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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NI COLA E CEÂUSESCU 

la consfătuirea de lucru de la C. C. al P.C.R. 
din 20-21 octombrie

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe guvernatorul orașului Cairo

Stimați tovarăși,
Am dorit ca, în cadrul acestei 

consfătuiri, să discutăm modul cum 
se realizează planul pe 1982 și ceea 
ce trebuie să facem pentru a asi
gura îndeplinirea lui în cele mai 
bune condiții. Fiecare minister și 
jțjcV^ cunoaște atît ceea ce a rea- 
liz^w/ cît și ce restanțe mai există, 
deci se știe ceea ce trebuie făcut 
în continuare, în trimestrul IV, 
pentru a se asigura îndeplinirea în 
întregime a planului. Problema care 
se pune acum este să . se ia toate 
măsurile pentru realizarea preve
derilor și recuperarea restanțelor, 
acolo unde există, precum și pen
tru a realiza chiar o producție su
plimentară la acele ministere care 
au posibilități, îndeosebi la Minis
terul Construcției de Mașini, la 
Ministerul Materialelor de Con
strucții și Ministerul Industriei U- 
șoare.

Trebuie să facem în așa fel încît, 
pe total, să realizăm în întregime 
sarcinile pe 1982. Realizarea co
menzilor pe care le avem și lichi
darea restanțelor la acestea asigu
ră îndeplinirea în întregime a pla
nului. Mai mult, la construcția de 

■ mașini — ca să iau numai acest 
exemplu — sînt necesități mult mai 
mari, dacă avem în vedere pro
gramele pentru asigurarea bazei 
energetice și alte programe specia
le pe care trebuie să le înfăptuim 
în anul viitor.

Un loc important în realizarea 
planului trebuie-să-l ocupe expor
tul, în general, pentru toate țări
le. Trebuie să avem în vedere că 
realizarea exportului atît în țări 
socialiste — deci în’ cliring —'cîtși ' 
în devize convertibile ne asigură 
posibilitatea importului necesar 
pentru desfășurarea normală a 
producției. în mod deosebit tre
buie să ne ocupăm de exportul pe 
devize convertibile, fără a neglija 
însă întregul export pe care tre
buie să-1 realizăm. Comenzile pe 
care le avem pentru trimestrul IV 
— și chiar comenzile pe'care le 
avem pînă acum — asigură reali
zarea programului stabilit.

Cred că nu este nevoie să insist 
mai mult asupra faptului că tre
buie să realizăm în întregime pro
ducția pentru export, începînd din 
noiembrie — pentru că sînt pro
duse cu ciclu lung de fabricație, 
mai cu seamă în construcția de 
mașini — să pregătim deja, para
lel, fabricația produselor pentru 
anul 1983. Aceasta este valabil, 
practic, pentru toate ministerele. 
.Și la mobilă, și în industria ușoa- 

i, și în chimie există un anumit 
ciclu, unde pentru produsele din 
trimestrul I trebuie să începem din 
timp lansarea lor și pregătirea fa
bricației, cu tot ceea ce este nece
sar. Realizînd exportul, avem de
sigur în vedere să se asigure, în 
mod corespunzător, și importul 
stabilit în plan, pentru toate mi
nisterele. Avem în vedere ca, pe 
această bază, să se asigure desfă
șurarea corespunzătoare a întregii 
activități de producție.

Sînt cunoscute și prevederile la 
import. Doresc însă să atrag aten
ția că unele ministere și centrale 
au venit aici cu probleme care 
arată că nu există suficientă răs
pundere în soluționarea probleme
lor. Trebuie spus că există la mi
nistere, la centrale o tendință de 
a aduna unele probleme și de a 
justifica cu ele nerealizarea planu
lui, in loc să se așeze și să găseas
că soluții pentru a asigura înfăp
tuirea sarcinilor.

De ce mă refer la toate acestea? 
Pentru că nu este admis ca pro
blemele pe care trebuie să' le so
luționeze fiecare minister — și nici 
un minister nu trebuie să amine 
problemele pe care trebuie să le 
soluționeze — să le lase nerezol
vate și să le invoce pentru a-și 
justifica, în fond, proasta activi
tate. Eu cer fiecărui minister — 
Ministerului Aprovizionării, C.S.P.- 
ului, Comerțului Exterior — să se 
așeze foarte serios și să asigure 
ca tot ceea ce am stabilit în plan, 
atît la export, cît și la import, să 
fie realizat în întregime. Desigur, 
vom continua — și trebuie să con
tinuăm — să acționăm pentru a 
reduce importurile. Dar ceea ce 
am stabilit acum trebuie să rezol
văm pentru a asigura desfășurarea 
normală a producției.

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție problemelor asimi
lării materialelor și diferitelor pie
se, subansamble, a aparaturii de 
măsură și control. Multe probleme 
la importuri sînt legate de nerea
lizarea programelor de integrare, 
iar acest lucru duce la importuri 
suplimentare. Nerealizarea mate
rialelor prevăzute să fie asimilate 
— la chimie, la metalurgie îndeo
sebi, dar chiar și la construcțiile

de mașini — duce la importuri su
plimentare.

Atrag foarte serios atenția că 
trebuie să revedem programele de 
asimilare, de integrare a produc
ției. Avem programe — nu ne tre
buie altele — ci măsuri practice, 
pe întreprinderi, pe centrale, pînă 
ia cea mai mică întreprindere, în • 
toate domeniile, pentru a asigura 
realizarea și chiar devansarea pro
gramelor existente.

în general, pentru importurile 
mici trebuie ca institutele de cer
cetare să-și ia angajamentul să so
luționeze aceste probleme în siste
mul de microproducție. Avem ase
menea institute, le-am vizitat chiar 
zilele acestea, toate au o bună do
tare, din țară, cît și — în marea 
lor majoritate — din import. Au 
adus din impprt tot ceea ce este 
mai bun și mai scump, dar stau și 
se uită la ele, nu le folosesc, nu 
produc cu ele.

Rog ministerele, centralele, co
mitetele județene de partid să ve
rifice și să analizeze pe fiecare în
treprindere aceste probleme. Mi
nisterul Aprovizionării, C.S.P.-ul și 
C.N.Ș.T.-ul — ca organe de specia
litate — trebuie să urmărească și 
să asigure realizarea acestor inte
grări și soluționarea celorlalte pro
bleme legate de ele.

Și guvernul trebuie să analizeze 
această problemă, cel puțin o dată 
la zece zile. Este o problemă de 
importanță deosebită. Noi, în cin
cinalul trecut, am importat de 
cîteva miliarde de dolari datorită 
neintegrării și neasimilării în pro
ducție a ceea ce era în plan. Ne- 
realizînd integrarea și asimilarea 
materialelor și produselor stabili
te, a trebuit să recurgem la im
port. Insist asupra acestei proble
me pentru că ea este de cea mai 
mare importanță pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări și pentru 
desfășurarea corespunzătoare a ac
tivității de producție.

O altă problemă asupra căreia. 
vreau să revin din nou este pro
blema calității. în general, trebuie 
să spunem că există o slabă preo
cupare pentru calitate, pentru a 
asigura un nivel tehnic și o func
ționare corespunzătoare a mașini
lor și utilajelor. Este necesar să se 
pună capăt acestei stări de lucruri 
inadmisibile. Avem o industrie pu
ternică, bine dotată — și trebuie 
să facem produse de înaltă cali
tate ! în această privință trebuie 
să se treacă și să se rezolve în 
mod hotărît problema asigurării 
standurilor de probă și de control 
pe laze. Să nu mai plece din fa
brică nici un produs care nu co
respunde cerințelor, fără a fi su
pus probelor corespunzătoare din 
toate punctele de vedere ! Am sta
bilit de mult acest lucru. Desigur, 
s-au făcut multe în această pri

vință, dar. nu e rezolvată pînă la 
capăt această problemă. Este,, deci, 
neapărat necesar să ne așezăm, 
foarte serios să rezolvăm rapid 
problemele, să folosim tot ceea ce 
avem în țară.

Trebuie, de asemenea, să întă
rim controlul de calitate. Nu mai 
trebuie să plece din uzină mașini, 
utilaje care nu funcționează. Nu 
se poate să găsim justificări, în 
loc să vedem că este indisciplină, 
este dezordine în conducerea unoi’ 
întreprinderi, în execuție. Trebuie 
să punem o dată capăt acestui 
lucru.

Este necesar — repet, deși am 
mai vorbit și la plenară, și în alte 
împrejurări — să luăm măsuri 
hotărîte pentru a asigura buna 
funcționare a utilajelor și mașini
lor, pentru atingerea parametrilor 
de funcționare proiectați. In ace
lași timp, trebuie acționat pentru 
reducerea duratei de reparații gene
rale și capitale — și nu prelungi
rea lor — pentru asigurarea din 
timp a pieselor, subansamblelor, 
pentru pregătirea corespunzătoare 
a reparațiilor.

S-a vorbit aici despre unele 
greutăți existente în sectoarele 
calde ale construcției de mașini, 
datorate deficiențelor care au exis
tat în trimestrul I. în sectoarele 
calde noi avem capacități la am
bele ministere de construcții de 
mașini ; avem chiar mai mu't de
ci t e nevoie. Dar să le folosim la 
întregul potențial, să se lucreze cu 
foc continuu. Pentru aceasta tre
buie însă să luăm măsuri, să pu
nem ordine, să întărim disciplina.

Trebuie să se înțeleagă limpede 
că problema funcționării la întrea
ga capacitate a unităților, ca și a 
reducerii rebuturilor, constituie 
unele dintre problemele de impor
tanță deosebită pentru a asigura 
realizarea sarcinilor de plan pe 
care Ie avem. Rog ministerele, cen
tralele, comitetele județene să ia 
măsuri concrete, pe fiecare unita
te, pentru a pune ordine, pentru ca 
în fiecare întreprindere să se lu
creze la întreaga capacitate. Și Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe, și Comitetul 
de Stat al Planificării, și celelalte 
organe centrale trebuie să contro
leze și să asigure ordinea și disci
plina în aceste sectoare.

Este, de asemenea, necesar să 
luăm toate măsurile în vederea 
asigurării bunei aprovizionări teh- 
nico-materiale. Desigur, planul de 
aprovizionare este stabilit pe baza 
normelor de consum. Trebuie să 
ne încadrăm în normele de con
sum ; în această privință avem 
încă rezerve — și trebuie să con
tinuăm acțiunea de perfecționare 
a normelor și de reducere a con- 

suVnurilor. Este necesar să pornim 
de la îmbunătățirea indicelui de 
folosire a materiilor prime și ma
terialelor.

Am mai discutat această proble
mă și am stabilit o serie de mă
suri concrete. Avem rezerve 
mari la metalurgie, unde in
dicele de scoatere a metalu
lui este riecorespunzător. Avem 
aici pierderi mari — și din aceas
ta decurge și consumul mare de 
cocs. Tovarășii de la metalurgie 
s-au plîns de cocs, dar nu ne-au 
spus că au consumat peste normă 
150—200 de mii de tone. Cu 200 
de mii de tone cocs asigurau o re
zervă de peste 100 de mii de tone. 
Deci, nu este vorba de nelivrarea 
cocsului, ci de neîncadrarea în nor
mele de consum. Aceasta se dato- 
rește proastei gospodăriri, proastei 
funcționării a utilajelor aflate în 
producție, nerealizării parametri
lor, neurmăririi în oțelării și în 
furnale ca șarjele să se încadreze 
în normele de consum, neîncărcă- 
rii corespunzătoare a furnalelor și 
oțelării.lor cu metal, astfel încît să 
se asigure folosirea la maximum a 
capacităților, nerespectării indice
lui de scoatere a metalului. Tova
rășii de la metalurgie sînt cu a- 
proape două procente sub indicele 
de scoatere. Aceasta reprezintă, de 
fapt; depășirea consumului de cocs 
și de alte materiale.

Iată, de aici trebuie să pornim. 
Să vedem ce trebuie să facă, mi
nisterul, centralele și întreprinde
rile respective, ce trebuie să facă 
combinatele siderurgice și meta
lurgice pen-tru a se încadra în nor
me, nu să venim - și- să-solicităm 
materii prime. Solicităm cocs și 
combustibil, în loc să luăm măsuri 
să ne încadrăm în normele de con
sum, care sînt, în unele cazuri, cu 
20—30 la șută mai mari dec-it rea
lizările în aceleași domenii pe 
plan internațional. Trebuie, deci, 
să ne așezăm și să punem ordine 
în această privință. Noi avem o- 
țelării și producem oțel de/circa 
200 de ani. Este, deci, timpul sa in
troducem și în acest sector mal 
multă ordine și disciplină !

La construcția de mașini nu re
alizăm indicele de scoatere a me
talului — tot cam cu 2 la sută — 
ceea ce înseamnă că, la 5 000 000 
tone de metal, avem vreo 100 000 
de tone depășire a consumului. De 
asemenea, slp realizează turnarea 
pieselor și livrarea diferitelor ma
teriale peste dimensiunile stabilite, 
ceea ce duce și la forță de muncă 
suplimentară, și la risipă de me
tal.

în industria lemnului — mă re
fer la aceasta pentru că am vizi
tat recent o expoziție de mobilă — 
noi am stabiliit, prin 1977, o tipi
zare a mobilei și a altor materiale 
din lemn de construcții. Tovarășii 
au lăsat la o parte tipizarea și, în 
loc să ușureze, să reducă . consu
mul de material, l-au mărit cu 
30—40 la sută. S-a făcut niște mo
bilă care nu poate să corespundă 
camerelor pe care le construim 
noi. Putem ușor reduce cu 35—40 
la sută consumul de lemn lă mo
bilă. La industria ușoară am sta
bilit deja o reducere— nu vreau 
să mai repet — și' trebuie s-o reali
zăm. La fel și la alte ministere.

Problema care se pune — și 
atrag foarte serios atenția asupra 
ei — este de a asigura îndeplinirea 
planului, ceea ce impune realizarea 
indicelui de folosire a materiilor 
prime, a materialelor, a indicelui 
de scoatere,., și chiar realizarea de 
economii pe fiecare minister.

Este necesar ca centralele, mi
nisterele să se așeze foarte serios 
și să se gospodărească mai bine. 
Ele știu ce materii prime au pre
văzute, cunosc normele ; din aceș> ,, 
tea, fiecare minister.trebuie să-și.; 
asigure realizarea unui stoc, să 
aibă cîteva tone de materiale dife
rite — pe care să le poată folosi 
oricînd se întîmplă ceva sau nu 
vine o comandă de undeva, din 
import. Dar mai toate ministerele 
își depășesc normele de consum, în 
loc să acționeze, să ia măsuri — 
fiindcă depinde de ele — să mear
gă sub normele prevăzute pentru 
a-și crea o rezervă. La metalurgie, 
dacă ar lucra la toleranța minimă 
sau aproape de cea minimă, am 
realiza suplimentar zeci de mii de 
tone de metal.

Asemenea probleme trebuie să 
le discutăm și să luăm măsuri 
pentru o bună gospodărire a bazei 
materiale, pentru a asigura, cu ma
terialele stabilite pentru acest tri
mestru și pentru anul viitor, pro
ducția prevăzută în plan și chiar 
să realizăm, în fiecare unitate, și, 
pe ansamblu, pe fiecare minister, 
o anumită rezervă. C.S.P.-ul, Mi-
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, pe Mohamad 
Saad El-Din Maamun, guvernatorul 
orașului Cairo, care efectuează o vi
zită in țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Gheorghe Pană, primarul general 
al Capitalei.

A fost de față Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul R.A. Egipt la 
București.

Oaspetele a 'adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri 
pentru invitația de a vizita România, 
pentru inalta cinste de a fi primit 
de șeful statului român, arătînd, in 
același timp, că îi revine inalta mi
siune de a exprima, din partea pre
ședintelui Hosni Mubarak, a poporu
lui egiptean, deosebita apreciere față 
de eforturile constante ale României, 
ale șefului statului român, personali

Ședința Consiliului de Stat
La 22 octombrie 1982 a avut loc 

ședința Consiliului de Stat, prezida
tă de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

La ședință au participat, ca invitați, 
viceprim-miniștri ai guvernului, mi
niștri. alți conducători de organe 
centrale, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

în cadrul problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. Consiliul de. Stat a 
dezbătut și adoptat : Decretul pri
vind înființarea, organizarea și func
ționarea Consiliului Național pentru 
Gospodărirea Unitară a Fondului 
Funciar; Decretul privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Consiliu
lui Silviculturii ; Decretul pentru mo
dificarea și completarea Decretului 
nr. 234/1981 privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Departa
mentului pentru Construcții in 
Străinătate, precum și stabilirea unor 
măsuri privind activitatea de con
strucții în străinătate ; .Decretul pen
tru aprobarea Regulamentului pri
vind exploatarea portului liber Su- 
lina ; Decretul privind controlul pen
tru trecerea frontierei de stat ro
mâne ; Decretul privind obligațiile 
persoanelor care cer și Ii se aprobă 
să se stabilească definitiv în străi

In intimpinarea Conferinței Naționale a partidului 

muncă organizată, 1 Pentru realizarea 
ANGAJARE DEPLINĂ, planului 

■.. - ■ i pe acest an! ~

® în fiecare întreprindere, măsuri hotărîte pentru îndeplinirea integrală, 
zi de zi, a planului producției fizice la fiecare sortiment, pentru lichidarea 
tuturor restanțelor.

® în industria extractivă, puternică concentrare a tuturor forțelor tehnice 
și umane pentru realizarea prevederilor la producția de cărbune, petrol, 
gaze naturale și minereuri.

jinirwTbiinPTTT

® O sarcină primordială : producerea si livrarea ritmică, zi de zi, în con
diții de calitate ireproșabilă, a fondului de marfă destinat exportului, 
realizarea în devans a unor contracte încheiate cu partenerii externi.

• Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de competitivi
tate a produselor, pentru valorificarea cu eficiență sporită a mărfurilor 
românești pe piața externă.

• Maximă atenție, în toate unitățile economice, reducerii mai accentuate 
a consumurilor materiale și energetice pe fiecare produs.

© De la muncitor și pînă la director — exigență sporită și înaltă răspun
dere pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii producții.

© Prin bună organizare și disciplină, prin extinderea susținută a mecani
zării și automatizării, a tehnologiilor moderne, prin ridicarea calificării — 
în fiecare întreprindere să se asigure creșterea mai susținută a produc
tivității muncii.

® Puternică mobilizare a forțelor pe șantiere pentru punerea în funcțiune a 
tuturor capacităților planificate în acest an, pentru recuperarea neîntîr- 
ziată a rămînerilor în urmă.

© Ordine și promptitudine desăvîrșite în livrarea utilajelor tehnologice, efor
turi stăruitoare pentru grăbirea ritmului de montaj.

® Prioritate dării în funcțiune a capacităților de producție destinate dezvol
tării bazei de materii prime și energetice, valorificării resurselor mate
riale refolosibile.

Din noile construcții ale municipiului Birlad Foto : Gh. Vintilă

tate proeminentă a lumii contempo
rane, pentru instaurarea unei păci 
globale, juste și durabile în Orientul 
Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Hosni Mubarak, un salut călduros și 
cele mai bune urări, iar poporului 
egiptean prieten — pace și prosperi
tate.

în timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
intre România și Egipt, subliniin- 
du-se rolul decisiv al dialogului la 
nivel înalt româno-egiptean în dez
voltarea și amplificarea acestor ra
porturi.

Totodată, a fost exprimată dorin
ța comună de a extinde și în viitor 
aceste relații in diverse sfere de ac
tivitate, inclusiv pe arena internațio

nătate de a plăti integral datoriile 
pe care le au față de stat, organi
zații socialiste și persoane fizice, 
precum și de a restitui unele cheltu
ieli suportate de stat cu școlariza
rea loc ; Decretul pentru modificarea 
și completarea Decretului nr. 328/1968 
privind circulația pe drumurile pu
blice..

în continuare. Consiliul de Stat a 
examinat și ratificat : Convenția din
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Regatului Maroc 
pentru evitarea dublei impuneri in 
materie de impozite pe venit, sem
nată la București la 11 septembrie 
1981 ; Acordul privind dezvoltarea pe 
termen lung a cooperării tehnico-e- 
conomice și a schimburilor comer
ciale intre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Irak, semnat la Bagdad la 17 
iunie 1982 ; Schimbul de Note verba
le din 15 aprilie și 15 iunie 1982, 
privind modificarea unor prevederi 
ale Acordului pe termen lung de co
laborare economică și cooperare in
dustrială și tehnică intre Republica 
Socialistă România și Republica Ele
nă. semnat la Atena la 29 martie 
1976.

Toate decretele și tratatele Inter
nationale menționate au fost. în 
prealabil, examinate și. avizate favo

nală. în folosul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii, securității și 
înțelegerii intre națiuni. în acest 
context, s-au evidențiat rolul și con
tribuția pe care capitalele celor două 
țări le pot avea la promovarea mai 
bunei cunoașteri reciproce, în dezvol
tarea prieteniei și colaborării dintre 
popoarele noastre.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației politice 
mondiale, indeosebi cele privind 
Orientul Mijlociu, subliniindu-se ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru o soluționare globală, justă și 
durabilă a situației din această zonă, 
pentru recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului. palestinian, a 
dreptului său la autodeterminare și 
la crearea unui stat propriu și inde
pendent.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

rabil de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, potrivit 
competentei acestora, precum și de 
către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat și a- 
probat Raportul Comisiei pentru a- 
naliza activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii adre
sate Consiliului de Stat. în semes
trul 1.1982. precum și Raportul Con
siliului de Miniștri cu privire la so
luționarea propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate organelor centrale 
ale administrației de stat, in semes
trul 1.1982.

Consiliul de Stat a indicat gu
vernului. ministerelor, celorlalte or
gane centrale, consiliilor populare și 
unităților socialiste să acționeze, in 
continuare, cu toată răspunderea 
pentru rezolvarea cu promptitudine 
si in conformitate cu legea a propu
nerilor oamenilor muncii, pentru 
creșterea răspunderii in asigurarea 
respectării legalității socialiste, pen
tru consultarea și atragerea maselor 
la soluționarea problemelor pe care 
le ridică construcția societății socia
liste.

în cadrul ședinței. Consiliul de Stat 
a soluționat, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.
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In întîmpinarea conferinței naționale apartiduluij

PRODUCȚIA FIZICĂ - realizată integral.
Discuția cu tovarășul Victor Ștefan, 

secretarul comitetului de partid de la 
Șantierul naval Galați, a pornit de 
la un fapt : dacă Ia sfîrșitul lunii iu
lie a.c. întreprinderea avea o restan
ță de 486 milioane lei la producția- 
mart'ă, la finele lui septembrie s-a 
consemnat realizarea peste prevederi, 
pe nouă luni din acest an, a unei pro
ducții-marfă de 44 milioane lei.

Aflăm că momentul revirimentului 
l-au constituit dezbaterile deschise, 
muncitorești din ultima adunare ge
nerală a oamenilor muncii pe între
prindere. Cei mai mulți dintre cei 
care au luat cuvîntul în adunare s-au 
referit la căile concrete, la posibili
tățile reale de recuperare a restan
țelor, la drumul care trebuie urmat. 
Cele mai valoroase propuneri le-au 
făcut atunci Vasile Stanemir, șef de 
echipă la secția I A, și inginerii Aurel 
Bălan și Mihai Arușcuței, de la sec
țiile II instalații și, respectiv, II me
canică. care. în numele colectivelor pe 
care le reprezintă, s-au angajat să 
contribuie cu toate forțele la înfăp
tuirea măsurilor care se vor adopta. 
Hotărîrile luate in adunare s-aii do
vedit a fi decisive pentru modul m 
care s-a lucrat în continuare, măsu
rile tehnico-organizatorice, celelalte 
acțiuni preconizate fiind ulterior puse 
în aplicare întocmai, punct cu punct.

— în ultima vreme, de pe șantierul 
naval gălățean au plecat către bene
ficiari o navă pentru transportul 
autoturismelor, trailerelo.r și contei- 
nerelor, cea dinții’ pe care am reali
zat-o pentru flota noastră maritimă 
comercială, o altă navă, de linie, pre
cum și un nou vas tip „Polar" — 
precizează ing. Traian Mîndru, direc
torul fabricii de armare și finisare

a navelor de la Șantierul naval Ga
lați. Dealtfel, in perioada care a tre
cut din acest an au fost livrate zece 
nave, față de numai cinci, cite erau 
expediate la finele lunii iulie.

Important pentru climatul de mun
că rodnică ce s-a creat aici este fap
tul că toți muncitorii, și specialiștii 
cu care am stat de vorbă au accen-

mitetele de partid municipal și ju
dețean.

Maistrul Aftene Chiricuță ne rela
tează că într-una din aceste analize 
s-a stabilit măsura de a se lucra în 
două ture echilibrate pe toate me
seriile, asigurînd o continuitate fi
rească a lucrărilor și deci o efici
ență crescută. „Eu lucrez la secția

rea sarcinilor de producție. în ca
drul adunării generale menționate 
s-a cerut șefilor de secții, șefilor de 
ateliere să acționeze mai hotărît 
pentru realizarea producției-marfă, 
să stăpînească și să urmărească mai 
îndeaproape stadiile fizice la con
strucția navelor ; acești conducători 
ai locurilor de muncă au înțeles cri-

LA ȘANTIERUL NAVAL GALATI
a wRestantele au fost lichidate, acum se acționează form pentru depășirea planului

tuat că, in cea mai mare parte, cau
zele care au determinat neajunsurile 
din prima parte a anului au avut un 
caracter intern, eliminarea lor stînd 
în puterea oamenilor muncii din 
unitate. Acțiunile întreprinse au avut 
un numitor comun : buna organizare 
a producției și a muncii. în „strate
gia" recuperării restantelor, atenția 
s-a concentrat asupra finalizării na
velor asa-zise ..din prima linie", ce 
urmau a fi livrate în perioada ime
diat următoare. La fiecare din a- 
ceste nave s-au efectuat analize o- 
nerative cu participarea factorilor de 
conducere ai șantierului, a activiști
lor de partid din unitate și de la co-

IV instalații electrice — ne spune in
terlocutorul. Oamenii de aici, toți aș 
putea spune, au înțeles că lucrînd 
astfel, mai organizat, mai disciplinat, 
intr-un ritm mai alert, cu continui
tate sporită, dind lucrări de o calitate 
mai ridicată, vom putea să ne reali
zăm mai bine sarcinile. Așa au ac
ționat in secția noastră echipele con
duse' de Ionel Cazacu, Vasile Petcu, 
Toma Agachi, Ilie Filimon, formații
le din subordinea colegului meu 
maistrul Valeriu Lazăr".

Deci este vorba în primul rind de 
o mai rațională organizare, de o im
plicare mal responsabilă a muncito
rilor și cadrelor tehnice în soluțlona-

tica adusă și au acționat ca atare, 
evidențiindu-se, cum ne spunea se
cretarul comitetului de partid, în 
special maiștrii de Ia secțiile II u- 
zinaj, II mecanică, III amenajări și 
altele.

Situația din șantierul naval a fost 
urmărită foarte atent de activiști ai 
comitetelor de partid municipal și 
județean, care au participat efectiv la 
soluționarea unor probleme ce depă
șeau competența unității. După cum 
ne relata ing. Virgil Ciubotaru, se
cretar al Comitetului municipal Ga
lați al P.C.R., atunci cînd a fost ca
zul s-a apelat și la sprijinul unor u- 
nități economice din Galați pentru

la toate
furnizarea de echipamente pentru 
nave ori pentru efectuarea unor- lu
crări.

Concret, ce este de făcut de acum 
înainte ? întreprinderea mai are de 
livrat pînă la finele anului incă pa
tru nave de diferite tipuri ; de ase
menea. urmează a părăsi șantierul 
patru nave costiere pentru export, la 
care probele sînt de pe acum termi
nate. în program figurează și livra
rea la export a unui mineralier de 
55 000 tdw. care va fi lansat peste 
c-îteva zile. La sfîrșitul lunii octom
brie va primi botezul apei o navă 
ce va fi exportată ’în Norvegia, care 
are termenul de încheiere a fabrica
ției în luna decembrie.

După cum ne informa inginerul 
Traian Mîndru. constructorii de nave 
își concentrează atenția pentru fi
nalizarea execuției a două remorche
re ; condiția care se pune este ca în
treprinderea de construcții de mașini 
din Reșița să asigure motoarele. în 
paralel, se lucrează Ia livrarea pri
mei părți din tablierul podului de 
peste Borcea, precum și la platforma 
de foraj marin nr. 3. Un front de lu
cru impresionant, care trebuie or
ganizat ireproșabil. „Totuși, preciza 
ing. Virgil Ciubotaru, o prioritate 
există și aici : nava de 55 000 tdw“.

Concluzia care se desprinde din 
investigațiile întreprinse la Șantie
rul naval din Galați este că acum 
șe muncește intens, bine organizat 
pentru realizarea riguroasă și depă
șirea sarcinilor la producția fizică.

Dan PLÂEȘU
corespondentul „Scînteii"

sortimentele!
SUPLIMENTAR - PRODUSE

UTILE ECONOMIEI 
NAȚIONALE

® BACĂU. De la începutul anului și pînă în prezent oamenii 
muncii din industria județului Bacău au realizat peste prevederile pla
nului la producția fizică : 245 G00 tone produse petroliere, 4 500 tone căr
bune, 13 000 tone produse petrochimice, 135 tone armături industriale 
din fontă, 417 000 mp țesături, confecții în valoare de aproape 40 mili
oane lei și alte produse solicitate de economia națională. O atenție de
osebită a fost acordată producerii materialelor de construcții, șantierele 
primind în plus în această perioadă 93 000 mp binale, 6 627 mp cheres
tea, 717 tone polistiren și 530 tone plăci fibrolemnoase. Aceste rezultate 
au fost obținute prin aplicarea unor valoroase inițiative muncitorești care 
au vizat îndeosebi mai buna organizare a producției și a muncii. (Gheor- 
ghe Baltă). /■

® SATU MARE. Numeroase întreprinderi sătmărene, printre 
care întreprinderea „UNIO", I.P.S.U.I.C., I.M.C., I.F.E.T., întreprinderea 
textilă „Ardeleana", „Mondiala" din Satu Mare, întreprinderea de in și 
cînepă din Negrești—Oaș ș.a., au realizat de la începutul anului și pînă 
în prezent importante cantități peste plan la producția fizică: 475 tone 
utilaj minier, 049 tone utilaj chimic, 4 735 mc prefabricate beton, 2 745 
mp uși și ferestre, 138 000 mp țesături bumbac, 3 268 000 saci textili, con
fecții în valoare de 44,6 milioane lei. De remarcat că in cea mai marc 
parte aceste produse au fost destinate exportului. (Octav Grumeza),

• CÎMPU LUI NEAG. în acțiunea de întrajutorare munci
torească organizată și în acest an in cariera Cîmpu Iul Neag din Valea 
Jiului, planul producției fizice a fost depășit zilnic cu 200—500 tone căr
bune. Astfel, de la începutul anului și pînă în prezent s-au extras su
plimentar 85 000 tone cărbune. De subliniat că pregătirile pentru acti
vitatea pe timpul friguros și anul viitor s-au soldat cu descopertarea 
peste plan a 253 266 mc steril și pregătirea pentru extracție în luna ia
nuarie 1983 a unei rezerve de cărbune de peste 40 000 tone. (Sabin Cerbu).

CONSUMURILE MATERIALE Șl ENERGETICE - reduse mai accentuat!
Deși nu a ajuns încă Ia capacita-z 

tea finală, tînăra unitate construc
toare de mașini din Cluj-Napoca — 
combinatul de utilaj greu — reali
zează un volum important de pro
ducție, de mare diversitate și com
plexitate, fiind de pe acum cel mai 
mare consumator de materii prime 
și materiale,’ de combustibil și ener
gie din județul Cluj. De aceea, o 
preocupare deosebită a colectivului 
de aici o constituie reducerea sub
stanțială a consumurilor materiale, 
în vederea sporirii eficienței pro
ducției.

în acest sens, după cum ne-a re
latat ing. Gheorghe Pardi, directorul 
combinatului, accentul principal se 
pune pe înnoirea și modernizarea 
produselor, pe promovarea acelor 

- tehnologii care consumă mai puțin 
s '/’■rșetai, mai’’pttținăf erietgifr șii combti^‘1'i<-?-a'i

s țibil. Interesează .ntr: numai consu- ' «:?.! $; •
mul tehnologie pentru realizarea U- - > 
tila.jelor respective, ci in egală mă-' 
sură și consumurile energetice în 
exploatarea acestora. Bunăoară, co- 

' lectivul fabricii de mașini termo- 
energetice, împreună cu specialiști 
din Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru echi
pamente energetice și mașini de ri
dicat și din filiala din localitate a 
acestui institut s-au preocupat in
tens de realizarea a noi tipuri de 
cazane mai perfecționate, care utili
zează în principal combustibili infe
riori și care dau randamente mult 
mai ridicate în exploatare. Astfel, 
cazanul ÎMPAC de 1,5, 3 și 5 Gcal/h 
monobloc consumă cu 30 tone mai 
puține hidrocarburi pe an decît tipu
rile vechi.

Se află, de asemenea, în curs de

fabricație cazane de diferite mărimi 
care utilizează drept combustibil’ de- 
șeurile lemnoase nerecuperabile. în 
situația cazanului de 4,5 tone, solici
tat mai ales pentru Înzestrarea ter
mocentralelor din sectorul prelucră
rii lemnului, se economisesc 120 tone 
combustibil convențional pe an. Un 
alt gen de cazan a fost proiectat

duse suplimentar cu 29 lei, Iar pro
ducția netă realizată în plus s-a ri
dicat la 3,5 milioane lei.

Demn de remarcat este faptul că a 
crescut substanțial gradul de valorifi
care a metalului. Important este că a- 
semenea rezultate pozitive au fost ob
ținute exclusiv datorită eforturilor 
proprii și măsurilor întreprinse pentru

cazane, iar prin reproiectarea grupei 
de produse : „Filtre Na-cationice“ se 
realizează o economie anuală de 6,5 
tone de metal. Mai notăm că prin 
trecerea la sudarea automată in ar
gon a plutitoarelor de la nivostatele 
cazanelor se obțin, pe lingă o creș
tere de opt ori a productivității 
muncii, economii de 800 kg sîrmă

LA COMBINATUL DE UTILAJ GREU DIN CLUJ-NAPOCA

utiliza drept combustibil 
lignit, care economisește 
tone combustibil conven-

pentru a 
praful de 
anual 110 
țional.

Ce se întîmplă insă in propria gos
podărie dd metal, energie și com
bustibil a întreprinderii ? Notăm că 
prin aplicarea a mai bine de 40 de 
măsuri tehnice din programul de re
ducere a consumurilor materiale, pre
cum și printr-o serie de acțiuni gos
podărești în nouă luni din acest an, 
pe ansamblul combinatului s-au eco
nomist 142,2 tone laminate, 1 790 MWh 
energie electrică și 223 tone combusti
bil convențional. în principal pe a- 
ceastă cale cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost re-

modernizarea producției și gospodări
rea cit mai rațională a resurselor ma
teriale și energetice,

„Pentru punerea în valoare a re
zervelor interne de economisire a 
resurselor materiale și energiei — 
ne-a spus tovarășul Laurențiu 
pușan, inginer-șef cu pregătirea fa
bricației — au fosț mobilizate forțe 
atît din compartimentele de concep
ție, cit și din sfera producției : in
gineri, tehnicieni, muncitori cu înal
tă calificare". Cîteva exemple sînt 
semnificative. Astfel, prin reproiec
tarea grupei de produse : „Filtre de 
limpezire" s-a obținut reducerea, în 
medie cu 1—2 mm, a grosimii teh
nologice la mantale și funduri de

Că-

inoxidabilă din import, 600 mc argon 
tehnic și 3 000 kWh energie electrică.

Din • discuțiile cu. muncitori și spe
cialiști din secțiile de prodticție am 
reținut că munca politico-educativă 
desfășurată de organizațiile de 
partid la toate locurile de muncă a 
dat rezultate deosebite, stimulind 
inițiativele pentru utilizarea econo
micoasă a materialelor, a energiei și 
combustibilului. „Intr-o zi a venit 
la mine șeful de echipă Alexandru 
Oros cu un teanc de desene — ne-a 
spus maistrul Kiraly Eugen, de la 
atelierul nr. 1. El mi-a demonstrat 
că din capete
4—120 mm, cu care lucrăm noi, s-ar 
putea execut^ piese diverse pe

de tablă și țevi de
care

Ie putem vinde altor unități. Ne-arn 
dus împreună la comitetul de partid, 
la conducerea întreprinderii, care 
ne-au sprijinit in aplicarea acestei 
idei. Acum, Alexandru Oros con
duce o echipă care a valorificat 241 
tone piese din tablă și 25,6 tone pie
se din țeava".

Pornind de la concluziile desprinse 
din ultima adunare generală a oame
nilor muncii din combinat, organizația 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii au organizat o acțiune de anver
gură pentru găsirea de noi căi și 
mijloace de reducere încă în acest 
an a consumurilor la nivelul celor 
prevăzute pentru anii următori <lin 
actualul cincinal. „Colective mixte 
formate din specialiști, muncitori cu 
înaltă calificare și maiștri, care au 
avut fiecare de investigat și de sta
bilit căile ?deI-d.jmmua.re a consumu- 
iildfj îi^ ‘șbfflȘȘfeî..domenii său.... .faze,; 
ale procesuitii 'de producție — ne 
spune tovarășul loan Cioca, secreta
rul comitetului de partid — s-au 
consultat îndeaproape cu oamenii 
muncii de la fiecare loc de muncă. 
Acțiunea nu este încă încheiată, în- 
trucît s-a solicitat colectivelor de la 
fabrica de mașini grele și fabrica 
metalurgică să continue investigarea 
soluțiilor de economisire. Dar pentru 
măsurile stabilite pînă acum se și 
acționează în vederea aplicării lor. 
Sînt sigur că dacă vom munci mai 
organizat și vom fi mai exigenți cu 
noi înșine, vom reuși să reducem în 
continuare în mod substanțial con
sumurile materiale, ceea ce este în 
Interesul ridicării eficienței pro
ducției".

Alexandru MUREȘAN

INIȚIATIVE,
EXPERIENȚE, REALIZĂRI

IMPORTANTE ECONOMII DE COMBUSTIBIL.In uni’ 
iățile constructoare de mașini din județul Brașov se desfășoară o amplă 
acțiune de reducere a consumurilor materiale și de energie. La între
prinderea de autocamioane, de pildă, pînă acum au fost economisite 
aproape 6 000 tone combustibil convențional. ,La rindul lor, muncitorii și 
cadrele tehnice de la întreprinderea „Hidrorriecanica" au pus în valoare 
o interesantă inițiativă ce vizează economisirea energiei electrice și a 
gazului. Ea constă în stocarea întregii producții săptămînale de scule 
prelucrate, tratarea termică a acestora realizîndu-se intr-o singură 
zi, cu un consum energetic redus, . echivalent cu necesarul pentru 
cinci zile.

TEHNOLOGII MODERNE, CONSUMURI REDUSE.
Concomitent cu o rodnică activitate productivă, colectivul întreprinderii 
de porțelan pentru menaj din Curtea de Argeș acționează, cu bune re
zultate, și în direcția diminuării continue a consumurilor de materii pri
me, materiale, energie electrică și combustibil. Bunăoară, prin aplicarea 
unei tehnologii de glazurare a holurilor din porțelan crude s-au redus 
cu 5 la sută pierderile tehnologice de materie primă ; ca urmare a tre
cerii produselor amintite direct în cea de-a doua fază de coacere, con
sumul de gaze naturale a fost diminuat cu 25 la sută. De asemenea, mo
dernizarea tehnologiilor și a tehnicilor de fasonare a produselor, prin 
înlocuirea formelor confecționate din ipsos cu altele din metal, care pot 
fi refolosite, practic, la un număr nelimitat de cicluri de fabricație, con- 

. sumul de ipsos a fost diminuat.cu peste 70 la sută.
PIESE NOI DIN MATERIALE REFOLOSIBILE. Oamenii

muncii din cadrul Schelei de foraj extracție-Brăila desfășoară o susți
nută activitate pe linia economisirii materialelor. în perioada care a 
trecut din acest an. în cadrul secțiilor și atelierelor schelei amintite au 
fost realizate recondiționări și s-au confecționat unele piese din mate
riale economisite în valoare de peste 1,5 milioane lei, în aceeași pe
rioadă. oamenii muncii de la această schelă de foraj au recuperat circa 
150 tone de ulei ars și au colectat aproape 500 tone fier vechi.

' ...

TOAMNĂ

CAMPANIA
AGRICOLĂ

NIMIC DIN ROADELE ACESTEI TOAMNE 
SĂ NC SE PIARDĂ!

Pretutindeni să se acționeze cu toate forțele și mijloacele 
pentru ca produsele recoltate să fie urgent transportate 

și puse la adăpost Se livrează porumbul la baza de recepție din consiliul agroindustrial 
Slobozia, județul ialomița

Culesul porumbului se apropie 
de sfîrșit Pînă joi, 21 octombrie, 
recolta a fost strînsă de pe aproape 
1 979 000 hectare — 93 la sută din 
suprafața cultivată. Cu fiecare zi, 
alte județe anunță încheierea aces
tei lucrări. De asemenea, intr-un 
stadiu avansat se află recoltarea 
celorlalte roade ale toamnei : soia, 
sfecla de zahăr, orezul, legumele, 
strugurii și fructele.

în numeroase unități agricole, prin 
corelarea judicioasă a transportului 
cu recoltarea, toate produsele strîn- 
se pînă acum se află puse la adă
post. ' Se cuvin evidențiate, în 
acest sens, mai ales unitățile agri
cole din județele .Vîlcea, Prahova. 
Sălaj. Hunedoara. Sibiu. ’ Maramu
reș și din sectorul agricol Ilfov, 
care nu numai că au reușit să 
transporte din cîmp întreaga re
coltă de porumb culeasă, dar au și 
livrat la fondul de stat cea mai 
mare parte din cantitatea stabilită. 
In multe unități agricole însă, de
fecțiunile care au existat și conti
nuă să existe în organizarea și des
fășurarea transportului au făcut ca 
importante cantități de produse 
agricole să rămină de pe o zi pe 
alta în grămezi pe cîmp. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii, la 21 octombrie, pe 
cîmp. . în .grămezi se aflau peste 
1 380 000 tone știuleți de porumb și 
circa 720 000 tone sfeclă de' zahăr 
Gele mai mari cantități de porumb 
recoltat, dar netransportat existau 
în județele Constanța — 301 000 
tone. Călărași — 141 000 tone. Tul- 
cea — 112 000 tone. Galați — 98 000 
tone. Ialomița — 92 000 tone. Dolj 
— 89 000 tone. Brăila — 81 340 tone. 
De asemenea, exista pe cîmp. în 
grămezi, multă sfeclă de zahăr, 
îndeosebi în unitățile agricole din 
județele Brașov — 49 800 tone. Că

lărași — 45 900 tone. Brăila — 
43 900 tone, Neamț — 39 900 tone, 
Suceava — 36 700 tone, Olt — 37 600 
tone.

Cu toată răspunderea trebuie să 
se înțeleagă că orice întîrziere în 
transportarea produselor de pe 
cîmp înseamnă acum — cînd tim
pul poate deveni nefavorabil de la 
o zi la alta — pierderi irecupera
bile de recoltă. Iată de ce. trăgîn- 
du-se maximum de învățăminte 
din situația nesatisfăcătoare a ani
lor trecuți — inclusiv din toamna 
trecută, cînd lapovița și ploile au 
prins in cimp mari cantități de 
sfeclă de zahăr — este absolut ne
cesar ca pretutindeni să fie luate 
măsuri operative și eficiente in ve
derea intensificării la maximum a 
transportului întregii cantități de 
știuleți și de sfeclă aflate în cîmp. 
Esențiale pentru buna desfășurare a 
acestei acțiuni sînt măsurile orga
nizatorice menite să asigure folo
sirea la întreaga capacitate a tutu
ror mijloacelor de transport pre
cum și cele privind asigurarea și 
permanentizarea echipelor de coo
peratori în vederea încărcării și 
descărcării rapide a camioanelor, 
remorcilor și atelajelor.

Mai mult ca oricînd, acum, cînd 
trebuie grabnic depozitată recolta 
ce se mai află in cîmp. este de 
datoria comitetelor județene de 
partid, organelor agricole, consi
liilor agroindustriale și comitetelor 
comunale de partid să acționeze, 
printr-o susținută muncă organi
zatorică și politică, pentru mobili
zarea puternică a tuturor mijloace
lor, de transport și forțelor umane 
din agricultură, astfel ca în cel mai 
scurt timp întreaga recoltă să fie 
pusă la adăpost. Nicăieri, sub nici 
un motiv, să nu se piardă nimic 
din roadele acestei toamne !

CUM SE DESFĂȘOARĂ TRANSPORTUL

La această întrebare răspund cadre cu munci

TULCEA Vasile DRANOVEȚEANU, 
director general al direcției agricole județene :

PORUMBULUI DIN CiMP?

de răspundere din agricultura a două județe

CĂLĂRAȘI
»

Constantin ALEXE,
director general al direcției agricole județene :

într-adevăr, în unitățile 
agricole din județul nostru 
a apărut un decalaj destul 
de mare între recoltarea 
porumbului și transportul 
acestuia. Dacă la această 
dată au mai rămas de cu
les doar 2 600 ha — 5 la 
sută din suprafața culti
vată cu porumb — pe cîmp 
se află în grămezi peste 
112 000 tone de porumb 
știuleți, cea mai mare par
te din această cantitate 
aparținînd cooperativelor 
agricole de producție.

Există diferente mari in
tre unități în ce privește 
transportul. în timp ce în 
consiliile agroindustriale 
Tulcea și Isaccea se trans
portă ultimele cantități de 
porumb. în unitățile agri
cole din consiliul agroin
dustrial Mahmudia se află 
în cîmp 14 000 tone de po
rumb. iar în cele din con
siliul Babadag — 11000
tone. Aceasta pune in evi
dență unele carențe in or
ganizarea muncii la încăr
carea și descărcarea mij
loacelor de transport ca
rențe care fac ca autovehi

culele să nu poată fi folo
site la întreaga capacitate. 
Trebuie spus însă că dato
rită volumului mare de 
transporturi pe care,, l-am 
avut de efectuat in această 
toamnă — peste 56 000 tone 
struguri. 62 000 tone legu
me, 10 000 tone soia — o 
parte din parcul auto des
tinat transportului porum
bului a trebuit să fie re
partizat altor produse, mult 
mai perisabile decît po
rumbul.

Analizînd această situa
ție. comandamentul jude
țean pentru agricultură a 
făcut recent o nouă redis
tribuire a mijloacelor de 
transport, dirijînd autoca
mioanele în unitățile unde 
există mai mult porumb 
în cimp Apoi, odată cu în
cheierea însămințării griu
lui. s-au suplimentat mij
loacele de transport cu 
încă 500 de tractoare, la 
care au fost cuplate cite 
două remorci, deci o capa
citate de transport supli
mentară de 4 000 tone la 
un singur drum. Totodată,

au fost mobilizați pentru a 
ajuta la Încărcarea porum
bului 5 000 de elevi și peste 
10 000 de oameni ai muncii 
din unitățile economice și 
instituțiile din Tulcea. pre
cum și din celelalte orașe 
ale județului. Pentru spo
rirea operativității la În
cărcare și descărcare, uni
tățile agricole au procurat 
peste 60 000 de saci. Aceș
tia sînt folosiți mai ales la 
mijloacele de transport 
care nu se pot bascula. De 
asemenea. în toate bazele 
de recepție au fost organi
zate echipe pentru descăr
care manuală, iar mijloa
cele pentru descărcarea 
mecanizată a porumbului 
funcționează în schimburi 
prelungite. în felul acesta 
am creat condiții ca fieca
re mijloc de transport să 
efectueze cel puțin patru 
drumuri pe zi.

Folosind din plin toate 
mijloacele de care dispu
nem, pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie vom transporta 
întreaga cantitate de po
rumb care se află în cîmp.

în prezent se află pe 
cimp, in grămezi, 141 000 
tone de porumb. Decalajul 
care s-a creat între ritmul 
de recoltare și transport 
are o anumită explicație. 
Comandamentul județean 
pentru agricultură a hotă
rît, la începutul campaniei, 
să mobilizeze la recoltare 
importante forțe mecanice 
și umane din întreprinde
rile județului ; totodată, 
combinele au funcționat 
mai bine decît în alte cam
panii.

Referlndu-mă concret la 
transport, la colaborarea cu 
I.T.A. din Călărași, trebuie 
să precizez că am avut 
multe dificultăți. Nu o dată 
ne-au trimis mașini de 
mare capacitate (14—19 to
ne), care însă nu dispuneau 
de înălțătoare, astfel incit 
numai teoretic figurau ca 
mijloace de mare capacita
te. Voi da doar două e- 
xemple : autocamionul 24- 
B-2826, repartizat la C.A.P. 
Dragalina, cu o capacitate 
de 19 tone, a transportat in 
15 curse 112 tone, adică 7,4 
tone in medie pe cursă. 
Sau autocamionul 24-B- 
2868, cu 14 tone capacitate,

a transportat, în 18 curse, 
127,6 tone, adică 7 tone pe 
cursă ! Nu au fost rare nici 
cazurile de indisciplină ma
nifestate de unii conducă
tori auto. Zile întregi n-am 
putut afla unde sînt repar
tizate unele autocamioane. 
Bunăoară, șoferul de pe 
autocamionul 24-B-1212, 
care trebuia să lucreze per
manent la C.A.P. Ștefan 

■Vodă, a părăsit unitatea pe 
data de 8 octombrie și s-a 
reîntors pe 13 octombrie. 
Aceste cazuri de indiscipli
nă au fost facilitate de în
săși modul defectuos in 
care este coordonată acti
vitatea conducătorilor auto. 
Parcul auto I.T.A. Bucu
rești și' I.T.A. Hunedoara, 
dispersat în 26 unități din 
județ, este coordonat de un 
singur șef de coloană, dar 
si acesta este cazat la Ol
tenița.

De bună .seamă, acestea 
sint greutăți generate de 
cei cu care colaborăm în 
această campanie. Din res
pect pentru adevăr trebuie 
sâ spun insă că avem și 
noi partea noastră de vină. 
Ca urmare a neasigurării 
forței de muncă la încăr

care și descărcare, unele 
unități agricole, cum sint 
cele din consiliile agroin
dustriale Borcea, Ciocă
nești și Perișoru, nu folo
sesc mijloacele de trans
port la întreaga capacitate.

Toate aceste aspecte au 
constituit obiectul unei. a- 
nalize efectuate de coman
damentul județean pentru 
agricultură, care a luat mă
suri menite să îmbunătă
țească situația. In primul 
rind s-a dispus ca fiecare 
unitate să dubleze numărul 
echipelor de cooperatori in 
bazele de recepție, pentru 
a grăbi descărcarea mași
nilor. Au fost luate, tot
odată, măsuri pentru pune
rea în funcțiune a tuturor 
mijloacelor de descărcare 
mecanizată existente în ba
zele de recepție. De ase
menea, unitățile • agricole 
sînt obligate să încarce din 
seara precedentă 50 la sută 
din capacitatea de trans
port. Mașinile și utilajele 
din unitățile industriale 
ale județului trimise în 
sprijinul agriculturii vor 
continua să lucreze în 
schimburi pînă la încheie
rea catripaniel.
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nisterul Aprovizionării nu trebuie 
să ia in calcul această rezervă. 
Toate aceste rezerve trebuie să 
rămînă la dispoziția ministerului 
și, la sfîrșitul anului, cel puțin 50 
la sută să i se lase ca stoc pentru 
anul viitor. Desigur, la sfîrșitul a- 
nului trebuie să luăm în evidență 
aceste stocuri, dar cel puțin 50 ia 
sută din economiile ce s-au reali
zat — și, dacă este nevoie, și mai 
mult — să-i rămînă ministerului, 
întreprinderii care și-a făcut re
zerve pe seama reducerii normelor 
de consum, nu prin supraaprovi- 
zionare. Vreau să fiu clar în aceas
tă privință : aceste stocuri se vor 
realiza numai pe calea reducerii 
consumurilor peste normele sta
bilite.

Este necesar să acționăm cu mai 
multă hotărîre în domeniul recu
perării și refolosirii materialelor, 
începînd, desigur, cu energia, cu 
petrolul, cu combustibilul în gene
ral. Și aici noi avem încă consu
muri mari ; în întreprinderi avem, 
de asemenea, consumuri tehnolo
gice mari. Trebuie neapărat să 
luăm măsuri pentru respectarea și 
reducerea suplimentară a consu
murilor de producție, tehnologice, 
de orice fel ! în mod deosebit, a- 
ceasta privește Ministerul Chimiei, 
Ministerul Metalurgiei, Ministerul 
Industriei Materialelor de Con
strucții.— care sînt mari consu
matori — Ministerul Agriculturii, 
Ministerul Transporturilor și, în 
mod corespunzător, și ceilalți con
sumatori mai mici care, totuși, au 
pînă la urmă o pondere destul de 
mare în consumul de’ energie, de 
petrol, de combustibil în general. 
Avem încă mari rezerve în această 
privință. Atrag foarte serios aten
ția că trebuie luate cu hotărîre 
măsurile corespunzătoare pentru a 
se pune ordine. Desigur, trebuie să 
aplicăm ceea ce am stabilit, dar 
C.N.Ș.T.-ul, Ministerul Aprovizio
nării, C.S-P.-ul, guvernul trebuia 
să urmărească realizarea progra
melor de reducere, în primul rînd, 
de îmbunătățire a tehnologiilor și 
de recuperare a căldurii.

Am mai discutat și la plenară 
problema recuperării și refolosirii 
materialelor. Această problemă 
trebuie să devină o problemă cen
trală a Ministerului Aprovizionării, 
a fiecărui minister — pentru că pe 
această cale putem asigura mai 
mult de 50 la sută din materiile 
prime din import; am importat o 
dată aceste materiale și nu e ne
voie să le importăm anual, ti tre
buie să le recuperăm, să ie refolo- 
sim. Cer ministerelor,' centralelor, 
Ministerului Aprovizionării să ia 
măsuri hotărîte pentru a realiza 
ceea ce am stabilit, pentru a nu 
mai exista un material, un produs 
care, după uzare, să nu fie recupe
rat Nu mal poate exista, în aceas
tă privință, nici un fel de justifi
care !

Trebuie să trecem, totodată, cu 
hotărîre, la recondiționarea unor 
materiale — piese de schimb, sub- 
ansamble etc. — care, de aseme
nea, reprezintă o sursă foarte se
rioasă de aprovizionare. Și aces
tea intră în problemele legate de 
buna aprovizionare și funcționare 
a unităților.

în ceea ce privește problema bu
nei organizări a producției, avem, 
în general, și succese, dar avem 
încă multe rămîneri în urmă; 
avem, lipsuri serioase în folosirea 
rațională și ,în organizarea fluxu- 

* lui de producție. De aceea, este 
neapărat necesar să ne așezăm să 
analizăm aceste probleme pentru 
că țin atît de calitatea produselor, 
cit și de buna organizare și urmă
rire a realizării obiectivelor pe 
care le-am stabilit, de buna orga
nizare a întreprinderilor, a proce
selor tehnologice.

Problema organizării muncii, a 
organizării fluxurilor de .producție 
trebuie s-o vedem mult mai serios. 
Noi am creat și un institut, avem 
un Consiliu al organizării muncii 
și producției, care nu-și face dato
ria. Desigur, nu mai vorbesc de 
sindicate, de organizațiile de partid 
— voi reveni la ele. Mă refer însă 
acum la organele de stat. în a- 
ceastă privință nu trebuie să mai 
vorbim că trebuie să desfășurăm 
muncă de convingere. Fiecare tre
buie să-și facă treaba, acolo unde 
e pus ! Nu se poate îngădui dezor
dinea ! în general, este necesar să 
luăm măsuri, în toate unitățile, 
pentru a organiza rațional șî per
fecționa permanent fluxul de pro
ducție, pentru a elimina transpor
turile inutile, depozitele inutile. 
Trebuie să se înțeleagă că proble
ma bunei organizări a muncii, a 
fluxului de producție este o pro
blemă esențială. în organizarea și 
perfecționarea fluxurilor de pro
ducție trebuie antrenați activ și 
proiectanții.

Sînt, de asemenea, problemele 
de gospodărire, care sînt, înainte 
de toate, probleme de bun simț, 
de buni gospodari, de oameni că- - 
rora le plac ordinea și disciplina 
în producție. Cum poate să fie ca
litate în condiții de dezordine și 
lipsă de curățenie ? Aceasta im
primă de la început un spirit de 
delăsare, de indiferență și influen
țează asupra felului de a fi al oa
menilor, al muncitorilor, al ingi
nerilor, asupra tuturor.

în legătură cu toate aceste pro
bleme trebuie să se treacă la mă
suri hotărîte. în trimestrul acesta 
să punem ordine și disciplină în 
toate întreprinderile, atît din punct 
de vedere al proceselor de produc

ție, al fluxului, cît șl al organi
zării. Dacă unele măsuri necesită 
timp mai mult, să se continue, dar 
buna gospodărire, curățenia tre
buie realizate rapid.

Este necesar să ne ocupăm se
rios de productivitatea muncii. în 
această privință .nu stăm prea 
bine, dimpotrivă, în unele sectoa
re am dat înapoi. Rog să se ac
ționeze cu toată hotărîrea, să luăm 
măsuri ferme. Sînt aici și Consi
liul Organizării, și Ministerul 
Muncii,- și sindicatele, și ministere
le ; dar întreprinderile, în primul 
rînd, trebuie să-și unească forțe
le, să acționeze pentru a introduce 
ordine și disciplină.

Ce se poate spune însă în le
gătură cu stările de lucruri de 
care am vorbit pînă acum ? în 
fond este o rămînere în urmă a 
pregătirii profesionale și tehnice a 
cadrelor noastre, a muncitorilor, a 
inginerilor, a maiștrilor.

A slăbit pregătirea în școlile 
profesionale, chiar s-au redus a- 
ceste școli. Nu există suficientă 
preocupare pentru pregătirea co
respunzătoare a forței de muncă, 
pentru verificarea acestei pregătiri, 
pentru școlarizarea și instruirea 
corespunzătoare, spre a fi în stare 
să mînuiască cu bune rezul
tate utilajele. în unele sectoa
re, cum este sectorul minier, nu 
a existat preocuparea ca — odată 
cu dotarea — să luăm oameni și 
să-i pregătim corespunzător pen
tru a cunoaște mașinile și a ști să 
lucreze cu ele. Aceasta se petre
ce și în alte ramuri ale industriei. 
Peste tot a slăbit preocuparea 
pentru pregătirea forței de mun
că. Desigur, principalii vinovați sînt 
ministerele respective, dar sînt și 
Ministerul învățămîntului, și Mi
nisterul Muncii, care au răspun
deri pentru pregătirea forței de 
muncă. în același timp, fiecare mi
nister trebuie să poarte răspunde
rea și să-și asigure — în raport 
cu planul de dezvoltare — nece
sarul de forță de muncă și pregă
tirea corespunzătoare a acesteia. 
Trebuie ca, rapid, chiar în trimes
trul acesta, să revedem problema 
școlilor profesionale. Să aducem 
îmbunătățiri, să asigurăm școlari
zarea la nivelul cerințelor tehnicii 
moderne pe care o avem în toate 
sectoarele.

în al doilea rînd, este necesar 
să revedem programele de recicla
re și ridicare a nivelului de califi
care, care trebuie să se desfășoare 
în fiecare întreprindere. Trebuie, 
obligatoriu, ca — sub controlul 
comitetelor județene sau orășe
nești de partid — și pe baza pro
gramelor miiiisterelor. să se orga
nizeze săptămînal în toate între
prinderile cursuri serale de ridi
care a calificării, de reciclare, in
clusiv pentru ingineri, pentru 
maiștri. Trebuie să avem maiștri 
care să fie, într-adevăr, conducă
tori de producție, din toate punc
tele de vedere. Nu se poate să asi
gurăm ridicarea calității, a nive
lului tehnic dacă nu avem oameni 
cu o pregătire corespunzătoare. 
Problema aceasta trebuie să fie 
urmărită săptămînal. Să nu ne 
mulțumim că am dat niște indi
cații, și atît. Să urmărim concret 
cum se realizează participarea Ia 
cursurile de calificare. Nu se poa
te lucra, nu se poate merge mai 
departe fără ridicarea pregătirii 
profesionale, a nivelului tehnic, 
fără organizarea cursurilor de ca
lificare și de reciclare cu cei care 
sînt dejajîn întreprinderi. Și aceas
ta este valabil și în institute și în 
ministere. Ridicarea calificării și a 
pregătirii cadrelor reprezintă, de 
fapt, în momentul de față, una din 
problemele esențiale pentru indus
tria noastră și pentru toate sec
toarele de activitate. Trebuie să 
luăm toate "măsurile și sa reali
zăm în mod corespunzător 'progra
mele pe care le avem în această 
privință.

Este necesar să ne ocupăm se
rios de recrutarea și repartiția for
ței de muncă. Trebuie să cunoaș
tem necesarul de cadre pe minis
tere, pe sectoare, să asigurăm re
crutarea, folosirea acestor cadre, 
trecerea lor dintr-un. județ în al
tul, acolo unde are nevoie econo
mia. Nu se poate să ne plîngem 
că nu avem forță de muncă în 
mine, că nu avem în investiții 
forță de muncă, cînd, în unele în
treprinderi, ținem oameni peste 
numărul necesar, cînd sînt județe 
care spun că nu pot să asigure 
locuri de muncă pentru toată 
lumea. Trebuie să asigurăm forța 
de muncă în ordinea prioritară a 
problemelor pe care le avem de 
rezolvat. Punem accentul pe ma
terii prime, pe energie, pe cărbu
ne, pe petrol, deci în primul rînd 
trebuie ca în aceste sectoare' să 
asigurăm forța de muncă în în
tregime.

Tovarăși,
Se impune să acționăm cu toată 

hotărîrea pentru aplicarea noului 
mecanism economic și creșterea 
eficienței economice. Datorită tu
turor deficiențelor de care am 
vorbit — a consumurilor mari, a 
nerealizării productivității și a al
tor cauze pe care le-am amintit 
— continuăm să avem o rentabili
tate slabă, să avem pierderi în ac
tivitatea multor întreprinderi. Or, 
trebuie să legăm venitul și ciștigul 
fiecăruia de producție.

Nu mai poate exista venit ga
rantat pentru nimeni dacă nu 
muncește. Venitul garantat este 
legat de muncă ! Garantăm fiecă
ruia loc de muncă, ii garantăm să 
muncească. Nu muncește, nu produ

ce— nu poate avea nimeni venituri! 
Noi garantăm fiecăruia dreptul la 
muncă și — pe baza aceasta — posi
bilitatea de a-și asigura venitul sta
bilit pentru locul respectiv. Venitul 
nu putem să-l garantăm în orice 
condiții. Dacă cineva nu munceș
te nu poate să aibă venit. S-a creat 
o optică greșită, și anume că fie
căruia trebuie să-i dăm să-și asi
gure 80 la sută din retribuție, chiar 
dacă nu-și realizează planul. Mulți 
au început să fie mulțumiți cu 
aceasta, se mulțumesc să primească 
80 lă sută din retribuție. Din pă
cate, au început și unii directori 
să se mulțumească cu aceasta și nu 
se mai ocupă cum trebuie de pro
ducție. De aceea, va trebui să mo
dificăm legea Asigurăm fiecăruia 
locul de muncă, îi asigurăm condi
ții bune de muncă, dar venitul său 
este legat de ceea ce produce. Nu 
există venit garantat pentru nimeni 
dacă omul respectiv nu produce ! 
Aceasta trebuie să se , înțeleagă 
clar !.

Să trecem și să aplicăm cu fer
mitate principiile noului mecanism 
economic, măsurile corespunzătoare 
pentru a asigura rentabilizarea 
tuturor produselor. Noi trebuie, în 
1983, să nu măi avem nici un pro
dus nerentabil. Sub nici un motiv, 
să nu avem întreprinderi fără,ren
tabilitate. Realizarea a tot ceea ce 
am discutat anterior va conduce 
tocmai la soluționarea, în mod co
respunzător, a tuturor obiectivelor 
pe care le avem.

Toate acestea pun probleme se
rioase în fața conducerii ministere
lor, a organelor centrale, care tre
buie să acționeze cu și mai mare 
răspundere. Fiecare trebuie să în
țeleagă că este învestit cu sarcina 
de ministru, de adjunct de minis
tru, de director, de director gene
ral de centrală sau cu diferite alte 
munci pentru a soluționa proble
mele, nu pentru a le aduna și a 
justifica cu ele nerealizarea planu
lui. Nu avem nevoie de miniștri, 
de adjuncți de miniștri, de cadre de 
conducere care să justifice proble
mele. Ei, acești tovarăși, trebuie să 
soluționeze problemele ! Acest lu
cru este valabil și pentru C.S.P., 
pentru Ministerul Aprovizionării, 
pentru toate celelalte organe cen
trale de stat. Consider că este 
timpul să se analizeze serios aceste 
lucruri în conducerile ministerelor, 
să se tragă concluziile necesare și 
să se ia măsuri hotărîte pentru în
tărirea . răspunderii în activitatea 
practică de soluționare a proble
melor. Să lichidăm cu hîrtiile, cu 
justificările !.,,) ... . . ... ...

Este necesar ’Să pttnem mai multă 
ordine în funcționarea centralelor. 
Am creat centrale multe, mari, care 
însă nu își fac pe deplin datoria. 
Noi am stabilit că fiecare centrală 
primește planul producției. Centra
la trebuie, deci, să soluționeze 
problemele. Să analizăm și să 
dezbatem foarte serios aceste pro
bleme și să punem ordine în func
ționarea și. în buna desfășurare a 
activității centralelor.

Este necesar să vedem mai atent 
problema cooperării între diferite 
întreprinderi și centrale. Trebuie să 
revenim, poate, la unele consilii de 
cooperare între diferite întreprin
deri sau chiar la subordonarea 
unor întreprinderi din industria 
orizontală centralelor de bază — 
adică acolo unde acestea lucrează 
numai pentru întreprinderea res
pectivă sau în centrala respectivă 
— pentru a lichida lipsa de răs
pundere ce se mai manifestă în 
acest domeniu. Avem o prea mare 
împrăștiere. Sînt unele produse 
pentru realizarea cărora conlucrea
ză 45—50 și chiar peste 100 de în
treprinderi — și fiecare arată spre 
alta. Să găsim, în orice caz, o formă 
ca întreprinderea de bază sau cen
trala să aibă un rol mai activ, de 
control, să poată să asigure o bună 
cooperare. Să renunțăm la așa-zi- 
sele consfătuiri de cooperare; 
astea sînt ședințe inutile. Trebuie 

" să găsim o formă organizatorică de 
rezolvare. Să analizăm aceste pro
bleme pentru că trebuie să punem 
ordine, să lichidăm starea de lu
cruri care a devenit o frînă în buna 
funcționare și desfășurare a pro
ducției. Indiferent însă de felul 
cum vom soluționa aceste probleme, 
este necesar să crească răspun
derea conducerilor centralelor, a 
conducerilor întreprinderilor, a 
consiliilor de conducere, a adună
rilor generale. Pe baza autocon- 
ducerii, a autogestiunii, a nou
lui mecanism economic, acestea au 
răspunderea deplină în organizarea 
și conducerea întregii activități. 
Trebuie să acționăm pentru a se 
înfăptui în mod corespunzător 
prevederile legilor privind buna 
funcționare a tuturor organelor de 
conducere, sporirea răspunderii 
lor în îndeplinirea planului, în so
luționarea problemelor.

In încheiere la aceste probleme 
subliniez încă o dată necesitatea 
de a lua toate măsurile în ce pri
vește realizarea planului, a pro
ducției de export în toate sectoa
rele, așa cum am discutat.

Am vorbit mai puțin de comer
țul exterior și de întreprinderile 
de comerț exterior. Nu aș dori însă 
ca Ministerul Comerțului Exterior 
și întreprinderile să rămînă cu im
presia că sîntem mulțumiți de fe
lul cum se lucrează acolo. Sînt de
ficiențe foarte serioase — le-am 
mai discutat — în activitatea de 
comerț exterior. Este necesar acum 
să se asigure aplicarea măsurilor 
privitoare la răspunderea Minis
terului Comerțului Exterior și a. 

întreprinderilor de comerț exterior 
pentru realizarea producției de 
export de către întreprinderi. în
treprinderea de comerț exterior 
care a contractat producția trebuie 
să asigure ca aceasta să se reali
zeze în conformitate cu contrac
tul. întreprinderea trebuie să con
troleze permanent punerea în fa
bricație a produselor la timpul ne
cesar pentru a putea să se reali
zeze la timp producția destinată 
exportului și să se obțină calitatea 
stabilită. Aceasta privește toate 
produsele pentru export — și pe 
devize convertibile și în cliring. 
Pentru toate, fără excepție, trebuie 
asigurat un control riguros al pro
ducției, al calității acesteia.

întreprinderile mari — care au 
cooperare cu multe întreprinderi — 
trebuie să-și aibă reprezentanți în 
anumite întreprinderi care lucrea
ză numai pentru ele și să urmă
rească concret producția și cali
tatea.

Este necesar să trecem neapărat 
să aplicăm măsurile care prevăd 
ca beneficiarul — respectiv între
prinderea de comerț exterior — să 
controleze, să asigure calitatea și 
execuția la timp, în așa fel încit 
realmente să asigurăm realizarea 
în bune condiții a exportului.

Desigur, mai avem de contractat 
ceva pentru exportul din acest an, 
dar nu este prea mult. Dar — re
pet — cu ceea ce avem contractat 
și cu ceea ce se mai poate contrac
ta pînă în jurul lui 15 noiembrie, 
în afară de produsele care se vînd 
și fără contracte, avem condiții să 
asigurăm în întregime realizarea 
sarcinilor pe aceste trei luni. Pen
tru tot ceea ce avem contractat 
trebuie să realizăm în întregime 
producția stabilită !

Trebuie să trecem la contracta
rea pentru anul 1983, fiindcă sîn
tem rămași în urmă. Avem pro
grame — și rog Ministerul Comer
țului Exterior, ministerele produ
cătoare, întreprinderile de comerț 
exterior să treacă hotărît să-și re
alizeze aceste programe și toate 
sarcinile stabilite în această pri
vință. Trebuie să avem, de la în
ceputul anului, asigurate comen
zile necesare pentru desfășurarea 
normală a producției- Aceasta este 
valabil atît pentru exportul în țări 
socialiste, cît și, în general, pentru 
exportul pe devize convertibile. 
Trebuie să acționăm cu hotărîre în 
această privință.
, De asemenea, atrag atenția asu
pra necesității trecerii hotărîte, de 
Ia 1 ianuarie, a întreprinderilor de 
comerț exterior pe principijle, le-;. . 
gii comerțului exterior, • ’de' auto-1 
gestiune și autoconducere. Fiecare' 
întreprindere de comerț exterior 
va lucra pe principiul autocondu- 
cerii și autogestiunii. Veniturile 
lor vor fi legate de export și de 
realizarea importurilor stabilite. 
Nu vom mai plăti pe nimeni din 
comerțul exterior dacă nu-și rea
lizează sarcinile stabilite. Ceea ce 
am discutat pentru celelalte între
prinderi este valabil și pentru în
treprinderile de comerț exterior, 
pentru toate sectoarele economico- 
sociale, dealtfel. Dar doresc să 
atrag special atenția în această 
privință comerțului exterior.

Tovarăși,
Trebuie să trecem hotărît la pre

gătirea planului pe 1983. Am vor
bit de contractări, inclusiv că tre
buie să încheiem contractările în 
țară. în 2—3 săptămîni, să se în
cheie toate contractele, pe între
gul an. Avem plan, știm ce trebuie 
să realizăm. Nici o justificare nu 
poate exista ! Toate contractele pe 
întregul an viitor trebuie încheia
te, astfel ca întreprinderile să poa
tă să-și ia toate măsurile necesare 
pentru organizarea producției.

Să trecem la discutarea acestor 
probleme în adunările generale. 
Doresc să atrag atenția că nu tre
buie să se țină nici o adunare ge
nerală; în hid o întreprindere, 
pînă nu se clarifică bine toate pro
blemele, pînă nu se cunoaște pla
nul. Adunarea generală nu tre
buie să discute generalități, ci să 
dezbată problemele planului, pro
blemele legate de autoconducere. 
Acolo unde este necesar și unde 
avem capacități — adunarea gene
rală să discute inclusiv angaja
mentele și propunerile privind re
alizarea. de producție suplimentară. 
Tot în adunările generale trebuie 
discutat și exportul și importul, și 
asimilările, și tot ce este legat de 
acestea. Adunarea generală tre
buie să fie o adunare de lucru, nu 
de paradă- Să facem aceste adunări 
nu ca să spunem că am făcut adu
narea generală, ci, realmente, ca 
adunări de conducători ai între
prinderii, de proprietari. Să se dis
cute cum vor fi gospodărite fondu
rile fixe, cum se va asigura func
ționarea activității economico-so- 
ciale — și aceasta numai pe măsu
ră ce clarificăm toate problemele. 
Desigur, trebuie să luăm măsuri, 
să clarificăm rapid toate proble
mele, astfel ca, pînă la 15 noiem
brie, să încheiem adunările gene-, 
rale. Comitetele județene, ministe
rele au primit planurile, deci toată 
lumea știe ce are de făcut.

Toate acestea pun probleme foar
te serioase în fața comitetelor ju- ■ 
dețene de partid, a comitetelor oră
șenești, a organizațiilor de partid 
din întreprinderi. în fond, lipsurile 
de care am vorbit demonstrează 
că în activitatea organizațiilor de 
partid, a comitetelor județene, a 
comitetelor orășenești de partid

sînt deficiențe foarte serioase. Lip
surile de care s-a vorbit aici nu 
se puteau întîmpla dacă comitetele 
județene, organizațiile de partid 
nu treceau nepăsătoare pe lîngă 
ele. Toate aceste probleme sînt le
gate de felul în care organizația 
de partid își îndeplinește rolul de 
conducător al activității în între
prindere. Președintele consiliului 
oamenilor muncii este secretarul 
de partid. Cum lucrează el, cum 
mobilizează organizația de partid 
colectivul din întreprindere la 
realizarea sarcinilor de plan ?

Trebuie să folosim adunările ge
nerale — care urmează să aibă loc
— pentru a dezbate foarte serios 
situația din fiecare întreprindere 
și să asigurăm îmbunătățirea acti
vității. Să stabilim, totodată, mă
suri hotărîte pentru îmbunătățirea 
activității de partid, pentru creș
terea răspunderii organizației de 
partid, a comuniștilor în sectoare
le lor de activitate. Desigur, în 
mod corespunzător, această sarci
nă se pune și pentru sindicate, 
pentru organizația de tineret, pen
tru celelalte organizații pe care le 
avem. Toate trebuie să-și. îndepli
nească sarcinile. Mă refer, îndeo
sebi, la sindicate, care au un rol 
foarte important în organizarea 
muncii, în asigurarea disciplinei, 
în realizarea producției. Trebuie 
să se înțeleagă bine că îmbunătă
țirea condițiilor de viață, creșterea 
veniturilor, înfăptuirea programu
lui stabilit de Congresul al XII-lea 
depind de realizarea activității 
economice, de creșterea producției. 
Fără aceasta nu vom putea să rea
lizăm ce ne-am propus. Acest lucru 
trebuie să-l înțeleagă bine toată 
lumea! Trebuie să punem mai 
multă ordine în ce privește disci
plina în rîndul tuturor oamenilor 
muncii, al tineretului. Să întărim 
munca politică, educativă, care nu 
este încă la înălțimea sarcinilor pe 
care le avem.

Consider că toate comitetele ju
dețene de partid vor trebui ca, îna
inte de începerea adunărilor gene
rale, să organizeze o adunare 
scurtă, de 2—3 ore, cu activul din 
industrie, unde să dezbată serios 
toate aceste probleme, precum și 
măsurile ce trebuie luate pentru 
buna desfășurare a activității, pen
tru realizarea planului și pentru 
pregătirea și desfășurarea adună
rilor generale. Să se stabilească ca, 
zilnic, comitetul județean să cu
noască cum se realizează produc
ția și, îndeosebi, producția de ex
port. Am impresia că tovarășii au 
înțeles că, concentrîndu-ne asupra 
^^țemeior din agricultură, ;, pu- 
. tem să lăsăm problemele din in
dustrie pe un plan mai secundar.

Avem organizații de partid pu
ternice. împreună cu consiliile de 
conducere, cu tehnicienii, cu ingi
nerii, cu cei mai buni muncitori 
calificați, să stabilim colective 
pentru soluționarea problemelor 
legate de asimilare, de mâteriale, 
de toate acestea. Să nu se rămînă 
la generalități. Trebuie stabilit pe 
fiecare întreprindere — cum au 
făcut deja unele județe, dar nu au 
dus treaba pînă la capăt — ce 
produse sînt de asimilat și, zil
nic, primul secretar să meargă în- 

' tr-o întreprindere și să vadă de ce 
nu s-a asimilat un produs sau al
tul, sau în ce stadiu se află asimi
larea unor produse. Practica a de
monstrat că, împreună cu munci
torii de înaltă calificare, s-au 
soluționat zeci de probleme, într-o 
perioadă mult mai scurtă decît 
spuneau conducerile unor minis
tere sau întreprinderi. Avem mun
citori buni, avem maiștri buni; 
să-i folosim pe aceștia, să-i punem 
la treabă !

Este necesar ca, de sus pînă jos, 
în toate domeniile să introducem 
un spirit mai activ, mai operativ. 
Să trecem la soluționarea proble
melor, nu să căutăm justificări 
pentru nerealizarea planului! Con
sider că dispunem de tot ce este 
necesar și putem să realizăm în 
bune condiții sarcinile pe acest an, 
să îndeplinim planul așa cum este 
stabilit — inclusiv exportul — șî 
să punem, astfel, o bază temeinică 
pentru anul 1983.

în ce privește investițiile, s-a 
discutat mult în această consfă
tuire despre ele. Trebuie luate mă
suri hotărîte pentru a rezolva 
toate problemele legate de reali
zarea planului de investiții. în 
mod deosebit trebuie să realizăm 
investițiile legate de lărgirea bazei 
de. materii prime și de materiale
— în chimie, în metalurgie și al
tele. Aceste investiții sînt, de fapt, 
prioritare. Avem capacitățile din 
petrochimie, din industria de ce
luloză și fibre care sînt, de aseme
nea, prioritare. Rog să ni se pre
zinte, pe județe, unitățile unde, cu 
orice preț, trebuie să se realizeze 
aceste investiții. Industria con
structoare de mașini trebuie să 
lucreze zi și noapte, inclusiv dumi
nica, pentru ca să lichidăm rămî- 
nerile în urmă în livrarea utilaje
lor pentru aceste investiții. De 
asemenea, construcția de mașini
— mă refer la ambele ministere
— trebuie să soluționeze toate pro» 
blemele privind asigurarea tuturor 
utilajelor pentru punerile in func
țiune, inclusiv armături, supape, 
tot ce este necesar.

In legătură cu punerea în func
țiune a investițiilor, sînt două lu
cruri care trebuie avute în mod 
deosebit în vedere : executarea in
stalațiilor în timpul stabilit și 
scurtarea perioadelor de probe. 
Trebuie ca, la Consiliul de Miniș
tri, să se prezinte lista tuturor pu

nerilor în funcțiune, cu termenele 
pe zile, cu livrarea de utilaje. Să 
se lucreze și duminica. Trebuie, cu 
orice preț, să punem în funcțiune 
capacitățile stabilite ! Acolo unde 
sînt probleme, să se treacă opera
tiv la soluționarea lor ! Trebuie să 
se înțeleagă de toată lumea că or
dinea, disciplina sînt hotărîtoare 
pentru desfășurarea normală a ac
tivității în acest domeniu. Nu se 
va admite nici un fel de justifi
care pentru nerealizarea la timp 
a investițiilor.

Tovarăși,
Vreau să mă refer, foarte pe, 

scurt, la cîteva probleme privind 
agricultura. Cu însămînțările sîn
tem pe terminate, au mai rămas 
de însămînțat vreo 23 de mii hec
tare. Desigur, trebuie să verificăm 
și să asigurăm să existe peste tot 
registru și proces-verbal de felul 
cum s-au realizat aceste lucrări, 
cînd s-a însămînțat, ce sămînță s-a 
pus și la ce adîncime s-a făcut 
arătura. Vom controla aceste lu
crări. Vrem să existe proces-verbal 
semnat de conducerea S.M.A.-ului 
și de șeful de echipă sau de for
mațiune, de inginer, de inginerul- 
șef, de conducerea unității.

Trebuie să grăbim recoltatul. 
Practic, trebuie ca pînă la sfîrșitul 
lunii să încheiem strînsul recoltei, 
în afară de sfecla de zahăr, care 
trebuie recoltată în raport cu gra
ficul, deși în primele zile ale lu
nii noiembrie va trebui să strîn- 
gem și sfecla. Restul, porumbul, 
legumele, îii afară ’de varză, care 
mai rămîne In continuare, strugu
rii, fructele, Ia toate trebuie să 
terminăm recoltatul. Trebuie mobi
lizate toate forțele pentru ca, pînă 
la sfîrșitul lunii, să încheiem strîn- 
sul recoltei, să asigurăm transpor
tarea ei în întregime, precum și 
depozitarea corespunzătoare. Să 
asigurăm și transportul cocenilor 
de porumb și tot ceea ce mai este 
pe cîmp — și eliberat terenul. Dis
punem de mijloace suficiente pen
tru a realiza, pînă la sfîrșitul lu
nii, încheierea definitivă a acestor 
lucrări.

Trebuie trecut acum cu toate 
forțele la arăturile de toamnă, la 
executarea ogoarelor de toamnă. 
Avem 160 000 de tractoare — și 
practic putem ca cel puțin 100 000 
de tractoare să le punem zilnic Ia 
arat. Pluguri avem vreo 115 000, 
deci avem cu ce lucra. Cu aceste 
mijloace putem ara zilnic 300 000 
de hectare — nu spun mai mult — 
dacă se lucrează numai un schimb. 
Aceasta înseamnă că, în maximum 
15 zile, trdbuie să încheiem în în
tregime arăturile. Toată suprafața 
ce urmează să fie însămînțată anul 
viitor trebuie să fie în întregime 
arată, cu arături adînci, în con
dițiile care s-au stabilit. Unde 
este necesar, să facem și lucrări 
de afînare cu vibratoare, și tot ceea 
ce este stabilit Practic, aceasta în
seamnă că în jurul lui 5 noiem
brie trebuie să încheiem arături
le în toate județele. Ne rămîn 
60 000 de tractoare, care sînt su
ficiente pentru transport și pentru 
restul activităților din agricultură. 
Dacă se lucrează într-un schimb 
și jumătate — ca să nu spun în 
două schimburi — atunci putem 
termina chiar mai repede lucră
rile.

Odată cu aceasta trebuie să se 
realizeze în toate județele — așa 
cum am stabilit cu ministerul — 
lucrări de desecări, de arături a- 
dinci, cum am început la Timi
șoara, în Arad. Trebuie să-i aju
tăm și pe cei din Dolj, dar și din 
alte județe să facă acest lucru. 
Trebuie ca, peste tot, să folosim 
la maximum mijloacele, pentru a 
asigura- executarea acestor lucrări, 
plus șanțurile de desecare necesa
re. Totul să se facă bine organi
zat, nu la voia întâmplării.

Fiecare județ trebuie să ia toa
te măsurile ca să realizăm în în
tregime programul de irigații. Noi 
am stabilit pentru anul viitor ca, 
în fiecare județ, să irigăm cu.for
te proprii cîte 10 000 de hectare. 
Aveți fiecare programul. Să încea
pă de acum lucrările de amenaja
re, de pregătire și de realizare a 
irigațiilor.

Să se treacă la pregătirea, o- 
dată cu arăturile, a terenurilor 
pentru însămînțările de primăvară. 
La sfeclă să se asigure îngrășămin- 
tele, gunoiul de grajd, tot ce este 
necesar. Practic, terenul trebuie 
pregătit de acum pentru ca, în 
orice condiții, în primăvară să pu
tem însămînța la timp. Să pregă
tim, de asemenea, terenul pentru 
însămînțări în legumicultura, să a- 
sigurăm amplasarea, pregătirea și 
tot ce este necesar ca să putem 
însămînța în primăvară la timp, 
în general, toate suprafețele pe 
care • urmează să le însămânțăm, 
cum se spune, în „mustul zăpe
zii", la sfîrșitul lui februarie și 
începutul lui martie, trebuie prac
tic să le pregătim de acum.

în toamna aceasta trebuie să fie 
totul pregătit pentru ca, în pri
măvara viitoare, să putem face în- 
sămînțările la timp, în orice con
diții. Trebuie să se revadă pro
blema însămînțărilor în conformi
tate cu planul privind legumele 
care se seamănă toamna, îndeosebi 
ceapă, usturoi, spanac și altele, să 
asigurăm tot ce este prevăzut. De 
pe acum să ' se ia măsuri și să 
se urmărească să realizăm toate 
aceste lucrări în perioada optimă. 
Să se urmărească zilnic cum se 
realizează programul. Nici un ju
deț. nimeni, sub nici un motiv, nu 
va putea justifica nerealizarea a- 
cestor însămînțări.

Reamintesc, numai, problemele 
din zootehnie. Trebuie să asigu
răm efectivele, producția, să asi
gurăm furajele. Trebuie încheiată 
toată acțiunea de modernizare, în 
așa -fel îneît să putem asigura în 
bune condiții realizarea sarcinilor 
pe care le avem în zootehnie.

Am lăsat mai la sfîrșit — dar 
nu pentru că e o problemă de mai 
mică importanță — ci tocmai pen
tru că vreau să insist asupra ei 
în mod deosebit — problema asi
gurării fondului de stat cu produsa 
agricole.

Trebuie să luăm toate măsuri
le de a realiza fondul de stat în 
legumicultura, de a organiza de
pozitele în vederea bunei autoapro- 
vizionări cu legume, cu tot ce este 
necesar. Inclusiv, să producem mai 
multe conserve, pe care să le pu
nem la îndemîna populației prin 
magazine și să asigurăm desfa
cerea de murături, varză și tot 
ceea ce este necesar. După 
principiul pe care l-am discu
tat eu Capitala — tovarășii au 
dat și un comunicat în această pri
vință — să încheiem contracte cu 
populația, astfel încât oamenii să 
nu-și mai ia cartofi sau ceapă în 
cantități mari acasă — pentru că 
n-au condiții să le păstreze și se 
strică — ci să facă contract și, în 
limitele care sînt stabilite, să pri
mească săptămînal cantitatea tre
buitoare, atît cît poate păstra aca
să într-o săptămînă. Să nu mai ia 
fiecare cartofii sau ceapa pentru j 
3—4 luni, să i se strice și să arun
ce jumătate din ele. După acest i 
principiu să procedăm în toate ju
dețele. Desigur, anul acesta acțiu
nea este la început. Pentru anul 
viitor trebuie să amenajăm special 
depozite, să pregătim de toate, in
clusiv murături, și să dezvoltăm 
producția de semipreparate. Avem 
cantine ; trebuie să facem multe 
semipreparate și, în felul acesta, 
ușurăm și munca în gospodării, re
ducem și consumul de energie sau 
de combustibil și asigurăm și o 
bună aprovizionare. Nu vreau însă 
să insist acum asupra acestui lu- , 
cru, îl amintesc numai. .!

Revin Ia fondul de stat. Deși am 
ajuns' la 90 la sută cu strînsul po
rumbului, fondul de stat este sub 
50 Ia sută. Trebuie ca pînă la sfîr
șitul lunii octombrie să se asigure 
în întregime fondul de stat la po
rumb, la F.N.C.-uri. Trebuie pus la 
o parte în întregime porumbul ne
cesar pentru a asigura baza fura
jeră. Chiar acolo unde porumbul 
nu merge la F.N.C.-uri, trebuie să-1 
avem în depozite, în magazii, în 
pătule speciale Să asigurăm astfel 
în întregime baza furajeră și sa 
putem trece să dăm deja coopera
torilor din drepturile pe care Ie 
au. Producțiile care sînt tn anul 
acesta trebuie să ne dea posibili
tatea să realizăm un fond de stat 
suplimentar față de ceea ce este 
în plan. Practic, pînă la 30 octom
brie, întregul fond de stat trebuie 
să fie realizat — inclusiv fondul 
de furaje.

în ceea ce privește consumul de 
furaje, trebuie să se ia măsuri' să 
se respecte normele stabilite. Să 
se respecte rețetele, ca să nu con
sumăm tot orzul. Ministerul și sec
torul zootehnic să-și îndeplinească 
în mod serios atribuțiile, să exer
cite controlul necesar, astfel încât 
să realizăm o-bună furajare în tot 
cursul anului.

Sarcina asigurării fondului de 
stat este prioritară și, pînă la 30 
octombrie, trebuie s-o realizăm în 
întregime.

■Tovarăși,
Mă refer din nou, numai pe 

scurt, la alegerile pentru consiliile 
populare, care trebuie să fie bine 
pregătite. Ele trebuie să fie un 
mijloc de dezbatere largă cu ma
sele populare, cu toți cetățenii, a 
problemelor dezvoltării economicb- 
sociale, ale gospodăririi orașelor și 
satelor, ale întăririi ordinii, care 
trebuie să existe peste tot.

Trebuie, de asemenea, să facem 
în așa fel îneît, în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului, 
să asigurăm realizarea în cele mai 
bune condiții a tuturor sarcinilor. 
Toate județele să se prezinte la 
Conferința Națională cu realizarea 
în întregime a sarcinilor de plan 
și — acolo unde am stabilit și unde 
este necesar, îndeosebi în domeniul 
materiilor prime, la export — chiar 
cu depășirea planului.

De asemenea, cea de-a 35-a ani
versare a proclamării Republicii 
trebuie să fie folosită pentru ca, 
în întîmpinarea ei, să asigurăm 
mobilizarea largă a întregului po
por la îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea, a sarcinilor de 
plan pe acest an, și pentru buna 
pregătire a anului 1983.

Subliniez, încă o dată, că trebuie 
să intensificăm munca organizato
rică, politică, educativă. Trebuie 
să punem un accent mare pe disci
plină, pe ordine, pe acțiunea concre
tă a organelor de partid și de stat 
pentru a face ca fiecare colectiv de 
Oameni ai muncii, fiecare cetățean 
să înțeleagă că dezvoltarea econo
mică și socială a țării, creșterea 
bunăstării generale depind de 
munca fiecăruia.

Avem tot ceea ce este necesar. 
Depinde de noi ca, în spiritul a 
ceea ce am discutat, să trecem cu 
toată hotărîrea și răspunderea Îs 
realizarea în întregime a sarcinilor 
pe care le avem fiecare în dome
niul său de activitate.

Cu aceasta declar închise lucră
rile consfătuirii și vă urez spor Îs 
muncă ! (Aplauze puternice, pre 
lungite). .

1 t
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faptul; IA 21 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPUTAJI ÎN CONSILIILE POPULARE Constantin Dăscălescu,

De 7 000 de ani
Săpăturile efectuate pentru a- 

dîncirea albiei canalului Du
năre—Marea Neagră au permis 
specialiștilor de la Muzeul de 
Istorie Națională și Arheologie 
Constanța să cerceteze in amă
nunt zona în care a fost desco
perită, cu ani in urmă, celebra, 
în toată lumea, statuie a „Gân
ditorului". Și iată că strădaniile 
specialiștilor au fost încununate 
de succes. A fost scoasă la i- 
veală o așezare datînd de circa 
7 000 de ani cu locuințe rotun
de cu diametru 
Totodată, s-au 
meroase vase de. uz casnic din 
ceramică, sute de 
silex și altele, care 
locuitorii așezării 
cu vinătoarea, pescuitul și creș
terea animalelor. Statuii „Gin- 
ditorului" și celei , a perechii 
sale feminine li s-a adăugat a- 
cum fragmentul unei alte sta
tui similare.

de 3,5 metri, 
descoperit nu-

Dacă tot
se pornise...

La miez de noapte, intr-unui 
din lanurile de porumb ale coo
peratorilor din comuna Șcheia, 
județul Suceava, un om cule
gea de zor. Rupea știuleții cu o 
iuțeală și indemînare pentru 
care-l invidiau pînă și subofi
țerii postului de miliție din lo
calitate, aflați pe cimp, in mi
siune. „Era o priveliște — ne 
asigură ei — vrednică de admi
rat, dar numai pină la un punct 
— și o să vedeți de ce".

După ce „harnicul culegător" 
Constantin Glogolea a socotit 
grămada de porumb îndestulă
toare, s-a apucat s-o și încarce. 
„E.prea de tot, prea s-a spetit, 
săracul" — și-au spus oamenii 
legii și au apărut ca din... 
păpușoi să-i dea o mină de 
„ajutor". Pentru „truda" depusă 
cu culesul i-au mulțumit că și-a 
ajutat consătenii, dar pentru 
gindul rău de a duce grămada 
de știuleți la casa lui a fost 
„dus" in fața obștii și a legii.

Nu s-a învățat 
minte

Locuitorii din cartierul buzo- 
ian Dorobanți il cunoșteau pe 
Oprea Gheorghe ca pe un cal 
breaz. De flecare dată cind tul
bura liniștea publică, O. G. era 
amendat. Și de fiecare dată se 
fălea ca de cine știe ce ispra
vă.,:

— Si ce dacă 7 Eu răcnesc, eu 
plătesc I

Dar repetatele amenzi nu l-au 
învățat minte. Zilele trecute, 
după o beție grozavă, vrind să 
arate din nou că nu-i pasă de 
nimeni, O. G. și-a dat foc apar
tamentului. Numai intervenția 
promptă a pompierilor a făcut 
ca incendiul să nu cuprindă și 
apartamentele din 
pentru care acest

obiecte din 
atestă că 

se ocupau

A

1

cetățenii de 
au

obținute 
deosebit

în
în

noiembrie

CANDIDAȚII F. D. U. S.
CANDIDAȚII POPORULUI

în întreaga țară continuă adunările cetățenești 
pentru propunerea candidațiior de deputați

Fruntașe în muncă, fruntașe în activitatea 
obștească

în fața cetățenilor din circum
scripția electorală numărul 7 din 
sectorul 1 al municipiului Bucu
rești — întruniți la Casa de cultu
ră din strada Zalomit — reprezen
tanta consiliului F.D.U.S. al secto
rului a propus candidatura tovară
șelor Maria Toina și Maria Pisano, 
ambele muncitoare — electrome
canici — la direcția de telecomu
nicații a municipiului. Au venit 
numeroși tovarăși de muncă ai ce
lor două candidate, pentru a înfă-

țișa cetățenilor calitățile celor pro
puse : sîrguința în muncă, spiritul 
de. bune organizatoare, dorința per
manentă de a-i ajuta pe cei din 
jurul lor, de a soluționa proble
mele de interes obștesc. S-a vorbit 
și despre calitățile lor de cetățeni 
demni, corecți și cinstiți-. Au venit 
la adunare, de asemenea, locuitori 
din cartier, vădit interesați 
cunoască din primul 
candidații în alegeri.
boian).

să-i 
moment pe 

(Maria Ba-

Cu conștiința realizărilor ce trebuie continuate
Adunarea cetățenească desfășu

rată la clubul întreprinderii ..Me
trom", în vederea depunerii a 
trei candidaturi pentru obținerea 
mandatului de deputat al circum
scripției electorale municipale nr. 
64 din Brașov, a conturat tabloul 
luminos al realizărilor 
ultimii ani și în mod 
actuala legislatură.

Sint realizări Ia care 
aici, în frunte cu deputății lor, 
adus o contribuție de preț. Ca fostă 
periferie a Brașovului, „vechiul 
cartier „Temelia", care nu avea 
pină mai acum cîțiva ani nici o 
stradă asfaltată, are acum toate 
atributele urbanismului modern. 
Cele . două noi microraioane. cu 
construcțiile lor înalte și aspec
tuoase, își conturează deja dimen
siunile in vecinătate : „Steagul 
Roșu 5 B" și „Valea Cetății".

Cu conștiința că aceste realizări 
trebuie, continuate, in strînsă con
lucrare a lor cu deputatul, âu pri
mit cei prezenți in sală propuneri
le făcute de reprezentanții consi
liului municipal F.D.U.S. Așa cum 
au arătat toți cei care au luat cu- 
vîntul pentru a-și exprima părerea, 
satisfacția a fost sporită de faptul 
că cei trei propuși drept candidați, 
și anume tehnicianul loan Pică, lă
cătușul Gheorghe Glăjar și mais
trul loan Bănulescu,'toți trei mem
bri ai colectivului întreprinderii 
„Metrom", întrunesc calități po
litice, morale și profesionale pen
tru care se bucură în rindul tova
rășilor de muncă de mult respect 
și considerație.

Puse la vot separat, toate cele 
trei candidaturi au întrunit sufra
giile celor din sală. (Nicolae Mo- 
canu, corespondentul „Scînteii").

Harnic, bun gospodar, un muncitor dintre noice
In adunarea cetățe

nească din circum
scripția electorală nr. 
60, consiliul local al 
ff.D.U.S. a prezentat 
propunerea ca,' la a- 
propiatele alegeri, să 
candideze Petre Apos- 
tolache, subinginer la 
Întreprinderea Elec- 
trocentrale, pină mai

Ieri maistru și, mai 
înainte, muncitor. In 
deschiderea adunării, 
primul vicepreședinte 
al consiliului popular 
al sectorului, tovarășul 
Tiberiu Turcuș, a fă
cut o tiecere in re
vistă a ceea ce a re
prezentat legislatura 
care se încheie pentru

circumscripția respec
tivă, pentru sector. . 

. Numai in nouă luni 
din acest an s-au con
struit mii de aparta
mente, s-au dat in fo
losință 72 unități și 
două mari complexe 
comerciale, 5 grădinițe 
de copii, 4 școli, cămi
ne studențești și de

/

Adunare cetățenească in circumscripția electorală nr. 24 din Capitală.
Alegătorii au votat propunerea de a fi înscriși pe lista candidațiior de 

deputați tovarășii Călin “Dumitru și Mihai Păun

i
jur. Fapt 

,___ _ ___ _ anacronic
Nero din Buzău s-a ars și plă
tește acum cu virf și ' ' 
Prea și-a căutat-o cu 
rea.

Dintre sute 
de mioare..

îndesat, 
lumina-

făCUt-0Prima năzbitie a
Nicolae Gabor, șofer profesio
nist din Miercurea Ciuc, anul 
trecut. Circulînd cu viteză cu 
mult peste limita legală și li
mita... puterii unor oi să dispa
ră din fața mașinii, N.G. a schi
lodit doi cirlani. Stăpinul lor a 
fost nevoit să-i facă pastrama.

Se părea că N.G. s-a ales mă
car cu o învățătură de minte. 
Da’ de unde ! Nu demult, pe 
timp de noapte, se afla din nou 
la volanul mașinii și tot cu vi
teză peste limita legală și... li
mita reacției unei întregi turme 
de oi care traversa șoseaua. 
Neobservindu-le la timp, N. G. 
a intrat cu mașina în turmă și 
a secerat în urma lui nu mai 
puțin de 35 de mioare.

Pe cind o turmă intreagă ?

Micâ publicitate!
Oferte de serviciu. Se caută 

urgent un gospodar pentru 
moara din Peștișu Mic — Hu
nedoara. Toate făgăduielile or
ganelor locale că moara de apă 
va funcționa din nou s-au dus 
pe... apa simbetei.

Prestări. Dacă vreți să vă băr
bieriți la unele frizerii din Dro- 
beta-Turnu Severin (aflăm din 
ziarul județean „Viitorul") tre. 
buie să veniți cu briciul de a- 
caăă. Te pomenești că și celor’ 
care se duc la gară și cer un bi
let de călătorie o să li se pre
tindă ' să vină 
casă 7 !

cu... trenul de a-

domiciliu. Vasile 
Samșud-Sălaj a-

Schimb de
Cheregi din 
nunță că pantalonii inșfăcați 
dintre rufele puse da o gospo
dină pe o sfoară la uscat i-a 
schimbat cu ceva similar, văr
gat. Odată cu domiciliul.

Restaurantul „Dună- 
Drobeta-Turnu Seve- 
asigură Gelu Negrea 
locatarilor din blocu- 

din apropiere,

Diverse. 
rea" din 
rin — ne 

.— oferă
rile B-l și B-2 
pină seara tirziu, tortură decibe- 
lică servită absolut gratis de o 
orchestră „bum-bum", acompa
niată de consumatori aflați in
tr-un grad avansat de colabora
re cu Bachus. Pe cind și cu 
Morfeu 7

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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Tovarășul 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri după-amiază. pe tovarășul 
Lajos Faluvegi, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Ofi
ciului Național al Planificării din 
-Ungaria.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate bunele relații statornicite în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, subli- 
niindu-se. în acest context, evoluția 
ascendentă a raporturilor dintre cele

două țări. în conformitate cu hotărî- 
rile stabilite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor româno-ungare la ni
vel înalt. Totodată, a fost relevată 
gama largă de posibilități existente 
pentru amplificarea conlucrării în 
producție și a schimburilor comer
ciale.

La primire â participat tovarășul 
Emilian Dobrescu. președintele Comi
tetului de Stat al Planificării.

A fost de față Barity Miklos, am
basadorul R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI POLITIC
SUPERIOR AL ARMATEI CU ACTIVUL

nefamiliști, s-au mo
dernizat numeroase 
artere de circulație,

Participanții la dis
cuții au ținut să subli
nieze că îl cunosc pe 
candidatul propus ca 
pe un om destoinic in 
activitatea profesiona
lă, ca un bun activist 
pe tărim obștesc. Gh. 
lordache, maistru la E- 
lectrocentrale, ion Doi
ca, pensionar, fost an
gajat al acestei uni
tăți, precum și Dumi
tru Peliî, secretarul 
organizației de partid 
din cartier. Dumitru 
Berea, vicepreședinte 
al comitetului de ce
tățeni, și Maria Mirlă,

fabricii de
August",

directoarea 
piine „23 
și-au exprimat convin
gerea că, dacă va fi 
ales, Petre Apostola- 
che își va îndeplini cu 
cinste mandatul.

Circumscripția 
nevoie 
zentant harnic și pri
ceput 
popular. Prevederile de 
plan ale sectorului, 
deci și ale circum
scripției, pentru peri
oada ce . a mai rămas 
din, acest cincinal, co
respunzătoare legisla
turii care va începe la 
21 noiembrie, cuprind 
încă 15 000 de aparta
mente, magistrale noi

are
de un repre-

in consiliul

de termoficare, un 
tronson de metrou, o 
piață alimentară de 
proporțiile Oborului, 
inclusă in plan din in
dicația directă, făcută 
la fața locului, a se
cretarului general al 

. partidului, școli. Aces
te perspective presu
pun o amplă mobiliza
re de forțe, o partici
pare și mai intensă 
din partea cetățenilor. 
Dar, așa cum s-a spus, 
obiectivele . concrete 
vor fi amănunțit dez
bătute la intilnirile pe 
care candidatul le va 
avea cu alegătorii. 
(Rodica Șcrban).

înscriindu-se în ansamblul acțiu
nilor politice și organizatorice des
fășurate în vederea Conferinței Na
ționale a partidului, Plenara Consi
liului politic superior al armatei cu 
activul, care a avut loc vineri, în 
Capitală, a dezbătut sarcinile ce re
vin comandanților, organelor și or
ganizațiilor de partid, tuturor mili
tarilor pentru aplicarea în armată a 
tezelor rezultate din expunerea to- 

• varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la stadiul actual al edificării 
.socialismului in țara noastră, la pro
blemele teoretice, ideologice și acti- 

. vitatea politico-educativă a partidu
lui. prezentată la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășii Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general-locotenent 
Constantin Olteanu, 
pleant al Comitetului

• tiv al C.C. al P.C.R., 
rării naționale.

întregul personal al 
relevat în cadrul plenarei — a pri
mit cu viu interes și entuziastă a- 
probare expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și-a exprimat 
dragostea și înaltul devotament față 
de secretarul general al partidului, 
cel mai iubit fiu al țării, de a cărui 
activitate neobosită se leagă marile 
noastre înfăptuiri socialiste, creșterea 
prestigiului internațional al Româ
niei.

Studierea și aprofundarea acestui 
document de excepțională însemnă
tate teoretică și practică, dezbaterea 
lui in toate organele și organizațiile 
de partid, ale U.T.C. și de sindicat, 
au dus la afirmarea mai puternică a 
rolului conducător al partidului în 
toate domeniile vieții ostășești, la 
creșterea spiritului revoluționar, la o 
mai puternică mobilizare a tuturor 
militarilor în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor trasate arma
tei de către partid, de comandantul 
suprem al forțelor noastre armate, 

însușindu-și pe deplin tezele, 
orientările și sarcinile ce decurg din 
expunerea-program a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Plenara Consi
liului politic superior cu activul a 
analizat, în spirit critic și autocritic, 
calitatea și eficiența muncii ideolo
gice și politico-educative în strinsă 
legătură cu sarcinile pregătirii de 
luptă a trupelor, cu cerințele întă
ririi ordinii și disciplinei militare, 
ale aplicării principiilor- autogesti-

;o-

membru su- 
Politic Execu- 
ministrul apă-

armatei — s-a
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COLOCVII CU SPECTATORII
Din o mie și unul de motive (din

tre care, nu în ultimul rînd. nevoia 
de a apropia cit mai numeroși sim- 
patizanți de stadion, dar și de a edu
ca într-un spirit sănătos atît pe aceș
tia, cit și pe jucători), cluburile noas
tre de fotbal au început, unele chiar 
au permanentizat, organizarea discu
țiilor libere cu spectatorii. E foarte 
probabil să fi încolțit în multe părți 
această fertilă idee, noi însă avem 
știință — în această toamnă — nu
mai de Steaua (întilniri cu suporterii 
chiar în tribuna stadionului, înain
tea unor meciuri), de revista „Viața 
studențească" (inițiatoarea unor ele
vate dezbateri etice conduse de an
trenorul emerit 
Constantin Teașcă 
pe marginea fe
nomenului fotba
listic de la noi și 
de pe alte meri
diane — dezba
teri constituite în
tr-un cenaclu des
pre care ne pro
punem să scriem .. . w ... . r__
lej) și de F. C. Argeș (la care ne re
ferim în continuare).

într-o luni, în fapt de seară, con
ducerea clubului piteștean a adus, 
la sala sporturilor din localitate, în
treaga echipă și pe 
Dobrin, pentru 
blic, cu 'cărțile 
mii de iubitori 
Argeș. Au fost 
nicari sportivi 
discuțiile s-au 
mai largă, după vreo două ore de la 
gongul de începere cronicarii găsin- 
du-se tot împreună, aceiași (dacă nu 
mai mulți 1), în jurul unui microfon 
răbdător.

Publicul argeșean — competent și 
distins, pasionat și aspru, împătimit 
dar cvilizat — ne-a produs o impre
sie excelentă chiar dacă, în setea sa 
după adevărul său, nu i-a cruțat 
deloc nici pe fotbaliști, nici pe invi
tați.

Desigur că „plătitorii" au spus și o 
seamă de vorbe plăcute pentru auzul 
fotbaliștilor și conducătorilor de la 
F.C. Argeș, dar se știe că în aseme
nea cazuri omul nu iese in față atît 
ca să laude, cit mai ales să-și des
carce năduful Și ce nădufuri au 
iubitorii de fotbal din această zonă 
a țării ? Multe. De pildă, că

Opinii din arenă 
și din jurul ei

pe larg cu alt pri-

antrenorul ei 
a intra în dialog pu

pe față, cu cîteva 
ai fotbalului din 

invitați și cîțiva cro- 
din Capitală, așa că 

extins într-o sferă

AZI, LA ZAGREB

arbitrii,

de divizia „A" greșesc prea des (și 
numai în favoarea acelorași 3—4
echipe), și sancțiunile nu sînt de 
fiecare dată pe măsură, iar în unele 
cazuri, mai rare, sint părtinitoare. 
Sau că. favoriții lor, jucătorii arge
șeni, nu sint întotdeauna concentrați 
pe joc, ci își mai permit discuții co
laterale sau proteste, ceea ce le atra
ge: sancțiuni care se răsfrîng asupra 
echipei. Mai sînt nemulțumiți supor
terii și de inconstanța echipei lor (in 
joc și în rezultate), și de faptul că 
jucătorii suspendați nu joacă la tine- 
ret-rezerve, și de întîrzierea promi
selor și aprobatelor lucrări pentru 
reamenajarea stadionului „1 Mai", și 

de valul dezlegă
rilor care a trecut 
in ultimii ani 
peste această e- 
chipă, adueînd-o 
la un moment dat 
aproape in starea 
de naufragiu, și 
de scăderea vizi
bilă la F.C. Ar- 

pentru copii și ju-geș a interesului 
niori etc.

Cîteva probleme au vizat direct 
Federația de fotbal. Printre ele. una 
foarte importantă, ridicată de cîțiva 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de autoturisme și susținută de 
numeroși tovarăși de-ai lor din alte 
colective muncitorești argeșene. Este 
vorba de ziua stabilită pentru jocu
rile de fotbal din divizia „A". în pe
rioadele octombrie-decembrie și 
martie-apriiie, cind se joacă sîmbăta 
(la ora 15, uneori și mai devreme), 
oamenii se află în producție și nu 
pot veni Ia stadion. Măcar pentru 
aceste sezoane — opinează piteștenii 
— s-ar putea programa meciurile în 
zilele de duminică, dindu-se astfel 
posibilitate să asiste Ia fotbal tuturor 
celor ce doresc aceasta.

Iată că problema zilei de meci, și 
așa destul de discutată și răsdiscu- 
tată pînă cind s-a ajuns la soluția 
cu sîmbăta. mai trebuie încă anali
zată. Cel puțin nouă ni se pare că 
atît observația cit și sugestia venită 
de Ia întreprinderea de autoturisme 
sînt întru totul îndreptățite.

...Așa-i că sînt interesante și utile 
aceste inspirate colocvii cu specta
torii de fotbal?

Gheorghe MITROI

Concursul feminin pentru „Cupa mondială'* 
la gimnastică

nioare, care nu participase la cam
pionatele mondiale).

Lavinia Agache și colegele vor 
evolua într-o companie deosebit de 
valoroasă, incluzîndu-le de exemplu pe 
Maxi Gnauck și Franka Voigt, Olga 
Bîcerova și Natalia Ilienko, Chen 
Yung-yan și Ma Jan-hun, Julianne 
Mac Namara și alte asemenea gim
naste.

Azi, va avea loc concursul general 
pentru clasamentul la 
compus, iar duminică, 
aparate. Se concurează 
exercițiile liber alese.

Astăzi la Zagreb, începe concursul 
feminin al „Cupei mondiale", com
petiție sub egida Federației interna
ționale de gimnastică, organizată de 
forul iugoslav de specialitate.

La această mare întrecere, partici
pantele au fost înscrise prin invitații 
nominale, stabilite pe baza clasa
mentelor de la campionatele mon
diale. Astfel, din țara noastră au fost 
invitate Lavinia Agache și Mihaela 
Stănuleț, precum și Rodica Dunca 
(din păcate, nu și Ecaterina Szabo, 
dubla campioană europeană la ju-

individual 
finalele pe 
numai cu

FOTBAL: Meciurile celei 
de-a Xil-a etapa

Astăzi se desfășoară 6 din cele 9 
meciuri ale etapei a 12-a a campio
natului diviziei A la fotbal. în Capi
tală, pe stadionul „Steaua" echipa 
Steaua va întîlni formația Petrolul 
Ploiești. Iată celelalte jocuri : F.C.M. 
Brașov — F.C. Argeș; Politehnica 
Iași — F.C. Constanța; F.C. Bihor — 
Chimia Rm. Vîlcea; C.S. Tîrgoviște — 
Jiul Petroșani; A.S.A. Tg. Mureș — 
S.C. Bacău. Toate partidele vor. în
cepe la ora 15,00. (Posturile noastre 
de radio vor transmite, alternativ, 
aspecte de la aceste întîlniri).

Celelalte trei partide ale etapei sînt 
programate duminică de la ora 15,00: 
Corvinul Efunedoâra — Politehnica 
Timișoara; Dinamo — Sportul 
dențesc (stadion „Dinamo") și 
Olt — Universitatea Craiova.

stu- 
F.C.

*

Comentînd prima manșă a ___
de-al II-lea tur al cupelor europene 
de fotbal, corespondentul agenției 
France Presse scrie, printre altele : 
„Cîteva surprize, dar mai ales multe 
victorii în deplasare; au marcat aceas
tă fază a celor trei competiții. Din 31 
de meciuri disputate, în 9 s-au înre
gistrat victorii ale echipelor oaspete. 
Printre acestea s-a numărat și forma
ția Universitatea Craiova, care, după 
un joc excelent, a învins, la .Dublin, 
cu 2—0, echipa irlandeză Shamrock 
Rovers".

Agenția Ruter menționează, de a- 
semenea, succesul echipei Universita
tea Craiova, una dintre performerele 
„Cupei U.E.F.A.", învingătoare în pri
ma Confruntare a fotbalului româ
nesc cu cel irlandez. Se reamintește 
faptul că, în urmă cu cițiva ani, 
fotbaliștii craloveni au eliminat, tot 
in „Cupa U.E.F.A.", echipa engleză 
Leeds United, cîștigînd ambele jocuri 
cu același scor : 2—0.

celui

*

Comisia de specialitate a Uniunii 
Europene de fotbal a stabilit arbitrii 
meciurilor de anul acesta din cadrul 
Campionatului epropean interțări. 
Partida Italia — România, ce se va 
desfășura la 4 decembrie, va fi con
dusă de o brigadă franceză avîndu-1 
la centru pe Konrath. în aceeași 
grupă — a cincea — întîlnirea Ita
lia — Cehoslovacia (13 noiembrie) 
va fi arbitrată de olandezul Charles 
Corver. Dintre 
din România a 
Igna. la meciul 
din 27 octombrie,

cavalerii fluierului 
fost delegat loan 
Turcia — Albania, 
de la Izmir.
*

octombrie, orașulîntre 25 și 20 
austriac Lindabrunn va găzdui cursu
rile Academiei internaționale a Fede
rației internaționale de fotbal. Vor fi 
prezenți Joao Haveiange, președinte
le F.I.F.A., și Artemio Franchi. pre
ședintele U.E.F.A. Temele dezbătute 
vor fi „Activitatea F.I.F.A. pentru 
formarea antrenorilor în diferite țări 
ale lumii", „Perfecționarea antrenori
lor", „Fotbalul competițional la dife
rite niveluri".

★
turul doi al celei de-a 20-a 
a „Cupei campionilor euro- 
la tenis de masă feminin, la 
echipa locală C.S. Arad a in- 
vineri cu scorul de 5—0 for- 
C.S. „Paco de Arcos" Lisabo-

în
ediții 
peni"
Arad, 
trecut 
mația
na. Jucătoarele românce s-au califi
cat in turul trei.

Asigurarea 
contractată 
vîrstă de ia 
ferent

de accidente poate fi 
de. orice persoană în 
16 ani împliniți, indi- 

de profesie și de locul de 
muncă. Dintre evenimentele nepre
văzute cuprinse în asigurare amin
tim : lovirea, căderea, aluneca
rea, prăbușirea de teren, explozia, 
trăsnetul, acțiunea curentului elec
tric, înecul, degerarea. intoxicația 
subită, arsura, accidentele produse 
de funcționarea sau folosirea mași
nilor. instrumentelor, sculelor sau 
armelor, cele întîmplate ca urmare 
a circulației mijloacelor de trans
port sau din cauza accidentelor în
tîmplate acestora etc.

Această asigurare se practică in 
următoarele variante :
• Asigurarea de accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
lei, se contractează pe durata de 3 
luni sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînă la 2 ani.

Pe aceeași perioadă se pot încheia 
una,- două sau trei asigurări pentru 
sume fixe.

• Asigurarea de accidente pen
tru sume convenite se contractează 
pe durate de la 1 an Ia 5 ani. 
această asigurare, primele se 
achita și în rate.

Primele de plată, la ambele 
riante, se stabilesc în funcție de 
mărimea sumei pentru care solici
tantul dorește să se asigure, precum 
și de durata contractului (de exem
plu ' 
fixe, prima de plată este de 15 lei 
pe 3 luni, iar la asigurarea pentru 
sume convenite prima de plată este 
de 3,20 lei pe an pentru fiecare

La 
pot

va-

la asigurarea pentru sume

1 000 de Iei din sumele asigurate 
prevăzute in poliță).
k ® Asigurarea familială de acci
dente cuprinde, pe lingă asiguratul 
principal, pe soția acestuia și pe toți 
copiii, în vîrstă de ........... ..
la sume totale ' de 
fiecare persoană.

Prima de plată, 
a asigurării de 3 
de lei, pentru toate persoanele cu
prinse în asigurare.

® Asigurarea „Turist" se reco
mandă a se contracta cu ocazia 
efectuării unor deplasări. Această 
asigurare cuprinde atît cazurile de 
accidente ale asiguratului, cit și cele 
de deteriorare sau distrugere a bu
nurilor casnice și gospodărești ale 
acestuia lăsate la domiciliu sau 
luate în deplasare. >

Sumele asigurate sint între 15 000 
de lei și 40 000 de lei pentru cazu
rile de vătămări corporale (în func
ție de natura accidentului) și de 
20 000 de lei pentru pagubele la 
bunurile casnice și gospodărești.

La această asigurare, prima de 
plată.este de 15 lei pentru o lună.

Asigurările de accidente pentru 
sume fixe, pentru sume convenite și 
cele familiale cuprind și pagubele 
Ia bunurile casnice și gospodărești, 
pentru o sumă asigurată de 5 000 de 
Iei de fiecare poliță.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

5 pină la
15 000 lei

16 ani, 
pentru

pentru o
luni, este de 25

durată

unii și autogospodăririi, cu imperati
vul fundamental al creșterii capaci
tății combative a unităților și mari
lor unități ; au fost adoptate măsuri 
care să ducă la creșterea spiritului 
combativ și angajant al întregii ac
tivități de propagandă și politico- 
educative, pentru transformarea ei 
într-o puternică forță, care să deter
mine creșterea în continuare a 
coeziunii și capacității de luptă ale 
armatei.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gc"—al 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțe
lor armate, în care se spune : „In 
numele comuniștilor, al tuturor ce
lor care slujesc patria sub drapel, 
participanții la Plenara Consiliului 
politic superior al armatei' cu acti
vul, dezbătînd sarcinile organelor și : 
organizațiilor de partid pentru în 
făptuirea cerințelor rezultate di' 
magistrala dumneavoastră expune: j 
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie 1982, își reafirmă, și 
cu acest prilej, atașamentul nemăr
ginit față de politica științifică a 
gloriosului nostru partid, își exprimă 
gindurile și sentimentele de aleasă 
stimă și recunoștință față de prodi
gioasa activitate ce o desfășurați în 
fruntea partidului și statului nostru, 
în scopul progresului, prosperității 
patriei, întăririi independenței și ca
pacității ei de apărare.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe comandant suprem, Că vom 
acționa, în continuare, cu perseve
rență pentru cunoașterea și înfăp
tuirea neabătută a politicii interne 
și internaționale a partidului și sta
tului nostru, a concepției apărării,.- 
patriei prin lupta întregului popor, 
strălucit materializată în - -
militară națională, al cărei 
sinteți.

Vom așeza statornic la 
tregii activități politico-educativ< 
cunoașterea . și cinstirea trecutulr 
glorios de. luptă al poporului româi. 
a muncii și eroismului înaintașilo 
noștri, a mărețelor realizări ale pre
zentului socialist și viitorului comu
nist al României, in scopul dezvol
tării conștiinței politice, patriotice, 
revoluționare a militarilor. Ne vom 
consacra toate forțele pentru per
fecționarea stilului și metodelor de 
muncă, organizarea și conducerea 
științifică a întregului proces de in
struire și educare a trupelor, reali
zarea noii calități, superioară, In În
treaga activitate, promovarea cu 
Îndrăzneală a noului.

Comuniștii, toți ostașii țării intîm- 
pină Conferința Națională a parti
dului cu noi și importante succese 
în pregătirea de luptă și politică, in 
realizarea sarcinilor ce le revin în 
economia națională ; ei sînt ferm 
hotărîți să-și ■ dăruiască întreaga 
energie și capacitate de muncă pen
tru înfăptuirea neabătută a progra
mului partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, pentru îndepli
nirea ordinelor dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe comandant suprem, 
astfel ca armata să fie gata în orice 
moment să apere, împreună cu în
tregul popor, cuceririle revoluțio
nare, independența, suveranitatea și 
integritatea scumpei noastre ’ patrii 
— Republica Socialistă România".

doctrina 
fondator

baza în

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 23 

octombrie, ora 20 — 26 octombrie, ora 
20. în tară : Vremea va fi caldă în 
prima parte a intervalului, apoi se va 
răci ușor, iar cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea burnițe și ploi locale 
in Banat, Crișana, Transilvania, Mara
mureș și nordul Moldovei și izolate în 
rest. Vint slab, pină la moderat, pre- 
zentînd intensificări in vestul țării și 
la munte, A predominind din sectorul 
sud-vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele 
maxime intre 12 și 22 de grade, local 
mai ridicate în primele zile. Dimineața 
șl seara, ceață. în București : Vremea 
va fi caldă, mal ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil, fa
vorabil burniței sau ploii slabe, spre 
sfirșitul perioadei. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 4 și 7 grade, iar cele 
maxime între 19 și 22 de grade. Dimi
neața și seara, condiții de ceață. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

SI Circul București (110120) : Zoo- 
circ — 16; 19,30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 17.

B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 15,30; 
Vlalcu Vodă — 19,30; (sala Atelier) : 
Ifigenia — 15; Idolul și Ion Anapoda 
(amînat din 9 oct.) — 19,30; (sala mică 
a Palatului) : Romulus cel Mare 
19,30.
B Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) ; Concert sus
ținut de Cvartetul studențesc al Con
servatorului „George Enescu" din Iași
— 17.
B Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
H Teatrul de operetă (13 98 48) ; Ope
reta cintă, ride și dansează — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
O zi do odihnă — 15; Mobilă și du
rere — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : TartUffe — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : înaintea 
pensionării — 19,30.
B Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Doi 
pe un balansoar — 20.
B Teatrul de comedie (16 64 60) ; Pe- 
țltoarea — 19,30; (sala Teatrului „Ion 
Creangă") : Concurs de frumusețe — 
19,30.
S3 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 19,30.
B Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) ; Zidarul — 19,30.
B Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15"56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat 
Efros Saga — 18.30.
E Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La Izvor de dor
— 18,30.
B Teatrul „Ion Vasllescu" 
Despărțire la marele zbor ■

cinema

(20 39 70) :

română" 
șl cîntec

(12 27 45) : 
— 18.

Pădurea nebună • MELODIA 
(12 06 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
K Așteptînd un tren : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
ga Un saltimbanc la Polul Nord s 
LIRA (31 71 71) — 15,30; 18; 20, TOMIS 
(2149 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

Femeia din Ursa Mare: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, COSMOS (27 54 95) — 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
H Prietenii copilăriei mele : COSMOS
— 9; 11.
53 Program de desene animate pentru 
copii — 14; Cine iubește și lasă — 
15,30; 17,30; 19,30: VIITORUL (11 48 03). 
H Clinele electronic — 9; 11,15; Alo, 
aterizează străbunica ! — 13,30; 15,45; 
18; 20: TIMPURI NOI (15 6110).
H întîlnirea: ARTA (213186) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
E Nea Mărin miliardar: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.

Oglinda spartă — 10; 12; 14; 16; 
20; Un om trăind în viitor — 18 : 
STUDIO (59 53 15).
gS Margarete pentru castelană: VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30;
16; 18; 20.
S3 Dragoste la prima vedere : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
Bl Cavalerii teutoni: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,15; 15,45; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 12,30; 16; 19,30.
® Condurul șl trandafirul — 9; 12;

15; Unde-1 generalul — 17,45; 19,45 ;
DOINA (16 35 — 
B Valentina 
tici — 15,30;
(31 28 13).
S Curcubeul
FERENTARI
19.30.
SS Minorii : COTROCENI — 14; 16.
U O fată fericită : COTROCENI 
(49 48 48) — 18; 20, FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Lanțul amintirilor — 11; Pirații se
colului XX — 15; 17,15; 19,30 : POPU
LAR (35 15 17).
0 Tess : SCALA (11 03 72) — S; 12,30; 
16; 19,30.
E Infernul din zgîrie-norl 
FARUL (15 87 67) — 8,45;
17; 19,45.
El Gol printre lupi :
(16 29 71) — 9; 11,15; 13,30;
53 Piedone Africanul :
(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15
FAVORIT (45 31 70) — 9,15; 12,30; 16,30
19.30, GLORIA - --------- -----------
14,15; 17; 19,30.
S Antoniu și
(15 63 84) — 9;
B Provocarea
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 I se spunea „Buldozerul" : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
H Bunul meu vecin Sam t UNION 
(13 49 04) — 9,30; 13; 16; 19,15.
S3 Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,15; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
E3 Salutări profesorului : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
B Sphinx: AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
E Cursa Infernală: MIORIȚA (14 27 1 4)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
B Lanțul amintirilor : MUNCA
(21 50 97) — 9; 12; 16; 19.

38).
— 18

20 :
Cel șapte fantas- 
DRUMUL SĂRII

celor
(80 49 85) — 15,30;

șapte speranțe : 
17,30;

LUCEA-
11,30; 14,15;

CAPITOL 
15,45; 18; 20. 
BUCUREȘTI 
" 17; 19,30,

(47 46 75) — 9; 11,30

Cleopatra : FESTIVAL 
12; 16; 19.
dragonului : GRIVIȚA

I l t
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Asumîncl funcția de președinte constituțional al Boliviei, vă mulțumesc 
în numele poporului bolivian pentru urările călduroase transmise cu ocazia 
revenirii tării mele la democrație.

Sper ca relațiile Boliviei cu guvernul dumneavoastră să se intensifice în 
interesul dezvoltării țărilor noastre și al comunității internaționale.

Adresez urări de prosperitate nobilului dumneavoastră popor.
HERNAN SILES ZUAZO

Președintele constituțional al Boliviei

Tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a primit delegația 
de oameni de știință din U.R.S.S.

Tovarășa academician doctor ingi
ner- Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv. al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
National pentru Știință și Tehnolo
gie, a primit, vineri dimineață, o de
legație de oameni de știință din 
U.R.S.S., condusă de acad. V. A. Kop- 
tiug, vicepreședinte al Academiei de 
științe a U.R.S.S., președintele filia
lei siberiene a Academiei. Din dele
gație fac parte acad. G. K. Bores
kov, directorul Institutului de cata
liză, acad. I. M. Molin, directorul 
Institutului de cinetică chimică, 
acad. N. V. Boldîrev, directorul In
stitutului pentru chjmia corpului so
lid, dr. I. F. Koptiug, cercetător ști
ințific.

La primire a luat parte prof. Ioan 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Conducătorul delegației a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu calde mul
țumii;',, pentru invitația de a vizita 
Româîjâ, de a cunoaște activitatea 
și realizările cercetătorilor români, 
precum și aspecte ale vieții culturale 
și științifice românești. Totodată, el 
a transmis tovarășei Elena Ceaușescu, 
din partea oamenilor de știință so
vietici, un salut călduros, împreună 
cu urări de noi succese în multila
terala și prestigioasa activitate pe 
care o desfășoară pe plan politic, so
cial și științific. Membrii delegației 
iu evocat eu plăcere vizita întreprin
dă de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

'ovarășa Elena Ceaușescu la Novo- 
. ibirsk, întîlnirile avute cu oamenii 

e știință sovietici, relevînd Înalta 
preciere pe care aceștia o dau cer

cetărilor de prestigiu mondial ale 
.ovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu in domeniul chi
nei, aplicațiilor practice ale acesto- 

în industrie. Conducătorul dele- 
tției a subliniat că îi revine înalta 
nste de a înmina tovarășei Elena 

. caușescu, ca semn al prețuirii de 
re se bucură în rindul oamenilor 

d știință sovietici, Medalia jubiliară 
emisă cu ocazia aniversării a 25 . de, / • . ■ ■ ■

Primire la Consiliul de Miniștri
Vineri dimineață, tovarășul Gheor- 

ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, a primit pe P. S. Ple- 
șakov, ministrul industriei radioteh- 
nicii din Uniunea Sovietică, care 
face o vizită în țara noastră.

în spiritul înțelegerilor și hotări- 
rilor convenite cu ocazia întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev, în cadrul întrevederii, au 
fosț trecute in revistă realizările ob
ținute pe linia colaborării și coope

Rodnic bilanț de muncă al brigadierilor 
de pe șantierele naționale ale tineretului

de la Rovinari și Motru
TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Mult iubite șil stimate tovarășe 

NioMae Ceaușescu,

Acționînd in spiritul prevederilor 
Programului privind dezvoltarea 
producției de cărbune pe anul 1982 
aprobat de Comitetul Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, brigadierii 
celor două șantiere naționale ale ti
neretului de la Rovinari și Motru vă 
raportează cu mîndrie și satisfacție 
că au excavat un volum de 1 milion 
tone de cărbune, ceea ce reprezintă 
o depășire cu 374 000 tone lignit a 
planului pe întregul an, aceasta con
stituind o expresie concretă a răs
punsului nostru entuziast la che
marea dumneavoastră de a ne 
angaja plenar în 'vasta operă de con
solidare și dezvoltare a bazei ener
getice a țării.

De asemenea, vă raportăm că pînă 
în prezent s-au excavat și transpor
tat 3,6 milioane metri cubi steril, s-a 
executat un important volum de lu
crări la amenajarea drumurilor in 
carierele Gîrla, Rovinari-Est, Tlsma- 
na 1, Jilț-Sud și Lupoaia. la întreți
nerea unor linii tehnologice si a ex
cavatoarelor de mare capacitate cu 
rotor, valoarea totală a lucrărilor 
realizate fiind de 271 milioane lei, 
ceea ce reprezintă îndeplinirea pla
nului în procent de 129 la sută.

Angajîndu-se hotărît in aplicarea 
în viată' a înflăcăratelor dumnea
voastră îndemnuri și chemări, izvorî- 
te din necesitatea vie a asigurării 
prezentei tineretului în bătălia eroică 
pe care o duce poporul nostru pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
patriei, pentru ridicarea României 
socialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație, Uniunea Tineretului Co
munist s-a preocupat de asigurarea 
forței de muncă în bazinul carbonifer 
Oltenia, în prezent în cadrifl șantie
relor noastre naționale desfășurin- 
<iu-și activitatea peste 2 009 tineri ca

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 20/1982
Editorialul revistei, sub genericul 

„în intîmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului", se intitulează : 
„Amplu și mobilizator program de 
muncă pentru întregul partid și po
por, puternic îndemn spre noi și 
mari înfăptuiri in intîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului".

Semnalăm, de asemenea, articolele: 
„Acțiuni ferme pentru realizarea in
dependenței din punct de vedere 
energetic", „Exigențe noi în fața ac
tivității de cercetare-dezvoltare", „în 
lumina noii revoluții agrare". Mai 
puteți citi în paginile acestui număr 

ani de la crearea filialei siberiene 
a Academiei de științe a U.R.S.S»

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit pentru sentimentele exprima
te, pentru medalia conferită și a ru
gat pe oaspeți să transmită oameni
lor de’știință sovietici un cordial sa
lut, împreună cu urări de noi succese 
în activitatea consacrată progresului 
și prosperității țării lor. Tovarășa 
Elena Ceaușescu a evocat, la rindul 
său, vizita făcută la Novosibirsk și 
a dat o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute de cercetătorii de la Novo
sibirsk,

In timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri privind activi
tatea și preocupările oamenilor de 
știință români și sovietici în dome
niul cercetării științifice și tehnolo
gice. în acest context, tovarășa 
Elena Ceaușescu a înfățișat unele 
din orientările fundamentale ale cer
cetării științifice ce se desfășoară 
in țara noastră, in conformitate cu 
sarcinile stabilite de Congresul al 
Xll-lea al P.C.R., relevînd succesele 
obținute în introducerea în produc
ție a noilor descoperiri ale științei 
și. tehnologiei.

în cadrul Întrevederii s-au evocat, 
de asemenea, relațiile de bună cola
borare dintre oamenii de știință ro
mâni și sovietici, subllniindu-se că 
aceste raporturi se înscriu în ansam
blul cooperării multilaterale româno- 
sovietice, aducind o contribuție deo
sebită la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la dezvoltarea prieteniei și 
conlucrării dintre România și Uniu
nea Sovietică.

A fost exprimată dorința de a di
versifica și aprofunda colaborarea 
bilaterală in domeniul cercetării ști
ințifice și dezvoltării tehnologice, de 
a extinde conlucrarea dintre oamenii 
de știință români și sovietici, în fo
losul extinderii și aprofundării ra
porturilor de conlucrare dintre 
România și U.R.S.S., dintre popoare
le român și sovietice, al cauzei no
bile a progresului, libertății, inde
pendenței și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat fptr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

rării româno-sovietice tn domenii 
ale științei și tehnicii și au fost e- 
vidențiate noi căi de dezvoltare a a- 
cestor relații in interesul celor două 
state și al popoarelor lor.

La întrevedere a participat Ale
xandru Necula. ministrul industriei 
de mașini-unelte, electrotehnică și 
electronică.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București,

(Agerpres)

lificați in meseriile necesare unități
lor miniere.

Rezultatele obținute pînă in prezent, 
experiența acumulată, posibilitățile 
existente în cadrul celor două șantiere 
naționale ale tineretului ne permit 
să ne angajăm, în fața dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, ca pînă la sfirșitul 
acestui an să dăm țării încă *100 000 
tone cărbune și să asigurăm excava- 
rea și transportul a peste un milion 
metri cubi steril ; în felul acesta 
brigadierii șantierelor naționale ale 
tineretului de la combinatele minie
re Rovinari și Motru, împreună cu 
toți brigadierii de pe frontul muncii 
patriotice pentru țară, cinstesc șl în- 
tîmpină prin noi fapte de muncă 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român și cea de-a 35-a 
aniversare a proclamării Republicii,

Hotăriți să contribuie cu tot elanul 
lor tineresc la dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării, la realizarea în vii
tor a independenței sale energetice, 
tinerii din șantierele tineretului — a- 
devărate școli de muncă șl educație 
comunistă a generațiilor de tineri — 
asemeni întregului tineret al patriei, 
se angajează solemn in fața partidu
lui, a dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe secretar general, de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
a-și aduce contribuția la făurirea 
viitorului luminos al României socia
liste, prefigurat vizionar în documen
tele partidului nostru, în tezele dum
neavoastră, de rezonanță istorică și 
vocație profund patriotică, revoluțio
nară care înflăcărează mintea și ini
ma fiecărui tînăr, care' ne animă in 
activitatea desfășurată de Uniunea 
Tineretului Comunist pentru educa
rea comunistă, prin muncă și pentru 
muncă, a tinerei generații a patriei.

COMITETUL CENTRAI» 
AL 

UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

o dezbatere pe tema: „Activitatea 
politico-educativă — puternică torță 
în dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor".

La rubrica de „Consultații", revista 
publică articolul — „Contradicția din
tre țările bogate și țările sărace — 
contradicție fundamentală a vieții 
internaționale".

Numeroase pagini sînt dedicate 
rubricilor „Răspunsuri la întrebări", 
„Viața internațională", „Curente și 
idei", „Cărți și semnificații", „Re
vista revistelor", „Cuvîntul citito
rilor".

Cronica zilei
Tovarășul Emilian Dobrescu, pre

ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, s-a întîlnit yineri cu tova
rășul Lajos Faluvegi, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Oficiului Național al Planifică
rii din Ungaria, care efectuează o 
vizită de prietenie in țara noastră, 
în fruntea unei delegații economice.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele 
raporturi existente între cele două 
țări. Totodată, a fost efectuat un 
schimb de informații cu privire la 
principalele preocupări ale celor 
două organisme de planificare și s-au 
discutat noi modalități pentru lărgi
rea, in continuare, a colaborării. eco
nomice bilaterale. Cu acest prilej 
s-au identificat posibilități pentru 
suplimentarea schimburilor econo
mice pe actualul cincinal și s-au 
examinat direcțiile de dezvoltare a 
cooperării, îndeosebi în domeniile in
dustriei extractive, siderurgiei, me
talurgiei neferoase, construcțiilor de 
mașini, industriei chimice.

La intîlnire a luat parte Barity 
Miklos, ambasadorul R. P. Ungare la 
București,

, *In perioada 18—22 octombrie au 
avut loc ia București convorbiri în
tre Alexandru Necula, ministrul in
dustriei de mașini-unelte, electroteh
nică și electronică, și P. S. Pleșakov, 
ministrul industriei radiotehnicii din 
Uniunea Sovietică. A fost examina
tă o gamă largă de probleme privind 
colaborarea și cooperarea economică 
și tehnică româno-sovietică. Au fost 
stabilite, totodată, măsuri concrete 
pentru dezvoltarea pe mai departe 
a acestor relații în domeniile echi
pamentelor și sistemelor electronice 
profesionale, mijloacelor de tehnică 
de calcul din Sistemul unificat al 
mașinilor electronice, de calcul 
(Ș.U.M.E.C.), mașinilor-unelte agre
gat, centrelor de prelucrare a meta
lului, buhurilor de larg consum și 
al altor produse din profilul celor 
două ministere.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul sovietic a vizitat o serie de 
întreprinderi de electronică indus
trială, de echipamente periferice, de 
mașini-unelte și agregate din Capi
tală și Curtea de Argeș, precum și 
Centrul de cercetări pentru tehnica 
de calcul și Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte și agregate- 
București.

Vineri, tovarășul âheorghe Pană, 
primarul general al Capitalei, a ofe
rit un dineu în onoarea delegației 
municipalității Cairo, condusă de 
Mohamad Saad El-Din Maamun, gu
vernatorul orașului Cairo.

Au participat Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, membri ai Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, alte persoane oficiale.

A luat parte Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

★
Vineri, la Institutul de petrol șl 

gaze din Ploiești au început lucră
rile celei de-a doua conferințe națio
nale a specialiștilor în procesele de 
frecare-ungere-uzare, „Tribotehnica 
’82“ — manifestare organizată sub 
egida Consiliului național al ingine
rilor și tehnicienilor în colaborare cu 
Comisia de tribologie a județului 
Prahova. Timp de două zile, partici- 
panții — cadre dida'Snce“'tmiVersffat-J 
re, cercetători științifici, alți specia
liști în ^materie din cadrul ministere
lor și din întreprinderi — vor dez
bate, pe secțiuni și în plen, cele 230 
de referate și comunicări prezentate, 
ce cpprind cele mai noi realizări 
din acest domeniu al tehnicii de vîrf 
în construcția și exploatarea mașini
lor și utilajelor.

★
în cadrul manifestărilor organizate 

în București pentru marcarea Zilei 
Națiunilor Unite, vineri seara, la A- 
teneul Român, orchestra Filarmoni
cii din Cluj-Napoca a susținut un 
concert omagial.

înaintea concertului, prof. dr. Mi
hai Pop, membru al Consiliului Exe
cutiv al Asociației Române pentru 
Națiunile Unite, a vorbit despre sem
nificația evenimentului aniversat.

Au participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ab
del Salam D.ajani, directorul Centru
lui de informare al O.N.U. la Bucu
rești, conducătorii unor instituții in
ternaționale din Capitală, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

Programul orchestrei, dirijată de 
Cristian Mandeal, a cuprins lucrarea 
„Prolegomene II" de Cornel Țăranu 
— primă audiție —, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Mendelssohn 
Bartholdy — solist Ștefan Ruha, ar
tist emerit —, precum și Simfonia 
a IV-a de Anton Bruckner.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,OS Film artistic : „Judecătorul din 

Bodrun". Producție a studiourilor 
din Turcia

I 12,16 Din marea carte a patriei. Mărtu
rii șl documente din Muzeul na
țional de istorie (I)

12.35 Capodopere prin... capodopere.
13,00 La sfîrșit de săptămlnă
18.35 Săptămina politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Teleenelclopedia
19,55 Cenaclul Flacăra la Țebea. Selec- 

țiunl din spectacolul organizat cu 
prilejul comemorării a 110 ani de 
la moartea lui Avram Iancu, Rea
lizator Adrian Pâunescu

20,40 Film serial : „Lumini și umbre". 
Episodul 27

21.30 Un albastru infinit. Fantezie rnu- 
zical-coregrafică cu Angela Simi
les

22.20 Telejurnal
22.30 Astă-seară toată lumea e a mea 

— romanțe și cîntece de voie 
bună
PROGRAMUL !l

19,00 Telejurnal
10,23 Cintarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran
20.30 Caleidoscop muzical
20.30 Din cartea naturii.
21,10 Secvențe din Festivalul „Toamna 

muzicală clujeană"
22.20 Telejurnal
22.30 Jaz în nocturnă

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
A AUTOTURISMELOR 

DIN 22 OCTOMBRIE 1982
FAZA I. '
EXTRAGEREA I : 51 9 72 6 81 33

52 32 74.
EXTRAGEREA a II-a : 56 57 49 1 

15 31 42 86 62.
FAZA a II-a,
EXTRAGEREA a III-a : 65 22 52

2 56.
Fond total de ciștiguri pentru 

faza I : 1 S21 436 lei, din care 476 689 
lei ■ report la categoria I.

f

Comunicatul ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe
y ? y

ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în zilele de 21—22 octombrie 1982 

a avut loc la Moscova ședința Co
mitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante Ia Tra
tatul de la Varșovia de prietenie, co
laborare și asistență mutuală.

La ședință au participat : Petăr 
Mladenov, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Bulgaria, 
Bohuslav Chnoupek, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Oskar Fischer, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Democrate Germane, Stefan Olszow- 
ski, ministrul .afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone, Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
ăl Republicii Socialiste România, 
Frigyes Puja, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Un
gare, Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Au fost examinate probleme ale 
întăririi păcii și securității. în Euro
pa, continuării procesului destinderii 
și dezvoltării colaborării internațio
nale, îndeosebi în legătură cu apro
piata reluare a lucrărilor reuniunii 
de la Madrid a reprezentanților sta
telor participante la Conferință pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa. A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi cu privire la alte 
probleme actuale ale securității in- 
ternațidnăle.

1. Participanții la ședință au rele
vat cu mare îngrijorare că situația 
internațională a devenit tot mai com
plexă ca urmare a intensificării ac
țiunilor periculoase ale cercurilor 
imperialiste, și în primul rînd ale 
imperialismului american, a politicii 
acestora de forță, amenințare și dic
tat, de consolidare și reîmpărțire a 
sferelor de influență, de amestec în 
treburile interne ale stațelor {. inde
pendente, de intensificare a cursei 
înarmărilor în scopul deteriorării 
stabilității internaționale și obținerii 
superiorității militare. Această poli
tică subminează singura bază reală 
de reglementare a problemelor acu
mulate in viața internațională, pe 
calea tratativelor, bazate pe respec
tul reciproc al independenței și su
veranității, egalității în drepturi și 
intereselor legitime ale tuturor țări
lor. A fost exprimată, de asemenea, 
neliniștea în legătură cu izbucnirea 
unor noi' conflicte militare și situații 
de Criză în diferite regiuni, precum 
șl cu agravarea problemelor econo
mice cu care se confruntă omenirea 
în prezent.

Toate acestea provoacă o_ creștere 
însemnată a pericolelor la adresa pă
cii, independenței popoarelor, des
tinderii și colaborării intre state, a- 
supra cărora s-a atras atenția în De
clarația statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, din 15 mai 1980.

în a'celași tirnp, participanții la șe
dință au evidențiat hotărîrea popoa
relor de a desfășura tot mai am
plu lupta pentru pace șl oprirea 
cursei înarmărilor, pentru dezvolta
re independentă și progres, pentru 
colaborare internațională pe bază de 
egalitate.

în numele țărilor lor, ei au decla
rat că statele participante la Tratatul 
de la Varșovia vor depune și in vi
itor toate eforturile pentru oprirea 
procesului agravării încordării în 
lume, înlăturarea pericolului de răz
boi, obținerea ae progrese în dome-' 
niul limitării și reducerii armamen
telor, in special nucleare.

în acest context, statele reprezen
tate la ședință, fiind convinse că a- 
sumarea de către toate puterile nu
cleare a angajamentului de a nu fo
losi primele arma nucleară ar avea, 
in condițiile actuale, o. importanță 
excepțională pentru prevenirea unui 
război nuclear, au salutat și au spri
jinit angajamentul asumat, în acest 
sens, de Uniunea Sovietică, despre 
adoptarea căruia s-a anunțat în Me; 
sajul adresat de L. I. Brejnev celei 
de-a II-a sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrată de
zarmării. Ele consideră necesar ca 
angajamente similare să fie asu
mate dA toate celelalte puteri nucle
are care nu au făcut aceasta pină în 
prezent.

La ședință s-a subliniat că intere
sele păcii și securității cer imperios 
ca toate statele să dea dovadă de o 
înaltă răsp’undere și de voință poli- • 
tică pentru a se ajunge la înțelegeri' 
constructive în) problemele interna
ționale actuale, pentru a se renunța 
la orice tendință de a obține avan
taje unilaterale, pentru a se respecta 
cu strictețe principiile și normele ge- 
neral-acceotate ale dreptului inter
național, tratatele șl acordurile în
cheiatei
rffy Examinînd situația din Europa, 
participanții la ședință au relevat 
accentuarea liniei anumitor forțe din 
Occident spre confruntare, în condi
țiile cînd pe continent sînt concen
trate uriașe forțe armate și arma
mente, inclusiv arme de distrugere 
în masă, îndeosebi nucleare. în acest 
context, ei au atras din nou atenția 
asupra pericolului deosebit pe care 
îl prezintă hotărîrile N.A.T.O. pri
vind amplasarea în Europa occiden
tală de noi rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune, pen
tru care, in unele țări, au Început 
deja pregătirile.

Ei s-au pronunțat în mod hotărit 
Împotriva oricăror acțiuni îndreptare 
spre subminarea valorii tratatelor și 
acordurilor încheiate care definesc 
realitățile teritorial-politice din Eu
ropa, spre încălcarea Actului final 
de la Helsinki;' deteriorarea dialogu
lui politic, și a contactelor intereuro- 
pene, a legăturilor economice și co
merciale, .științifice și tehnice, care 
s-au statornicit și s-au dezvoltat în 
ultimele decenii, precum și spre a- 
mestecul in treburile interne și adop
tarea de măsuri discriminatorii îm
potriva țărilor socialiste.

Statele reprezentate la ședință 
condamnă ferm orice forme de 
amestec din afară în treburile in
terne ale Republicii Populare Polone, 
„sancțiunile" întreprinse împotriva 
ei de către S.U.A. și alte țări occi

lansate de Con- 
Sindicatelor din 
jumătate de mi-

dentale și resping încercările de a 
folosi problemele sale interne pentru 
a agrava situația internațională și a 
ingreuia colaborarea in Europa. Nu
mai Polonia are dreptul suveran și 
inalienabil de a rezolva problemele 
poloneze. în numele țărilor lor, par
ticipanții la ședință au reafirmat 
sprijinul pentru Polonia socialistă.

Participanții la ședință și-au ex
primat convingerea că interesele co
mune ale țărilor și popoarelor euro
pene, ale partidelor și organizațiilor 
progresiste și democratice, ale tu
turor cercurilor realiste pentru o 
pace trainică și securitate, pentru 
menținerea și aprofundarea destin
derii, pentru colaborare și bună veci
nătate vor prevala asupra politicii de 
forță și confruntare. Țările partici
pante la Tratatul de la Varșovia vor 
contribui și în viitor la aceasta prin 
politica lor, prin inițiative de pace, 
pri,n propuneri concrete.
(Cri La ședință a fost acordată o 
mtîre atenție reuniunii de la Madrid 
a reprezentanților statelor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, în legătură 
cu reluarea lucrărilor sale la 
9 noiembrie 1982.

S-a relevat cu satisfacție că, în' 
ciuda greutăților serioase cu care se 
confruntă încă de la început această 
reuniune, țările europene .îi acbrdă 
un loc important in eforturile de îm
bunătățire a situației din Europa pe 
calea definită de Actul final de la 
Helsinki și sînt interesate în succe
sul acesteia. Participanții la ședință 
au subliniat importanța, deosebită pe 
care reuniunea de la Madrid trebuie 
să o aibă in actualele ..condiții pen
tru însănătoșirea climatului politic 
în Europa și în întreaga lume.

Statele reprezentate la ședință se 
pronunță pentru încheierea cit mai 
grabnică a reuniunii de la Madrid 
cu adoptarea unui document final 
substanțial și echilibrat, care să 
reafirme angajamentul ferm al sta
telor participante de a respecta și 
aplica cu strictețe toate principiile 
și prevederile Actului final și care 
să cuprindă înțelegeri privind tradu
cerea lor continuă în viață. O impor
tanță deosebită trebuie să aibă adop
tarea de către reuniunea de la Ma
drid a hotărîrii privind convocarea, 
în cadrul procesului general-euro- 
pean, a conferinței pentru măsuri de 
creștere a încrederii și securității și 
dezarmare în Europa și convenirea 
mandatului acesteia. O asemenea ho
tărâre, care, ar favoriza elaborarea 
unor măsuri concrete în acest dome
niu, ar constitui o contribuție esen
țială la continuarea destinderii și în
tărirea securității pe continentul eu
ropean,

Participanții la ședință s-au pro
nunțat, de asemenea, pentru include
rea in documentul final al reuniunii 
de la Madrid a unor prevederi re
feritoare la dezvoltarea colaborării 
în domeniile economic și umanitar 
și la asigurarea continuității proce
sului general-european început la 
Conferința' de la Helsinki, în acest 
context, documentul final trebuie să 
conțină o înțelegere privind locul și 
data următoarei reuniuni a repre
zentanților statelor participante la 
Conferința general-europeană. Parti
cipanții la ședință confirmă spriji
nul lor pentru propunerea Republicii 
Socialiste România ca ăceasta să aibă 
loc la Biictirești.

Participanții la ședință consideră 
că proiectul documentului final pre
zentat de țările neutre și nealiniate 
la 16 decembrie 1981 oferă baza pen
tru o asemenea încheiere.a reuniu
nii, iar pentru aceasta este nevoie,.' 
în prezent, de voința politică a tu
turor participanților. In ceea ce ii 
privește, ei declară Că sînt gata să 
examineze, intr-un spirit construc
tiv, în cadrul proiectului respectiv, 
problemele rămase încă nesoluționa- 
te și să acționeze pentru rezolvarea 
lor.

Pronunțîndu-se pentru continuarea 
procesului de întărire a securității și 
de dezvoltare a cooperării în Euro
pa, împotriva intențiilor forțelor po
trivnice destinderii de ă discredita 
și întrerupe acest proces, care răs
punde intereselor profunde, de du
rată, ale tuturor statelor și popoare
lor europene, țările socialiste vor ac
ționa consecvent, ca și pină acum, 
pentru ca reuniunea de la Madrid 
să devină o . etapă importantă și 
fructuoasă pe această cale. Ele aș
teaptă: ca și celelalte state partici
pante la reuniune să pornească de la 
înțelegerea faptului că succesul aces
teia are, in mod obiectiv, o impor
tanță egală pentru toți participanții. 
riT. Statele reprezentate la ședință 
aCffrdă o mare importanță reducerii 
și limitării armamentelor nucleare 
in Europa, in interesul consolidării 
bazelor păcii pe continent și în în
treaga lume. Aceasta ar apropia rea
lizarea țelului în care sînt vital in
teresate statele și popoarele europe
ne și spre care tind neabătut statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia — eliberarea completă a Eu
ropei de arma nucleară, atît cu rază 
medie de acțiune, cit și tactică, de 
pericolul unui conflict militar.

In acest context, la ședință a 
avut Ioc un schimb de vederi privind 
situația la tratativele sovieto-ameri- 
cane asupra armelor nucleare în Eu
ropa. A fost exprimată opinia gene
rală că succesul âcestor tratative de
pinde de faptul dacă în cadrul lor se 
va acționa pentru elaborarea unui 
acord pe baza principiului egalității 
și securității egale, care să asigure 
reducerea radicală și .limitarea efec
tivă a armelor nucleare din Europa, 
la nivșlwi cit mai joase posibil. ’U- 
niunea Sovietică tinde tocmai spre o 
asemenea înțelegere.

Participanții la ședință au arătat 
că hotărirea Uniunii Sovietice de a 
opri desfășurarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune capabile să atingă 
obiective din țările Europei occiden
tale și. de a reduce un număr în
semnat de astfel de rachete creează 
condiții favorabile realizării de pro
grese la negocierile sovieto-america-

gGENTIILE DE PRESA 
pe scurt______ _

SCHIMBAREA CURSULUI DI
NARULUI IUGOSLAV. După cum 
transmite agenția Taniug, Consiliul 
Executiv Federal al Iugoslaviei a 
adoptat o hotărire prin care dinarul 
— moneda națională — se devalori
zează cu 20 la sută. Se precizează că 
schimbarea cursului dinarului face 
parte din măsurile hotărîte sau in 
curs de adoptare menite să contri
buie la crearea condițiilor necesare 
pentru sporirea producției, a expor- 

ne asupra armamentelor nucleare din 
Europa.

Totodată, participanții la ședință 
s-au pronunțat ferm împotriva ori
căror acțiuni care ar putea să com
plice situația la aceste negocieri. Ei 
cheamă din nou țările N.A.T.O. să 
renunțe la planurile de amplasare in 
Europa occidentală de noi rachete 
nucleare americane cu rază medie de 
acțiune. Aceasta ar favoriza și îm
bunătățirea climatului politic, întări
rea încrederii și dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate pe continent.

S-a reafirmat, de asemenea, că so
luția problemei armelor nucleare din 
Europa nu poate fi convenită pe baza 
unor condiții în care s-ar încălca sta
bilitatea strategică pe continent, s-ar 
acorda avantaje militare unilaterale 
țărilor N.A.T.O. în dauna intereselor 
securității țărilor socialiste. In ceea 
ce le privește, țările participante la 
Tratatul de la Varșovia nu au ur
mărit niciodată și nu urmăresc ob
ținerea, în favoarea lor, ' a unor 
avantaje militare unilaterale,

Avînd in vedere că reducerea și 
limitarea armelor nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa ar avea 
o importanță vitală pentru toate po
poarele europene, participanții la 
ședință exprimă speranța că toate 
statele europene vor acționa pentru 
realizarea de progrese la tratativele 
sovieto-americane în această proble
mă și pentru încheierea lor cu 
sțwees.
CV Participanții la ședință relevă 

însemnătatea pozitivă a reluării 
tratativelor sovieto-americane asu
pra limitării și reducerii armelor 
strategice. Este necesar, totodată, ca 
aceste negocieri să se îndrepte pe un 
făgaș constructiv și să ducă la în
țelegeri pe baza principiului egali
tății și securității egale. Aceasta ar 
servi reducerii treptate a nivelului 
echilibrului strategic, diminuării și, 
în ultimă instanță, înlăturării peri
colului unei catastrofe nucleare. 
Tocmai in această direcție acțio
nează Uniunea Sovietică în cadrul 
negocierilor.
țlriExaminlnd situația la negocie

rile^ de la Viena asupra reducerii re
ciproce a forțelor armate și arma
mentelor în Europa centrală, parti
cipanții la ședință au remarcat că, 
în ciuda eforturilor persistente ale 
țărilor socialiste de a se ajunge la 
Înțelegeri, aceste negocieri se pre
lungesc de mulți ani fără să se rea
lizeze un progres real.

Ei consideră, cu toate acestea, că 
la negocierile de'la Viena există 
posibilitatea de a se înregistra pro
grese, că există baza pentru a se 
trece la pregătirea practică a unui 
acord corespunzător. Tn acest con
text, ei au subliniat importanța pro
iectului de acord prezentat, la 8 fe
bruarie 1982, de țările socialiste 
direct participante la tratative.

Statele reprezentate la ședință aș
teaptă din partea țărilor occidentale 
să adopte o atitudine constructivă 
față de acest proiect, ceea ce ar des
chide calea ajungerii la un acord. 
Țările socialiste și-au exprimat» deja 
în cadrul tratativelor atitudinea lor 
critică cu privire la propunerea pre
zentată la 8 iulie 1982 de către țările 
occidentale.

A_.fo.st subliniată importanța fap
tului ca în .Europa .centrală să nu se 
efectueze sporirea forțelor armate și 
armamentelor și să nu se în
treprindă alte acțiuni, care ar putea 
să Îngreuieze adoptarea de hotărîri 
general acceptabile Ia negocierile de 
ijriViena.

La ședință a avut loc, de ase
menea, un schimb de păreri asupra 
ansamblului problematicii limitării 
și reducerii armamentelor, în lumina 
rezultatelor celei de-a doua sesiuni 
speciale a O.N.U. consacrată dezar
mării și ținînd seama de examinarea 
acestor probleme la cea de-a 37-a. 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. care are loc în prezent.

S-a constatat că majoritatea covâr
șitoare a statelor membre ale O.N.U., 
cercurile largi ale opiniei publice 
mondiale, popoarele lumii se pro
nunță pentru adoptarea unor măsuri 
eficace, pentru prevenirea unui 
război nuclear, pentru intensificarea 
negocierilor privind încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
pentru realizarea cit mai rapidă a 
unor rezultate practice la aceste ne
gocieri, inclusiv în cadrul Comitetu
lui de la Geneva pentru clezârmare. 
Spre acest scop este orientat și com
plexul de propuneri promovate de 
țările socialiste cu privire la un sec
tor larg de probleme din domeniul 
dezarmării, în primul rînd al dezar
mării nucleare.

Participanții la ședință consideră 
necesar ca dintre aceste probleme să 
evidențieze problema interzicerii ge
nerale și complete a experiențelor 
cu arma nucleară, avînd în vedere 
însemnătatea ei pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și faptul 
eă negocierile în această problemă

Cu privire la ședința Consiliului militar al Forțelor 
Armate Unite ale statelor participante ia Tratatul 

de la Varșovia
în perioada 20—22 octombrie 1982. 

în capitala Republicii Populare Po
lone, orașul Varșovia, sub președin
ția comandantului-șef al Forțelor. 
Armate Unite, mareșal al Uniunii So
vietice V. G. Kulikov, a avut loc șe
dința ordinară a. Consiliului militar 
al Forțelor Armate Unite ale state
lor participante la Tratatul de la Var
șovia.

La lucrările Consiliului militar au 
luat parte membrii Consiliului mili
tar și delegațiile conduse de aceștia, 
din : Armata populară bulgară. Ar
mata populară cehoslovacă. Armata 

tului, pentru Îmbunătățirea balanței 
de plăți șl valutare a țării.

DELEGAȚIA „COMITETULUI 
CELOR ȘAPTE" AL LIGII ARABE, 
condusă de regele Hassan al II-lea 
al Marocului, a avut vineri, la Casa 
Albă, convorbiri cu președintele 
S.U.A,, Ronald Reagan. Cu acest 
prilej a fost efectuat un schimb de 
păreri in legătură cu modalitățile 
de reglementare a situației din 
Orientul Mijlociu.

LA GENEVA n avut loc o nouă 
reuniune plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile 
privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice — relatează 
agenția T.A.S.S. 

DECLARAȚIILE PREȘEDINTE-

au fost aproape de finalizare 
Statele reprezentate la ședință se 
pronunță ferm pentru reluarea neîn- 
tîrziată a negocierilor în această pro
blemă, întrerupte de Guvernul S.U.A.. 
și cheamă insistent toate părțile in
teresate să acționeze in spirit lie 
bunăvoință și responsabilitate poli
tică pentru încheierea cit mai rapidă 
a unui tratat .corespunzător.

Participanții la ședință au reafir
mat, de asemenea, importanța pe 
care statele lor o acordă creării de 
zone denuclearizate, zone ale păcii 
și colaborării în diferite regiuni ale 
lumii, inclusiv în Europa, îndeosebi 
în Europa de nord și în Balcani.

8. Miniștrii afacerilor externe ai 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone, Re
publicii Socialiste România, R. P. 
Ungare și U.R.S.S, au făcut un 
Schimb de păreri cu privire la alte 
probleme internaționale actuale, in 
primul rînd în legătură cu regiunile 
în care continuă conflictele militare, 
se menține o încordare periculoasă.

în legătură cu aceasta, ei au ex
primat neliniștea deosebită a țărilor 
lor față de situația actuală din Orien
tul Apropiat. Statele reprezentate Ia 
ședință condamnă cu asprime invazia 
Israelului în Liban, agresiunea is- 
raelianâ împotriva popoarelor pales
tinian și libanez, exterminarea săl
batică a populației civile în Beirutul, 
de vest. Ei au menționat că Israelul 
a fost încurajat în aedasta de aju
torul și sprijinul din afară. Miniștrii 
au reafirmat poziția țărilor lor care 
sc pronunță pentru retragerea depli
nă și neîntîrziată a trupelor isrăeiie- 
ne din Liban, pentru respectarea in
dependenței, suveranității, unității și 
integrității teritoriale a Libanului.

Statele reprezentate la ședință sînt 
convinse că o reglementare intr-ade
văr trainică, justă și globală în 
Orientul Apropiat reclamă retragerea 
totală a trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate din 1967, in
clusiv din partea răsăriteană a Ieru
salimului, recunoașterea 'drepturilor 
legitime ale poporului arab al Pales
tinei, inclusiv, dreptul său la crearea 
unui stat propriu, independent, asi
gurarea dreptului tuturor statelor 
din această regiune la o existență 
independentă în condiții de secu
ritate, încetarea stării de război și. 
instaurarea păcii între statele arabe 
și Israel, elaborarea și adoptarea 
unor garanții internaționale pentru 
asemenea reglementare. Ele se pro
nunță pentru convocarea cit mai 
grabnică, în vederea soluționării 
acestor probleme, a unei conferințe 
internaționale la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, ca singurul reprezentant legitim 
al poporului arab palestinian ; în 
această privință, un rol util și im
portant este chemat să-1 joace Orga
nizația Națiunilor Unite.

Miniștrii au subliniat convingerea 
fermă a țărilor lor că oricit de com
plicate ar fi problemele litigioase 
dintre state,* 1 nu pot fi justificate în
cercările de a găsi soluția lor prin 
folosirea forței sau amenințarea pu 
forța. Toate problemele litigioase in
ternaționale trebuie să fie soluțio
nate: numai prin mijloace politice, pe 
cale$ negocierilor; în conformitate cu 
principiile și normele dreptului in
ternațional,

AMPLE DEMONSTRAȚII PENTRU 
DEZARMARE IN JAPONIA, La To
kio și în alte mari orașe japoneze 
s-au desfășurat joi ample acțiuni 
îndreptate spră oprirea cursei înar
mărilor, pentru destindere și. pace 
în Iunie, la care au luat parte, răs- 
punzind chemării 
siliul Generai al 
Japonia, peste o 
lion de persoane.

9. In dorința de a contri
bui la slăbirea generală a ten
siunii internaționale, statele rja- 
prezentate la ședință, amintind po
ziția lor principială în favoarea 
desființării concomitente a celor 
două alianțe ' politico-militare 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia ■ 
se pronunță pentru ca aceste două 
alianțe să nu-șl extindă acțiunea asu
pra unor noi regiuni în Asia, Africa, 
America Latină. La ședință s-a rp- 
afirmat că statele participante la 
Tratatul de la Varșovia nu au înțep- 
tia de a extinde sfera de acțiune»a 
alianței lor și așteaptă ca și țările 
membre ale N.A.T.O. să adopte o po* 
ziție similară.

10. Lucrările ședinței Comitetului 
miniștrilor afacerilor externe au fost 
caracterizate de hotărîrea comună' a 
statelor lor de a promova consecvent 
o politică de pace, destindere - iși 
securitate internațională. Această po
litică este îndreptată spre eliminarea 
pericolului unei catastrofe nucleare, 
îmbunătățirea relațiilor dintre state, 
dezvoltarea dialogului constructiv, a 
legăturilor comerciale și economice, 
tehnico-științifice și altor legături 
pașnice, reciproc avantajoase,, ceea ce 
corespunde năzuințelor tuturor po
poarelor.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de înțelegere 
reciprocă și strînsă colaborare.

Următoarea ședință a ComitetuhiS 
miniștrilor afacerilor externe ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia va avea loc la Praga. Pe
rioada concretă va fi stabilită de co
mun acord.

•
națională populară a Republicii De
mocrate Germane, Armata poloneză. 
Armata Republicii Socialiste Româ
nia, Armata populară ungară. Forțele 
armate ale Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Consiliul militar a analizat unele 
probleme ale activității curente a 
Forțelor Armate Unite și a adoptat 
recomandări corespunzătoare asupra 
acestora.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, prietenească, in 
spiritul unei' înțelegeri reciproce și 
unității trainice a armatelor frățești.

LUI SOMALIEI. In cuvîntul rostit 
cu prilejui celei de-a XlII-a ani
versări a Zilei Revoluției, președin
tele Somaliei. Mohamed Siad Barre, 
a declarat că problemele somalezo- 
etiopiene pot fi discutate și rezol
vate. El a menționat că partea so- 
maleză este gata să se intîlnească 
necondiționat cu partea etiopiană, 
oriunde și orieînd. „Noi credem 
— a subliniat Siad Barre — că pro
blemele existente între Somalia și 
Etiopia nu pot fi soluționate prin 
război și că aceasta nu este in in
teresul nici uneia dintre cele două 
țări". 1

POPULAȚIA SUEDIEI. La mijlo
cul anului 1982, populația Suediei 
era de 8 328 000 locuitori, a anunțat 
Biroul central de statistică de la 
Stockholm.

«
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RESPINGÎND INGERINȚELE

Olanda isi menține rezervele 
in problema amplasării rachetelor

Fără îndoială, nu mică a fost sur
prinderea cetățenilor din frumoasa 
„țară a lalelelor" cînd au citit de
clarațiile făcute de directorul Agen
ției americane pentru controlul ar
mamentelor și dezarmare (uneori de
numirea organismelor oficiale poate 
fi și înșelătoarei), Eugen Rostow, în 
sensul că primul ministru al guver
nului demisionar al Olandei, An
dreas van Agt, și ministrul apărării 
al acestui guvern, Hans van Mierlo, 
l-au asigurat că această țară „își va 
respecta ..angajamentele asumate în 
1979" privind amplasarea pe teri
toriul olandez a 48 de rachete ame
ricane de croazieră („Cruise") cu 
rază medie de acțiune. Ca din 
tatîmplare, declarațiile au coincis cu 
o știre transmisă de aqenția (tot a- 
mericană) Associated Press, și anu
me că o echipă de experți ai 
N.A.T.O. ar fi vizitat deja, în se
cret, luna trecută Olanda, pentru 
a stabili la fața locului pozițiile de 
amplasare a acestor rachete. Sur
prinderea opiniei publice olandeze a 
fost cu atît mai justificată cu cît nu 
a existat absolut nici o declarație 
sau precizare din sursă proprie ofi
cială care să confirme adoptarea 
unei decizii de o asemenea gravita
te, de natură a periclita în cel mai 
înalt grad securitatea țării.

Se știe, dealtfel, cu cîtă vigoare 
s-a opus și se opune, în continuare, 
imensa majoritate a olandezilor pro

iectelor privind amplasarea ucigă
toarelor rachete. Pe bună dreptate, 
săptămînalul „Economist" nota că 
„mișcarea antinucleară olandeză 
tinde să devină o importantă forță 
politică".

In asemenea condiții, sigur, decla
rațiile înaltei oficialități americane 
a avut efectul unui trăsnet, cu atît 
mai mult cu cît ele nu prea par a 
corespunde adevărului. Intr-adevăr, 
purtătorul de cuvint al Ministerului 
olandez al Apărării, Harry de Jong, 
a dezmințit că Rostow ar fi primit 
asigurări în sensul celor afirmate. 
Mai mult, punînd în continuare lu
crurile la punct, purtătorul de cuvint 
a ținut să reamintească că în 1979 
guvernul olandez nu și-a luat nici 
un fel de angajament ferm privind 
amplasarea noilor rachete, ci doar 
a acceptat „să sprijine moderniza
rea arsenalelor" - ceea ce este, de
sigur, cu totul altceva...

Semnificația episodului este lim
pede - el arată cum, în ciuda re
fuzului opus de populația unei țări, 
se exercită inadmisibile presiuni și 
ingerințe din afară, au loc încercări 
care țintesc vădit să „forțeze mina" 
guvernului unui stat independent și 
suveran să accepte proiecte milita
re care contravin deopotrivă intere
selor naționale și intereselor gene
rale ale păcii.

R. CAPLESCU

Dezvoltarea colaborării 
economice 

româno-indoneziene
JAKARTA 22 (Agerpres). — To

varășul Ion M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internationale, aflat în vizită 
la Jakarta. în fruntea unei delega
ții economice. în perioada 19—21 oc
tombrie a.c., a fost primit de vice
președintele Republicii Indonezia, 
Adam Malik. In cadrul lntîlnirii a 
fost exprimată satisfacția pentru 
cursul ascendent al relațiilor econo
mice dintre România și Indonezia și 
au fost reliefate noi posibilități pen
tru creșterea și diversificarea în con
tinuare a acestora.

Șeful delegației române a mai a- 
vut, convorbiri cu ministrul comer
țului și cooperativelor. Radius Pra- 
wiro. ministrul minelor și energiei, 
Soebroto. ministrul industriei. Soe- 
hoed. ministrul finanțelor. Aii Ward- 
hana. precum și cu alte personalități 
oficiale și oameni de afaceri. Au 
fost evidențiate largile disponibilități 
ale economiilor română și indone- 
ziană pentru adîncirea și extinderea 
schimburilor economice și comercia
le. pentru inițierea și dezvoltarea 
unor acțiuni de cooperare economică 
intre cele două țări.

BUDAPESTA

Schimb de experiență în problema formării
cadrelor in țări socialiste

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
In perioada 19—22 - octombrie în 
R. P. Ungară a avut loc întilnirea 
rectorilor școlilor superioare de 
partid și a directorilor institutelor de 
cercetări de pe lingă Comitetele Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialis
te. Din țara noastră a participat o 
delegație a Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
rectorul academiei.

S-a efectuat un schimb de opinii 
și de experiență privind formarea 
cadrelor în funcție de cerințele ac
tuale ale edificării noii orînduiri în 
țările respective, ale dezvoltării lumii 
contemporane.

Tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu to
varășul Miklos Ovari. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. au fost transmise un salut to
vărășesc și cele mai bune urări to
varășului Jănos Kâdar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U. Din partea tova
rășului Janos Kadar au fost trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros și urări de sănăta
te și succes.

întîlnirea s-a desfășurat ta spiritul 
bunelor relații existente între cele 
două partide, țări și popoare.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare culturală româno-uugară

marea britanie : Congresele 
partidelor „tradiționale" au trecut 

— șomajul se menține
Perioada în care, potrivit tradiției, 

sindicatele și . principalele partide 
politice britanice își țin anual con
ferințele („Convențiile") naționale 
s-a încheiat. Fără nici o excepție, 
toate aceste foruri au prilejuit dez
bateri aprinse, care s-au axat, în 
special, asupra dificultăților care 
confruntă economia țării. Și, din 
toate aceste dificultăți, p’e primul 
loc al atenției s-a aflat șomajul.

Cînd, la începutul lui septembrie, 
„sezonul congreselor" a debutat cu 
conferința sindicatelor, numărul ce
lor fără lucru — anunțat oficial de 
Ministerul Muncii - era de 3 275 000. 
Acum, același minister recunoaște 
că șomajul cuprinde aproape 
3 400 000 persoane I — ceea ce re
prezintă 14 la sută din totalul celor 
apți de muncă. Acest faDt a deter
minat săptămînalul „LABOUR WEE
KLY" să comenteze : „Luna «Con
vențiilor» a trecut, dar în starea e- 
conomiei nu se întrevede nimic bun. 
Șomajul crește continuu, iar clima
tul social se deteriorează pe mă
sură ce milioane și milioane de per
soane iși văd redus treptat, dar si
gur, standardul lor de viață". A- 
genția ■ „Associated Press" reamin
tește că nivelul maxim atins de șo
maj în timpul marii depresiuni din

1933 fusese în Marea Britanie de 
2 979 000 persoane.

Așa cum' au arătat dezbaterile 
de la „Convențiile" anuale ale sin-, 
dicatelor și ale partidelor laburist, 
conservator, liberal și social-demo
crat, situația este chiar mai gravă 
decît indică statisticile oficiale. Ast
fel, la Congresul sindicatelor, Lio
nel Murray, secretarul general al 
T.U.C. afirma că. dacă la cifra ofi
cială a șomerilor s-ar adăuga per
soanele care nu au de lucru, dar 
care din diferite motive nu s-au în
scris ca șomeri, atunci numărul total 
al celor loviți de șomaj s-ar ridica 
la 4 275 000 I

Numeroși delegați la conferințele 
pdrtidelor laburist și liberal, tă și lă 
conferința sindicatelor ‘ ab făcut o 
legătură directă între nivelul fără 
precedent al șomajului șî în general 
dificultățile economice, pe o parte, 
și uriașele cheltuieli militare, pe de 
alta. „Sumele tot mai mari alocate 
pentru înarmări reprezintă una din 
principalele cauze ale situației eco
nomice nefavorabile" — arăta „LA
BOUR RESEARCH", organizație de 
cercetări instituită de sindicate. 
Săptămînal pentru bugetul înarmă
rilor se răpesc din bugetul fiecărei 
familii britanice cîte 13,53 lire.

N. PLOPEANU

Manifestări peste hotare 
cu prilejul Zilei Armatei 

Republicii Socialiste 
România

BEIJING. — La Ambasada româ
nă din Beijing a fost organizată o 
intîlnire festivă cu reprezentanți ai 
conducerii Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, Ministerului Afacerilor 
Externe, ai unor secții ale C.C. al 
P.C. Chinez, instituțiilor centrale de 
presă, la care au participat, de ase
menea. atașați militari străini acre
ditați în R. P. Chineză. Au fost pre
zentate filme documentare românești 
despre pregătirea de specialitate a 
militarilor români.

SOFIA. — La Casa armatei din 
orașul Smolian și în orașul Peștera 
din R. P. Bulgaria au avut loc adu
nări dedicate celei de-a 38-a aniver
sări a Zilei Armatei Republicii So
cialiste. România.

BUDAPESTA. — Atașatul militar 
șl aero al României, colonel loan 
Todericiu, a organizat la Ambasada 
țării noastre la Budapesta o gală a 
filmului românesc, o expoziție de 
fotografii și un stand de carte româ
nească, in cadrul cărora au fost pre
zentate marile succese obținute de 
poporul nostru ta edificarea socie
tății socialiste.

PRAGA. — Atașatul militar și 
aero al țării noastre la Praga, colo
nel Voicu Țugurel, s-a tatîlnit cu 
cadre și ostași ai unei unități mili
tare a aviației armatei cehoslovace. 
Lă adunarea carb ă avut lt>d 'eti 
această ocazie, atașatul militar ră
mân a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat.i

PHENIAN. — La școala militară 
de artilerie a Armatei Populare 
Coreene a fost organizată o adunare 
festivă la care au participat un mare 
număr de cadre didactice și elevi. 
Despre semnificația evenimentului 
a vorbit colonel Constantin Anghel. 
atașatul militar, aero și naval al tării 
noastre. Participanții au vizionat fil
me documentare și o expoziție de fo
tografii oglindind aspecte din pregă
tirea de luptă și politică a militari
lor armatei române.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
La Budapesta s-au desfășurat lu
crările celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare culturală româno-un- 
gară. In cadrul lucrărilor au fost 
examinate probleme referitoare la 
colaborarea în domeniile teatrului, 
muzicii, învățămintului profesional, 
liceal și superior. Schimbul de pă
reri a evidențiat atit rezultatele 
fructuoase obținute, cit și posibilita
tea de creștere a eficienței colabo
rării in aceste domenii.

Protocolul sesiunii, care conține 
recomandări privind dezvoltarea 
colaborării în domeniile amintite, 
a fost semnat de Ion Traian 
Ștefănescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și de Dezso Toth, adjunct al 
ministrului culturii, președinții celor 
două părți în comisie. La semnare a 
fost prezent Victor Bolojan, amba
sadorul țării noastre la Budapesta.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și co
laborare tovărășească.

Vizita delegației Marii Adunări Naționale in Austria
VIENA 22 (Agerpres). — Conti- 

nuîndu-și. vizita in Austria, la invi
tația parlamentului acestei țări, de
legația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de Emilia Sonea, vicepreședintă 
a M.A.N., a fost oaspete al landuri
lor Viena, Tirol și Vorarlberg. în ca
drul convorbirilor avute cu guverna-' 
torul landului Vorarlberg, Herbert 
Kessler, viceguvernatorul landului 
Tirol, Christian Huber, și. președin
tele parlamentului landului Viena,

Hubert Pfoch, au fost evidențiate 
raporturile de prietenie, ce urmează 
un curs ascendent, între Româ
nia și Austria, contactele economice, 
tehnice, științifice și culturale ale 
landurilor cu țara' noastră. Repre
zentanții de frunte ai celor trei lan
duri austriece au adus elogii politicii 
de pace, de înțelegere între popoare, 
promovată cu consecvență de Româ
nia,- de președintele Nicolae 
Ceaușescu, personalitate proeminen
tă a vieții politice internaționale.

Realizări ale economiei poloneze
Comunicatul Direcției Centrale de Statistică a R. P. Polone
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Di

recția Centrală de Statistică a R.P. 
Polone — anunță agenția P.A.P. — a 
publicat un comunicat care infor
mează că, pentru a doua lună conse
cutiv, în acest an, în sectorul socia
lizat al industriei s-a realizat o produc
ție mai mare decît în aceeași perioa
dă a anului trecut. Paralel cu creș
terea producției industriei extractive 
și micii industrii, anul acesta a spo
rit. pentru prima oară, și producția 
industriei prelucrătoare — cu apro
ximativ 3,5 la sută.

, Comparativ atit cu septembrie anul 
trecut, cît și cu luna august 1982, au 
crescut exportul și importul in co
merțul cu țările socialiste și capi
taliste.

Totodată, se informează că și în 
septembrie s-a menținut lipsa de 
echilibru pe piața internă, a fost asi
gurată aprovizionarea pe bază de car
tele ; în același timp, pe piață s-a 
resimțit o penurie de alte mărfuri, de 
pildă de încălțăminte și îmbrăcă
minte.

în primele opt luni ale acestui an, 
indicii costului vieții familiilor oame
nilor muncii ocupați in economia so
cialistă au crescut, în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut, Cu 
abroximâtiv 104 la sută, al familiilor 
țărănești — cu aproximativ 108 Ia 
sută, al familiilor pensionarilor — cu 
aproximativ 116 Ia sută.

iran. Apropiate alegeri in problema succesiunii 
aiatolahului Khomeiny

TEHERAN 22 (Agerpres). — în 
Iran vor fi. organizate, la 10 decem
brie, alegeri pentru desemnarea 
„Adunării experților", care va avea 
drept misiune soluționarea problemei 
succesiunii aiatolahului Ruhollah 
Khomeiny, autoritatea supremă în

stat — informează agenția I.R.N.A., 
reluind un comunicat al Ministrului 
de Interne iranian.

Comunicatul menționează, de ase
menea, că la aceeași dată urmează 
să se desfășoare și alegeri legislative.

J
PROBLEME STRINGENTE

ALE ECONOMIEI MONDIALE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

CIND MECANISMflE HNANCH 
ACTMZA IN SLUIBA ASERVIRII

Tabloul economiei mondiale, așa cum se înfățișează el in prezent — 
pe baza datelor -furnizate de numeroasele studii și rapoarte elaborate, în 
ultima vreme, de Organizația Națiunilor Unite și instituțiile sule specia
lizate (U.N.C.T.A.D., ECOSOC, G.A.T.T., F.M.I. sau B.I.R.D.) — nu apare 
deloc in culori trandafirii. Ritmul producției mondiale a atins cel mai 
scăzut nivel din perioada postbelică. Comerțul dintre state, practic, a în
ghețat. Iar sistemul financiar internațional este pe cale să cedeze presiu
nilor tot mai puternice la care este supus. In raportul secretarului ge
neral al O.N.U. intitulat „TENDINȚE PE TERMEN LUNG ALE DEZ
VOLTĂRII ECONOMICE", care se află in dezbaterea actualei sesiuni a 
Adunării Generale, se apreciază : „dacă tendințele de pînă acum vor con
tinua, expansiunea generală a economiei mondiale care a început după 
al doilea război mondial va lua sfîrșit. După toate probabilitățile, con
chide documentul amintit, declinul economic va fi însoțit de o deterio
rare a climatului politic și social în lume".

Nivelul fără precedent la care a 
ajuns șomajul, inflația virulentă, do- 
binzile înalte, instabilitatea cursuri
lor de schimb valutar, proliferarea 
măsurilor protecționiste, ca și alte 
fenomene nocive din economia mon
dială înseamnă o grea povară ce 
apasă asupra întregii omeniri, dar 
cel mai dur lovite de criză stat ță
rile în curs de dezvoltare, care, anul 
trecut, au înregistrat pentru prima 
dată o reducere absolută a venitului 
pe locuitor. Impactul se dovedește a 
fi atîf de puternic încît a fost repus 
in cauză însuși procesul dezvoltării 
lor. Cum s-a atans la o asemenea 
situație critică ?

INJUSTIȚII VECHI, PERPETUATE 
ÎN FORME NOI. în zilele noastre, 
colonialismul „clasic" s-a prăbușit, 
cea mai mare parte dintre fostele 
teritorii coloniale și-au dobîndit in
dependența politică. înseamnă oare 
că s-a pus capăt și aservirii popoare
lor respective ? Realitățile eviden
țiază, mai curînd, un proces de ac
centuare a spolierii, îndeosebi prin 
mijloace financiare și de credit. 
Practic, vechiul conținut a căpătat 
un înveliș nou — neocolonialist.

Dezvoltarea este un proces com
plex, în cursul căruia țările anga
jate pe calea emancipării economice 
trebuie să învingă o serie de dificul
tăți, atît de ordin intern, determi
nate de greaua moștenire a îndelun
gatei dominații coloniale, cit și de 
ordin extern, generate de actualul 
sistem inechitabil de relații între 
state. Datorită faptului că piața mon
dială, mai precis marile monoooluri 
care o domină, dictează țărilor

„lumii a treia" nu numai cîtă cafea 
sau cacao să producă, ci și Ia ce preț 
să le vîndă, veniturile lor din expor
turi se reduc adesea în proporții

naționale și stimularea schimburilor 
comerciale și tehnico-științifice in
ternaționale. De la o vreme 
însă, unele țări capitaliste, înde
osebi anumite cercuri financiare din 
S.U.A., au transformat creditul inter
național dintr-un factor de impulsio
nare intr-unui de frinare a dezvol
tării.

Alături de inflație și dezordinea 
monetară din țările capitaliste dez
voltate, de creșterile succesive și in 
proporții apreciabile a prețului la 
petrol pe piața mondială, caruselul 
dobînzilor bancare a contribuit la in- 
glodarea și mai adîncă in datorii a 
țărilor sărace. După datele Băncii 
Mondiale, datoria externă a țărilor 
în curs de dezvoltare a crescut, intre 
anii 1970—1980, de la 78 Ia 458 mili

pe termen scurt se mențin la nive
luri simțitor mai ridicate decît cele 
la împrumuturile pe termen lung/ 
deși normal ar trebui să fie invers. 
Or, datorită poverii tot mai apăsă
toare “pe care o reprezintă datoria 
lor externă, țările „lumii a treia" 
sint constrinse să recurgă frecvent 
la credite pe termen scurt. S-a a- 
juris ca țările rămase în urmă să fo
losească pînă la patru cincimi din 
noile împrumuturi doar pentru a 
stinge creditele mai vechi, și numai 
o cincime pentru dezvoltarea lor, 
sau mai exact pentru a se menține 
pe „linia de plutire".

O situație nouă, deosebit de grea 
pentru țările sărace, s-a creat în ul
timii ani datorită creșterii fără pre
cedent a nivelului dobinzilor prac

© Datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare a sporit în deceniul trecut DE 6 ORI, iar 
ratele de amortizare și dobinzile DE 10 ORI. • Politica dobînzilor înalte este principala 
cauză a TRIPLĂRII ÎN NUMAI ȘASE AN! (1975-1981) a datoriei externe a lumii să
race, care anul trecut s-a ridicat la URIAȘA SUMĂ DE 524 MILIARDE DE DOLARI. 
® Dacă colonialismul — prin greaua sa moștenire — a împins tinerele state spre 
inevitabile împrumuturi externe contractate pentru depășirea înapoierii, neocolonialis
ms — prin noile sale practici spoliatoare, mai rafinate — le afundă și mai mult în dato

rii, spre a le menține astfel în relații de dependență

dramatice. Puterea de cumpărare a 
țărilor în curs de dezvoltare este 
însă și mai serios slăbită de deterio
rarea așa-numitului raport de 
schimb, adică de faptul că, în timp 
ce prețul produselor lor de export 
scade, cel al mărfurilor importate 
crește.

Aduse în situația de a nu-și putea 
acoperi integral din resurse finan
ciare proprii investițiile necesare 
realizării unor ritmuri de creștere 
capabile să recupereze rămînerea lor 
in urmă, țările subdezvoltate s-au 
văzut nevoite să recurgă la împru
muturi. In aceste condiții se impu
nea cu atit mai mult ca operațiunile 
de credit să-și îndeplinească func- 

' țiile pentru care au fost create — 
facilitarea dezvoltării economiilor

arde de dolari ! — iar „serviciul" ei, 
adică ratele de amortizare a împru
muturilor și dobinzilor aferente — 
de la 9 Ia 91,4_miliarde !

DOBINZILE ÎNALTE — O NOUA 
FORMA DE EXPLOATARE A PO
POARELOR. Cu alte cuvinte, in de
ceniul trecut datoria externă a țări
lor „lumii a treia" a sporit de aproa
pe șase ori și „serviciul" ei — de zece 
ori ! Faptul că „serviciul" a crescut 
mai repede decit însăși datoria se 
explică prin sporirea continuă a do
bînzilor, care a devenit astfel o nouă 
formă de asuprire și exploatare a 
popoarelor, de perpetuare a îmbogă
țirii unor state pe seama altora. Cit 
de dureroasă și vicleană este o ase
menea formă se poate constata și 
dintr-un fapt, aparent de neînțeles. 
De la o vreme, dobinzile la creditele

ticate de către S.U.A. Politica „ba
nilor scumpi" promovată de S.U.A. 
se înscrie în concepția globală a* ac
tualei administrații americane cu 
privire la relațiile dintre țările bo
gate și cele sărace, potrivit căreia 
statele rămase în urmă trebuie să se 
descurce cum pot, iar dacă apelea
ză, totuși, la creditul internațional — 
și unele dintre ele sînt constrinse 
chiar de necesitatea de a asigura su
praviețuirea populației lor — n-au 
decit „să se adreseze „pieței libere, 
adică băncilor particulare, care, prin 
dobînzi excesiv de mari, le vlâguiesc 
și mai mult, le fac și mai dependen
te de marele cănital. îndeosebi de cel 
american. Această politică s-a reflec
tat în aceea că plățile „lumii a tre
ia" sub formă de dobînzi la datoria 
externă au sporit cu o treime și

SI DE CREDIT 
NEOCOEONIALISTL

chiar cu mai mult in fiecare an după 
1978. Politica dobinzilor înalte este 
principala cauză a triplării în numai 
șase ani (1975—1981) a datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvoltare, 
care anul trecut s-a ridicat la impre
sionanta sumă de 524 miliarde de do
lari.

Toate acestea scot în evidență fap
tul de necontesțat că dacă colonialis
mul — prin greaua sa moștenire — 
a impins țările ulterior eliberate spre 
împrumuturi externe, neocolonialis
ms — prin noile sale practici, mai 
rafinate, dar la fel de dureroase ca 
și cele vechi — Ie afundă și mai mult 
in datorii. Iar rațiunea nu este decit 
de natură politică. Țările capitaliste 
dezvoltate se străduiesc să transfor
me creditul internațional intr-o_ pîr- 
ghie cu ajutorul căreia să recîștige 
avantajele pierdute după obținerea 
independenței politice de către foste
le colonii și să intensifice, pe diferite 
căi, inclusiv pe cea a comerțului in
ternațional, . lupta pentru reîmpărți
rea sferelor de influență.

O POLITICA realista, con
structiva. Pornind tocmai de 
la aceste realități, România socialis
tă. președintele ei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniază permanent ne
cesitatea de a se acționa cu hotă
râre in vederea curmării actualei si
tuații de pe piețele financiare inter
naționale. a stabilirii unor limite ra
ționale ale dobînzilor. peste care să 
nu se mai poată trece. In concepția 
României, adoptarea unor măsuri 
menite să asigure practicarea unui 
regim rezonabil al dobinzilor ar fi in 
interesul tuturor statelor, deoarece 
politica „banilor scumpi" lovește nu 
numai in țările rămase în urmă, ci 
și în cele avansate, reprezintă o ade
vărată frînă in calea progresului ge
neral. Dealtfel. în ultima vreme tot 
mai mulți factori politici și de de
cizie din țările dezvoltate, în special 
vest-europene. au criticat vehement 
politica dobînzilor înalte, arătînd că 
ea are. conseeințe dintre cele mai 
grave asupra economiilor lor, accen
tuând recesiunea și provocind crește
rea șomajului, scumpirea importuri
lor și sporirea presiunilor inflațio
niste.

Gh. CERCELESCU

Ceea ce omit 
unii „apărători11 ai 

drepturilor omului...
După cum anunță unele agenții occidentale, în S.U.A. ar urma să 

aibă loc, la începutul lunii noiembrie, o reuniune pentru discutarea 
„modalităților de lărgire a democrației in lume". Pentru a risipi orice 
nedumeriri asupra unui asemenea anunț, agențiile precizează că ac
țiunea se încadrează în așa-zisele „cruciade anticomuniste" pentru 
care se pronunță zeloși unii oameni politici occidentali. Se reînvie, ast
fel, practica din timpurile războiului rece, total incompatibilă cu ce
rințele dezvoltării colaborării internaționale, îmbunătățirii climatului po
litic mondial.

Totuși, intrucît protagoniștii acestor acțiuni se arată atit de preo
cupați de „lărgirea democrației in lume", ne îngăduim să indicăm 
citeva adrese precise unde, așa cum consemnează imaginile aparatu
lui fotografic, asemenea lărgire ar fi intr-adevăr „strict necesară"...

„Dacă cineva mișcă, se trage I". Somația polițiștilor nu se adresează 
unor gangsteri sau răufăcători, ci minerilor din Kentucky (S.U.A.) care 
au organizat o manifestație in sprijinul unui nou contract colectiv și 
pentru măsuri care să garanteze o mai mare securitate in subteran

Polițiștii britanici, prin tradiție, nu poartă asupra lor arme. Poartă, ta 
schimb, permanent... pumnii. Așa cum se vede și din această sec
vență. In urma refuzului patronatului de a satisface revendicările mun
citorilor de la întreprinderea londoneză „Grunwick", lucrători de la 
alte întreprinderi au venit să demonstreze în sprijinul confraților lor. 
Această acțiune de solidaritate a atras replica - se vede in ima

gine cit de democratică — a forțelor polițienești

Tinerii din fotografie, tîriți pe caldarîmul orașului Freiburg (R.F.G.), 
incovoiați sub loviturile bastoanelor de cauciuc, sînt demonstranți pen

tru dreptul la locuință

...Și încă o imagine a „drepturilor omului" in plină acțiune — in 
ghetoul pentru negri din Miami (S.U.A.)
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