blocat căile de acces 
spre terenul unde se construiește 
noul obiectiv al N.A.T.O.

Pe de altă parte, la Bonn au în
ceput lucrările unei conferințe in
ternaționale a medicilor, sub deviza 
..Căminul nostru european — secu
ritate fără armamente nucleare", la 
care participă peste 280 de medici 
din 21 de țări ale Europei. Acțiu
nea a fost inițiată de cunoscuta or
ganizație „Medicii lumii pentru 
prevenirea unui război nuclear". 
Participantii la dezbateri au rele
vat. printre altele, că preintimpina- 
rea unui război nuclear, consolida
rea procesului de dezarmare con
stituie principalele sarcini ce stau 
în fata umanității in etapa actuală.

Crearea unei lumi fără arme — deviză a organizațiilor 
sindicale

BERLIN. — In orașul Rostock 
s-au încheiat lucrările unei întîl- 
niri a reprezentanților organizații
lor sindicale din țările bazinului 
Mării Baltice. în centrul atenției 
s-au aflat probleme legate de in
tensificarea acțiunilor organizațiilor 
sindicale din aceste țări in sprijinul 
păcii si dezarmării, transmite ageri-

DATORIA EXTERNĂ SI PROTECTIONISMS - OBSTACOLE 
MAJORE IN CALEA PROGRESULUI TARILOR 

ÎN CURS DE DEZVOLTARE
ALGER 17 (Agerpres). — Datoria 

externă a Africii ar putea atinge 
600 miliarde dolari in anul 2000, 
cu un serviciu anual de 46 miliarde 
dolari, dacă nu se întreprind ime
diat măsuri corespunzătoare, scrie 
ziarul algerian „El Moudjahid". Se 
estimează că datoria africană ar pu
tea ajunge în 1995 la aproximativ 
313 miliarde dolari. Ea a crescut de 
la 128 miliarde dolari in 1982 la 200 
miliarde în 1986, iar serviciul dato
riei de la 19 miliarde in 1982, la 24 
miliarde in 1985. Faptul care preocu
pă este că această datorie crescîndă 
rezultă mai degrabă din împrumu
turi vechi, din capitalizarea dobinzi- 
lor acumulate și din sporirea servi
ciului, decît din credite noi destina
te dezvoltării.

După cum s-a mai subliniat, da
toria țărilor continentului provine 
din reducerea exporturilor africane și 
din degradarea termenilor de schimb. 
Această situație este atribuită insta
bilității sistemului monetar interna
țional, dependenței in care se află 
exportatorii de materii prime, slabei 
cooperări interafricane in probleme 
monetare și financiare.

în sfîrșit, se menționează că servi
ciul datoriei externe, căruia îi sint 
destinate toate resursele financiare, 
împiedică Africa să ducă la bun 
sfîrșit proiectele de dezvoltare.

RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres). 
— Referindu-se la problematica ce 
va figura pe ordinea de zi a reuniu

nii „Grupului celor opt", programată 
să se deșchidă la 28 octombrie a.c., 
la Punta del Este (Uruguay), pu
blicația braziliană „Gazeta Mercan
til" relevă că președinții țărilor 
respective vor „denunța degradarea 
situației economice latino-americane 
generate de datoriile externe și de 
protecționismul națiunilor industria
lizată". între Acapulco și Punta del 
Este — subliniază ziarul — nu numai 
că se agravează criza economică în 
urma obligațiilor rezultate din dato
ria externă, dar se remarcă și o in
tensificare a protecționismului și 
presiunilor internaționale în dome
niul comerțului și tehnologiei.

Din „Grupul celor opt" fac parte 
Argentina, Brazilia, Columbia, Me
xic. Peru, Uruguay, Venezuela și 
Panama — ultimul stat incetînd, 
temporar, participarea la grup.

HAVANA 17 (Agerpres). — Nece
sitatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale a fost sub
liniată de participanții la un seminar 
internațional, ale cărui lucrări s-au 
încheiat la Havana, transmite agen
ția T.A.S.S. Reprezentanți ai orga
nizațiilor sindicale din peste 30 de 
țări ale Americii Latine. Africii, 
Asiei și Europei s-au pronunțat, de 
asemenea, împotriva datoriei ex
terne împovărătoare a statelor în 
curs de dezvoltare — care se apro
pie de uriașa cifră de 1 200 miliarde 
de dolari.

Apel la promovarea dezvoltării rurale 
în statele lumii a treia

Declarațiile directorului general al F.A.O.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă situația încorda
tă în teritoriile arabe ocu
pate • Contacte politico- 

diplomatice
în teritoriile de pe Malul vestic al 

Iordanului și„ Gaza, ocupate de 
Israel, se menține încordarea. For
țele israeliene au lansat o amplă 
campanie de arestări în diferite 
orașe și sate de pe Malul vestic al 
Iordanului. Postul de radio Amman, 
citat de agenția MENA, a anunțat 
că la Nablus, în timpul ciocnirilor 
dintre manifestanti și militarii is- 
raelieni. mai mulți palestinieni au 
fost răniți. în 
restricțiile de

oraș 
circulație.

sint menținute
(Agerpres)

SANAA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen, Aii Abdallah 
Saleh, și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Yasser Arafat, 
aflat in vizită la Sanaa, au avut o 
convorbire. în cursul căreia au fost 
discutate probleme arabe și interna
ționale. Cu acest prilej, președintele
R. A. Yemen a reafirmat sprijinul 
țării sale pentru lupta palestinieni
lor în scopul redobindirii drepturilor 
lor legitime și al creării unui stat 
independent sub conducerea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
El a subliniat, de asfemenea. necesi
tatea eforturilor in vederea convo
cării grabnice a unei conferințe in
ternaționale de paoe cu privire la 
Orientul Mijlociu.

CAIRO 17 (Agerpres). — Repre
zentantul permanent al Ligii Arabe 
la Organizația Națiunilor Unite, Clo
vis Maksoud. a criticat, intr-o decla
rație radiodifuzată, concepția State
lor Unite privind drepturile politice 
ale palestinienilor, ca fiind o „con
cepție amputată" atîta timp cit ig
noră dreptul acestora de a-și stabili 
propriul stat independent.

El a criticat, de asemenea, refuzul
S. U.A. de a recunoaște Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei și spri
jinul permanent financiar, militar și 
diplomatic acordat Israelului de 
S.U.A.

R. P. CHINEZĂ

Sesiunea Comitetului Permanent al Comitetului Național 
al Conferinței Consultative Politice Populare

BEIJING 17 (Agerpres). — La 
Beijing s-au încheiat lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comitetului Per
manent al Comitetului Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare, transmite agenția China 
Nouă. Participantii au adoptat o re
zoluție in care se adresează tuturor

organizațiilor Conferinței Consulta 
tive Politice Populare apelul de 
contribui la traducerea in viață 
hotărîrilor celei de-a 3-a Plenare 
C.C. ăl P. C. Chinez privind îmbu 
nătățirea situației economice a țări 
respectarea legilor și disciplinei.

P. C. din Chile se pronunță pentru formarea 
unui front larg al forțelor democratice din țară
SANTIAGO DE CHILE (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Santiago de Chile. Volodia Teltel- 
boim. membru al Comisiei Politice 
a C.C. al P.C. din Chile, s-a pro
nunțat pentru crearea unui amplu 
front al forțelor democrat ce popu
lare chiliene — transmite agenția 
Prensa Latina. El a arătat că P.C.

din Chile este in favoarea prezen 
tării unui candidat unic al forțele 
de st'nga la funcția supremă in str 
în alegerile prezidențiale de ani 
viitor din Chile și pentru acțiur 
convergente in scopul realizării s 
consolidării unității de acțiune 
sectoarelor democratice naționale.

Pregătiri în vederea întilnirii la nivel înalt 
a statelor din America Centrală

rea întîlnire pe această temă pro 
gramată să aibă loc in zilele de 
și 10 noiembrie, în Guatemala.

MANAGUA 17 (Agerpres). — Pre 
ședințele Republicii Nicaragua, Da 
niel Ortega, a cerut Statelor Unit 
să pună capăt politicii agresive faț 
de țara sa. subliniind că in ultim 
opt ani Administrația americană 
încercat să înăbușe revoluția sandi 
nistă prin intermediul grupările 
contrarevoluționare și al sancțiuni 
lor economice și presiunilor politici 
într-o alocuțiune rostită la un mi 
ting desfășurat în orașul Santa Te 
reza, el a arătat că, drept urmare 
acestei politici, zeci de mii de nica 
raguani și-au pierdut viața, daunei 
materiale ridicindu-se la pest 
12 miliarde de dolari.

Revoluția sandinistă este în per 
manent pericol atit timp cît S.U.Z 
nu abandonează Cursul antinicara 
guan, a spus președintele Ortegi 
menționind că pentru acest moți 
obiectivul principal al poporului ni 
caraguan îl constituie întărirea ca 
pacității de apărare, transmite a 
genția T.A.S.S.

CIUDAD DE GUATEMALA 17 
(Agerpres). — într-o alocuțiune ra
diotelevizată, ministrul guatemalez 
al relațiilor externe, Alfonso Cabre
ra, a confirmat că in zilele de 12 și 
13 noiembrie, la San Salvador, se va 
desfășura o întîlnire a celor cinci 
șefi de stat din America Centrală 
consacrată dezbaterii stadiului de 
aplicare a Acordului de pace din re
giune, semnat la 7 august 1937, la 
Ciudad de Guatemala, transmite a- 
genția Efe. întîlnirea va fi prece
dată de o reuniune pregătitoare a 
miniștrilor de externe centroameri- 
cani.

SAN JOSE 17 (Agerpres). — La 
San Jose s-a desfășurat o reuniune 
a reprezentanților celor cinci țări 
centroamericane și din Panama 
consacrată analizării modalităților de 
punere in practică a programului 
special al O.N.U. de cooperare cu 
America Centrală, aprobat in luna 
mai — informează agenția Prensa 
Latina. De asemenea, participanții au 
abordat aspecte privind relațiile cu 
C.E.E., o serie de proiecte elaborate 
urmind să fie prezentate la viitoa

sfirșitul acestui secol numărul tine
rilor in lume să ajungă la neste un 
miliard, dintre care peste 80 la sută 
vor trăi in regiunile in curs de dez
voltare din Asia, Africa și America 
Latină.

KUWEIT 17 (Agerpres). — Rapor
tul anual al Fondului Internațional 
de Dezvoltare Agricolă (I.F.A.D.) 
prezintă un tablou sumbru al situa
ției alimentare in țările in curs de 
dezvoltare, unde — se spune — circa 
1 miliard de oameni au ajuns la un 
asemenea nivel de sărăcie incit sint 
incapabili să-?i , asigure necesitățile 
alimentare minime.

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 
—. Directorul general al F.A.O.. 
Edouard Saouma, a adresat un apel 
țărilor în curs de dezvoltare in care 
le cheamă să lanseze programe prin 
care tinerii să fie încurajați să ră- 
mină in zonele rurale. într-un me
saj adresat cu prilejul Zilei mondia
le a alimentației, directorul general 
al F.A.O. a afirmat că guvernele nu 
trebuie să ignore rolul tinerilor în 
dezvoltarea rurală și a sugerat ela
borarea de programe care să preva
dă pregătirea pentru diverse profe
sii. crearea de facilități pentru an
gajarea tinerilor in zonele rurale. El 
a precizat că este de așteptat ca la

O nouă rundă 
de convorbiri 
intercipriote

NICOSIA 17 (Agerpres). — La Ni
cosia se desfășoară o nouă rundă de 
convorbiri, sub auspiciile O.N.U., în
tre președintele Ciprului, Ghiorghios 
Vâssiliou, și liderul comunității turce 
de pe insulă, Rauf Denktaș.

Dialogul, inițiat la 15 septembrie, 
este menit să permită ajungerea la 
o soluție globală, negociată, a pro
blemei cipriote pină in luna iunie 
1989, transmite agenția CNA,
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tia T.A.S.S. S-a subliniat, printre i 
altele, necesitatea creșterii aportu- . 
lui organizațiilor sindicale la lupta ) 
pentru o lume fără arme. în primul l 
rind fără arme nucleare, pentru ț 
promovarea cooperării economice. I 
pentru implementarea celor mai noi 7 
tehnologii, capabile să contribuie la 1

I
* 
*

ocrotirea mediului înconjurător.

Acțiune a mișcării pacifiste din Marea Britanie
LONDRA. -r- La chemarea Mișcă

rii pentru dezarmare nucleară din 
Marea Britanie. la Portsmouth a 
avut loc o amplă demonstrație Îm
potriva planului guvernului britanic

de a echipa flota de submarine 
cel mai perfecționat sistem de 
chete americane „Trident II".

La demonstrație au participat mal 
multe mii de persoane.

cu 
ra-

Cereri de retragere a bazelor militare americane î 
î. '

Reuniune internațională consacrată luptei 
contra apartheidului și discriminării rasiale

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Flagelul șomajului continuă să se extindă

ATENA. — Citeva mii de persoa
ne au Darticioat duminică la o ma
nifestație de protest în fata bazei 
militare americane de la Helleni- 
kon. Acțiunea a fost organizată la 
inițiativa organizațiilor antirăzboi
nice locale si a asociațiilor luptă-

de pe teritoriul Greciei
torilor pentru pace din întreaga l 
Grecie. Participantii au cerut retra-vrieuie. r di uuTMcuiHi «u uaui .
gerea imediată a bazelor militare ț 
americane de pe teritoriul tării. 
Acțiuni similare au avut Ioc si în . 
fata altor obiective militare de pe l 
teritoriul Greciei.

teritoriul tării. ț

VIENA 17 (Agerpres). — La Viena 
s-a desfășurat o amplă demonstrație 
a populației austriece. Participantii 
au cerut guvernului să adopte mă
suri urgente, vizind asigurarea de 
locuri de muncă pentru întreaga 
populație.

După cum transmite agenția Ta- 
niug, la demonstrație au participat 
mai multe mii de persoane, care au 
cerut, de asemenea. încetarea discri
minării impotriva muncitorilor 
străini și abandonarea ideii aderării 
Austriei la Piața comună.

Demonstrația a fost organizată din 
inițiativa partidelor socialist, ecolo
gist, catolic și organizației tinere
tului comunist.

LONDRA (Agerpres). — Numărul 
șomerilor înregistrați oficial în Ma
rea . Britanie a crescut cu 20 000 în 
Juna septembrie, ajungrnd la 2 310 973, 
informează agenția KUNA, citind 
date statistice publieate la Londra.

WASHINGTON 17 (Agerpres). - 
/mul trecut au fost suprimate 5,1 mi
lioane locuri de muncă în Statele 
Unite, ca urmare a faptului că 
S.U.A. nu au reușit să-și reducă de
ficitul comercial, care a ajuns la 
171 miliarde dolari în 1987 — se re
levă intr-un raport al Institutului de 
economie politică din New York, 
citat de agenția Efe.

întîlnire ministerială 
a A.S.E.A.N.

BANGKOK 17 (Agerpres). — în lo
calitatea thailandeză Pattaya s-au 
deschis lucrările celei de-a XX-a 
reuniuni a miniștrilor economiei din 
cele șase țări membre ale Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.). în cuvintul inaugural 
primul-ministru al Thailandei. Cha- 
tichai Choonhavan, a arătat că s-au 
înregistrat progrese considerabile in 
cadrul cooperării economice și co
merciale regionale, care trebuie ex
tinsă pentru ă folosi cit mâi mult 
vastul potențial de conlucrare în a- 
ceastă sferă de activități, oferind 
organizației posibilități tot mai am
ple de afirmare in contextul vastu
lui proces al dezvoltării economiei 
mondiale.

GENEVA 17 (Agerpres). — Lupta 
împotriva apartheidului și oprimării 
coloniale în Africa de Sud va fi 
continuată cu și mai mare intensita
te. au relevat participanții la Confe
rința internațională a organizațiilor 
neguvernamentale desfășurată la 
Geneva pe tema principalelor sar
cini pentru perioada care a mai ră
mas din cel de-al doilea Deceniu al 
O.N.U. de luptă impotriva rasis
mului și . discriminării rasiale 
(1983—1993). în declarația adoptată 
in încheierea lucrărilor reuniunii se 
relevă că pe plan mondial tot mai 
mulți sint cei care își dau seama de 
faptul că există o strinsă legătură 
intre lupta împotriva regimului de 
apartheid sud-african, ocupația ile

gală in Namibia și actele agresiv 
ale regimului de la Pretoria impo 
triva statelor africane vecine și lupt 
pentru dreptate, independență c 
pace.

PRETORIA (Agerpres). — Nelso 
Mandela, lider al Congresului Națio 
nai African (A.N.C.) — organizați 
de luptă pentru emanciparea politi 
co-socială a populației de culoar 
din Africa de Sud. aflat in conți 
nuare în închisoare, a dezmințit c 
ar fi acceptat să aibă un dialog ci 
autoritățile rasiste de la Pretorie 
așa cum a pretins președintei 
Pieter -Botha. Această poziție a fos 
exprimată de Winny Mandela, car 
și-a vizitat soțul la spital.
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e scurt

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, va efectua, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială de prietenie în Republica Populară Democrată Coreeană, la 
invitația tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene. Locuitorii Phenianului, 
întreaga populație a R.P.D. Coreene așteaptă cu viu interes și deose
bită satisfacție vizita inalților oaspeți din România socialistă, cu con
vingerea, proprie și poporului român, că aceasta va constitui un nou 
prilej de manifestare a prieteniei trainice dintre cele două țări, de 
dezvoltare in continuare a relațiilor de trainică prietenie și a cola
borării fructuoase româno-coreene.

Un cunoscut poet coreean din 
perioada puternicului stat feudal 
centralizat Koryo (sec. X—XIV)., 
fascinat de farmecul Phenianului 
și al împrejurimilor sale și consi- 
derînd neelocvente poemele scrise 
de predecesori pe această temă, a 
luat pana să zugrăvească el însuși 
neasemuitul oraș. „Apele albastre 
ale fluviului — începuse poetul 
Kim Hwang Weun — clipocesc 
sub zidurile dincolo de care cres
tele munților sint poleite de lică
rirea zorilor...". Atît a rămas din 
poemul său. Pentru că, după pri
mul vers, și-a rupt condeiul, de- 
clarindu-se incapabil să redea fru
musețile văzute.

Cum arată astăzi acest străvechi 
oraș ? în ciuda vechimii sale de 
peste un mileniu și jumătate. Phe
nianul este unul dintre cele mai 
tinere orașe din lume. Pentru că, 
în timpul războiului de apărare a 
patriei, cu doar trei decenii și ju
mătate in urmă, cele 428 748 bombe 
(cite una pentru fiecare locuitor !), 
lansate de agresori au transformat 
capitala in ruine și cenușă. din 
vechiul oraș răminînd doar o sin
gură clădire și citeva vestigii is
torice. Printre aceste vestigii, păs
trate cu grijă în muzeele și locurile 
istorice ale Coreei socialiste. se 
află, ca un simbol al patriotismu
lui poporului coreean, al perma
nentei și autenticității tradițiilor și 
vieții sale pe aceste meleaguri, și 
versul inițial al poemului netermi
nat al lui Kim Hwang Weun, care 
a fost încrustat pe coloanele pavi
lionului Reynnkwang.

De la înălțimea de 170 de metri 
a Monumentului Victoriei Ideilor 
Ciuce, una dintre cele mai impu
nătoare construcții sculpturale ale 
Coreei de azi. Phenianul își dez
văluie întreaga măreție. „Apele al
bastre". cum scria poetul, ale flu
viului De Dong. încercuit de po
duri înalte, largi, moderne, „cli
pocesc" acum la zidurile unor se
mețe clădiri și monumente, verita
bile opere arhitectonice, care con
stituie. fără îndoială, o replică mo
dernă la splendoarea peisajului 
care înconjoară orașul. Maiestuosul 
Arc de Triumf. Palatul de studii

al poporului, Universitatea „Kim 
Ir Sen". Teatrul „Mansude", Pa
latul sporturilor și Palatul pionie
rilor, Centrul de sănătate și ma
ternitatea ultramodernă. hotelul 
„Koryo". Parcul de distracții, clă
dirile de concepție arhitectonică 
îndrăzneață de 30—40 de etaje și

Înțelepte promovate de Partidul 
Muncii din Coreea. în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen.

Vorbindu-ți cu mindrie despre 
realizările lor. gazdele stăruie, in 
același timp, asupra ritmului. în
totdeauna alert. în care acestea au 
fost obținute. Intr-adevăr, ritmu
rile impresionante ale înfloririi 
noului Phenian se intilnesc^la tot 
pasul. întreg orașul s-a ridicat, 
mindru și demn, pe temelii noi, 
incă in primul deceniu de pace și 
nu în 100 de ani, cum se așteptau 
cei care l-au distrus. Impunătoa
rea clădire a Palatului de studii al 
poporului a fost construită doar in
tr-un an și nouă luni, iar lucrarea 
nu a fost simplă din moment ce 
ea se întinde pe o suprafață de 
100 000 mp., fiind dotată cu nu mai 
puțin de 600 de săli și biblioteci. 
La fel. metroul, construit la o

șini si utilaje de producție națio
nală.

Legătura dintre noul complex 
cultural-sportiv și oraș se face 
printr-un bulevard larg de o sută 
de metri și străjuit de citeva sute 
de mari construcții, ce duce de la 
intersecția Paldonggvo la bifur
carea spre Mankyonde, zonă Încăr
cată de amintirea unor semnifica-' 
tive evenimente ■ revoluționare. 
Pentru realizarea acestui bulevard 
a fost necesar doar un an de e- 
forturi.

Ritmurile construcției se mențin 
la cote ridicate nu numai în fru
moasa capitală a R.P.D. Coreene, ci 
și in intreaga țară. Pretutindeni în 
localitățile vizitate, fie că acestea se 
numesc Kesong, Nampp sau Sari- 
weun. am intîlnit aceeași eferves
cență creatoare, aceleași preocupări 
pentru accelerarea procesului de

Ritmurile progresului 
în „Țara dimineților liniștite"

multe alte construcții, care îmbină 
armonios stilul tradițional cu mo
numentalitatea și funcționalitatea, 
dau imaginea vie a unei capitale 
făurite prin hărnicia și dragostea 
de frumos a oamenilor de pe aces
te meleaguri, pe măsura unui pre
zent de mărețe împliniri.

Peste întreg acest ansamblu de 
bijuterii arhitectonice se înalță un 
uriaș monument de granit care 
sprijină zborul unui „Cal înaripat". 
Este „Ciănllima", caîul care stră
bate o mie de „ri“ — 400 km — 
pe zi. simbolul „Phenianului", al 
„cadențelor" dezvoltării sale, ca și 
a întregii țări. De altfel, „Ciănlli
ma" denumește și ampla mișcare 
de masă lansată de plenara C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea din 
decembrie 1956 și care — în 1958 — 
a fost ridicată la rangul de „linie 
generală in construcția socialismu
lui". Ea semnifică vocația unui po
por care a găsit în politica parti
dului său comunist un teren fer
til de manifestare a talentului și 
capacităților sale creatoare. în toa
te locurile vizitate in țara prietenă, 
interlocutorii au ținut să sublinie
ze că realizările obținute în dez
voltarea economico-socială. a știin
ței și culturii, in progresul întregii 
societăți sint rezultatul politicii

adincime de peste 100 de metri și 
care însumează deja 17 stații, pe o 
lungime de aproape 40 de kilo
metri, inaintează in ritm de 2—3 
stații pe an.

Aceleași ritmuri de dezvoltare 
caracterizează și noile fronturi de 
muncă de pe alte șantiere ale 
Phenianului. Printre cele mai 
grandioase proiecte de viitor se 
află și Complexul cultural-sportiv 
Gwang Bok, din vestul capitalei, 
ce urmează să găzduiască, anul vi
itor. Festivalul internațional al ti
neretului și studenților. Este un 
adevărat „oraș în oraș", care se 
întinde pe o suprafață de 33 mi
lioane mp și care, după festival, 
va fi dat în folosința locuitorilor 
Phenianului. La Gwang Bok vor 
fi construite, intr-un stil modern, 
numeroase blocuri de locuit de 24 
si 42 de etaje, care vor adăposti 
peste 25 000 de familii. De aseme
nea. în cartier se ridică nume
roase magazine, restaurante, școli, 
creșe. grădinițe, spitale, teatre și 
cinematografe, săli sportive. Tot 
aici va fi construit un nou Palat 
al pionierilor cu o capacitate de 
5 000 de locuri. Toate aceste lu
crări de anvergură, ne declarau cu 
mindrie gazdele, se realizează cu 
materiale proprii, folosindu-se ma

dezvoltare economico-socială a pa
triei. de edificare a unei vieți noi.

In prezent, eforturile poporului 
coreean se concentrează în direc
ția înfăptuirii sarcinilor celui de-al 
treilea septenal — 1987—1993 — 
al cărui obiectiv principal îl re
prezintă crearea unei solide baze 
tehnico-materiale prin promovarea 
continuă a procesului de moderni
zare și perfecționare pe temelii 
științifice a economiei naționale. 
„In perioada noului plan de per
spectivă — ne declara Pak Min 
Su, adjunct de șef de secție la Co
mitetul Central al Partidului Mun
cii din Coreea — se urmărește 
realizarea obiectivelor strategice 
trasate de Congresul al Vl-lea : 
sporirea valorii producției globale 
pe ansamblu de 1,9 ori și a celei 
agricole de 1,4 ori. Problema cea 
mai importantă in îndeplinirea 
septenalului constă in dezvoltarea 
științei și tehnicii, in intensificarea 
mișcării de inovație tehnică. in 
acest scop apreciindu-se ca nece
sară creșterea hotăritoare a forțe
lor de producție in domeniile-cheie 
ale industriei. De aceea, intr-o se
rie de ramuri ca industria con
strucțiilor de mașini, industria chi
mică și electronică se prevăd rit
muri de creștere mult mai mari, 
care ajung pină la 25 la șută".

Multe dintre aceste obiective au 
devenit deja realități. In vara a- 
cestui an. intregul pppor coreean 
era puternic angajat in marea „bă
tălie a celor 200 de zile", amplă 
mișcare de masă care și-a propus 
ca sarcinile pe acest an să fie în
făptuite pină la 9 septembrie, cind 
se împlineau 40 de ani de lă pro
clamarea republicii. Și multe din
tre angajamentele asumate erau 
îndeplinite înainte de acest termen. 
Oamenii muncii din Sunceun reu
șiseră să dea in folosință comple
xul de vinalon cu o capacitate de 
100 000 tone anual ; constructorii 
din Sariweun raportau terminarea 
unui mare complex, care va da 
anual o producție de 510 000 tone 
de îngrășăminte de potasiu, 420 000 
tone de alumină și peste 10 mi
lioane tone de ciment ; sectorul 
energetic primise o nouă capacitate 
de producție de peste 1.2 milioane 
kW. La acestea se adaugă succe
sele înregistrate in exploatarea a 
noi mine, in construcția de noi căi 
ferate, in lucrările pentru irigarea 
a 500 000 de hectare de terenuri.

Multe și variate sint impre
siile cu care vizitatorul din Româ
nia se întoarce de pe meleagurile 
Coreei populare. Una însă se în
tipărește cu deosebită putere in 
memorie : oriunde te-ai afla, gaz
dele Iți vorbesc sincer și cu căl
dură despre prietenia trainică și 
tradiționalele raporturi de solida
ritate și strinsă colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre. Interlocutorii țin să evoce spri
jinul acordat de România poporu
lui coreean in anii luptei acestuia 
impotriva agresiunii, iar apoi în
tărirea continuă a colaborării ro
mâno-coreene in perioada de re
construcție. de făurire a noii orin- 
duiri. O deosebită satisfacție se ci
tește pe chipul lor cind se referă 
la solidaritatea frățească a Româ
niei. a poporului nostru cu cauza 
dreaptă a reunificării Coreei, dezi
deratul cel mai de preț al întregii 
națiuni coreene.

Aceste relații se dezvoltă conti
nuu. sub impulsurile frecventelor 
întilniri și convorbiri la nivel înalt, 
desfășurate atit la București, cit și 
Ia Phenian. Și nu încape îndoială 
că vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. In R.P.D. Coreeană, la 
invitația tovarășului Kim Ir Sen, 
va constitui o nouă si importantă 
contribuție la aprofundarea con
lucrării prietenești romăno-co- 
reene. în interesul ambelor noas
tre popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Pamfil NICHITELEA

I ÎNTÎLNIRE. La Moscova a avut 
loc, luni, o intîlnire intre Mihail 

. Gorbaciov, secretar general al C.C. 
I al P.C.U.S., președintele Prezi- 
I diului Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., și Jose Sarney, președin- 
Itele Braziliei, sosit intr-o vizită 

oficială în U.R.S.S.

• PRIMIRE. Secretarul general al 
I C.C. al P.C.C.. Milos Jakes, l-a 
1 primit pe Yao Yilin. membru al 

Comitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.C., vi- 

I cepremier al Consiliului de Stat și 
președinte al Comitetului de Stat 

| al Planificării din R.P. Chineză, a- 
flat intr-o vizită la Praga. Au fost 
examinate stadiul actual și per- 

Ispectivele de dezvoltare a relații
lor cehoslovaco-chineze, exprimin- 
du-se dorința ambelor părți de a 
extinde și adinei raporturile din- 

1 tre cele două țări.
POZIȚIE. Cancelarul federal al 

Austriei, Franz Vranitzky, a re
afirmat în cuvîntarea rostită la 

I conferința partidelor socialiste 
vest-europene, organizată în orașul 

I Bregenz, că la baza politicii ex
terne a țării sale se află neutrali
tatea permanentă. care nu poate fi 
negociată in cazul in care Austria 

I ar decide să intre în Piața co- 
I mună. Guvernul austriac va exa

mina posibilitatea de a formula o 
I cerere de aderare la Piața comună 

in prima jumătate a anului viitor, 
a adăugat cancelarul austriac.

ILA VIENA a avut loc o nouă 
reuniune a reprezentanților statelor 
participante la Tratatul de la Var- 

Ișovia și ai N.A.T.O. în vederea 
elaborării mandatului viitoarelor 
negocieri privind reducerea forțe
lor armate și armamentelor con- 

Ivenționale in Europa de la Atlan
tic Ia Urali.

că țara sa și Statele Unite au con
venit asuora unui nou acord, care 
permite S.U.A. să-și mențină timp 
de incă doi ani cele două baze mi
litare din Filipine.

PROPUNERE. Miniștrii petrolu
lui din Arabia Saudită, Kuweit, 
Emiratele Arabe Unite și Qatar au 
propus sporirea cotelor de produc
ție la țiței in cadrul O.P.E.C. In- 
tr-0 declarație dată publicității Ia 
încheierea unei reuniuni desfășurate 
la Riad, miniștrii celor patru țări 
s-au. pronunțat pentru stabilirea 
unui plafon total al producției de 
17 429 milioane barili pe zi.

HOTARÎRE. Senatul S.U.A. a 
adoptat o hotărire prin care Sta
tele Unite aderă la Convenția pri
vind prevenirea și pedepsirea de
lictului de genocid. Timp ele dece
nii, forțele coservatoare din Con
gresul S.U.A. au imoledicat ade
rarea S.U.A. la această convenție.

PREMIUL NOBEL PENTRU ME
DICINA pe acest an a fost acor
dat lui James Black (Marea Bri
tanie). Gertrude Elion (S.U.A.) și 
George Hitchings (S.U.AJ oent-u 
descoperirea unor noi principii de 
t-atare a bolilor. J. Black a evi
dențiat marile posibilități pe r 're 
le oferă medicamentele denumite 
agenți de blocare. Cei! Iți doi lau
reat! au demonstrat diferentele de 
metabolism al acidului nucleic in
tre celulele normale și cele cance
roase.

ATENTAT. Un membru al găi 
zii civile și-a pie-dut viața, iar 
alți șapte au fost răniți ca urmare 
a exploziei produse de o bombă 
artizanală de mare putere plasată 
la bordul unul automobil, la Pam
plona, in nordul Spaniei.

I NUMIRE. Uruguayanul Hector 
Gros Espiel a fost numit reprezen
tant personal al secretarului gene- 

Iral al O.N.U.. care urmează să se 
ocupe de toate aspectele legate de 
reglementarea problemei Saharei 
occidentale.

INSPECȚIE. în conformitate cu 
prevederile tratatului sovietc-ame- 

Irican cu privire la lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune, in R.F. Ger
mania a sosit un grup de insnec- 

I ție sovietic, care vă asista la de- 
I montarea rachetelo- americane cu 

rază medie de acțiune „Persh'ng- 
12". Pe teritoriul R.F.G. urmează să 

fie distruse 114 instalații de lansa
re. Rachetele propriu-zise urmează 

| a fi lichidate pe teritoriul S.U.A.
ÎNȚELEGERE. Președintele Fili- 

I pinelor, Corazon Aquino, a anunțat

SEISM. Aproximativ 30 de per
soane au fost rănite și 1 000 au 
rămas fără adăpost in urma unui 
cutremur produs dumm'că în sud- 
vestul Greciei, care a avut mag
nitudinea de șase grade pe scara 
Richter. Peste 2 000 de locuințe au 
fost comp’et său pa-ținl distruse. 
T uni, în zonă. au fost înregistrate 
incă 100 de m'șcări seismice de 
intensități mic;.

ACC'DENTUL DE AVION in 
care și-a n'e-dut viața. Ia 14 au
gust a.c.. -reședin'-le Pakistanului 
Mohamed Z’ă-ul Haq. s-a o-odus 
in urma unui act de sabotaj și nu 
a unei defecțiuni sau erori tehnice 
— a decla at int--o conferință de 
presă, la Islamabad, ministrul pa
kistanez al apărării. Iflal Haider 
Zaidi.
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