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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, 
miercuri, delegația de ziariști din 
R.P.D. Coreeană, condusă de Ce 
Giun Biăng, membru al Comitetului 
Central al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei, redactor-șef 
al ziarului „Mingiu Cioson". care 
efectuează o vizită în tara noastră.

Conducătorul delegației coreene a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut și cele 
mai bune urări din partea 'tovarășu
lui Kim It Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re

publicii Populare Democrate Coreene, 
și a tovarășului Kim Giăng II, mem
bru al Prezidiului Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C. Oaspetele a 
dat o înaltă apreciere realizărilor ob
ținute de poporul român în edifi
carea societății socialiste, cu deose
bire în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis la rîndul său un salut cor
dial tovarășilor Kim Ir Sen și Kim 
Giăng II și a urat poporului coreean 
prieten noi și importante succese în 
opera de construire a socialismului, 
in înfăptuirea reunificării patriei, în 
realizarea- unei Corei libere și 
independente.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o. atmosferă tovărășeas
că, a fost evidențiată evoluția pozi
tivă a tradiționalelor relații de prie
tenie. solidaritate și colaborare din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre, subliniindu-se însemnătatea 
hotărîtoare a dialogului româno-co- 
reean la nivel înalt pentru extinderea 
si aprofundarea acestor raporturi, 
în acest context au fost relevate con
tribuția și rolul presei la mai buna 
cunoaștere și apropiere între cele 
două țări și popoare, la dezvoltarea 
în continuare a prieteniei și colabo
rării româno-coreene.

La primire a luat parte ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, Zo 
Iang Guk.

În spiritul sarcinilor subliniate
de tovarășul Nicolae Ceausescu

Muncă bine organizată SUCEAVA

pentru îndeplinirea exemplară
a planului pe acest an

în conștiința comuniștilor. a 
tuturor oamenilor muncii este viu 

in-îndemnul insufletitor adresat 
tregului popor de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R., de a 
se acționa stăruitor, cu înaltă 
răspundere și dăruire, pentru întim- 
pinarea celui de-al XlII-lea Con
gres al P.C.R. cu rezultate cît mși 
bune in producție, pentru îndepli
nirea exemplară, la toți indicatorii, 
a planului pe acest an și pe între
giți cincinal, cerințe asupra cărora 
tovarășul Njcolae Ceaușescu a in
sistat stăruitor cu prilejul recen
tului dialog de lucru cu oamenii 
muncii din județele Arad si Timiș.

De bună seamă, perioada care a 
mai rămas pină la sfirșitul anului 
constituie o perioadă decisivă pen
tru îndeplinirea planului pe acest 

Tocmai. de aceea, este necesar 
ca săptăminile și luniie viitoare să 
fie transformate intr-o perioadă a 
rezultatelor maxime in 
astfel incit pretutindeni, in fiecare 
unitate, economică, in fiecare ra
mură si județ, anul 1984 să fie 
încheiat cu rezultate cit mai bune 
în îndeplinirea planului la toți 
indicatorii, asigurindu-se o temelie 
trainică înfăptuirii prevederilor de 
plan pe anul 1985 și pe întregul 
cincinal. Această cerință se impu
ne, cu atit mai mult cu cit. așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R.. in 
toate sectoarele industriale există 
încă însemnate rezerve de creștere 
a producției și eficientei eco
nomice. rezerve ce pot și trebuie 
să fie operativ șj cit mai intens 
valorificate.

an.
«>.

producție,

Producția fizică — reali
zată integral, la toate sor
timentele! unul di,itre obiec
tivele majore ale acestor zile, care 
trebuie să polarizeze preocupările 
tuturor colectivelor de oameni ' ai 
muncii. în spiritul, exigențelor for
mulate de tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru de ia C.C. al P.C.R., organele 
și organizațiile de partid, organele 
de conducere colectivă din unitățile 
economice au datoria de a urmări 
stăruitor realizarea integrală a 
producției industriale, in structura 
sortimentală planificată, iar acolo 
unde apar cereri 'suplimentare, 
pentru creșterea mai puternică a 
producției, in acest sens o ma
ximă concentrare de forțe se cere 
mai ales în unitățile economice 
unde sint rămîneri in urmă in 
realizarea producției fizice, cole :- 
tivelor acestor întreprinderi reye- 
nindu-Le obligația de a nu precu
peți nici un efort pentru a recu
pera neîntârziat restantele — fie
care produs, fiecare sortiment 
avind o destinație precisă, riguros 
determinată in mecanismul echili
brat al planului.

Cu înaltă răspundere și cu mai 
multă fermitate sint chemate să 
acționeze în . continuare organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii pentru realizarea 
programului de dezvoltare a bazei 
energetice și de materii prime, 
pentru asigurarea energiei necesare 
bunei desfășurări a întregii activi
tăți productive. Sarcini deosebite

I

revin în acest domeniu — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. — 
Ministerului Minelor, care are res
tante mari la cărbune, Ministerului 
Petrolului, care, de asemenea, are 
restanțe la petrol, precum și Mi
nisterului Energiei Electrice. Prac
tic. măsurile ce 
înlăturarea cit mai rapidă a lipsu
rilor din aceste sectoare, acțiunile 
ce se întreprind în aceste zile se 
cer orientate cu fermitate spre 
recuperarea grabnică a restantelor 
la cărbune și petrol. încheierea 
neîntârziată a reparațiilor la toate 
grupurile energetice, astfel incit in 
perioada următoare, și mai ales in 
perioada de iarnă, să fie asigu
rate atit capacitățile de producție, 
cit și rezervele de cărbune și 
combustibil necesare realizării in
tegrale a prevederilor la producția 
de energie — corespunzător cerin
țelor economiei naționale.

se iau pentru

O sarcină majoră, prio
ritară — îndeplinirea planu
lui la export. ’n strinsft concor
danța cu înfăptuirea prevederilor la 
producția fizică, o sarcină priorita
ră a organelor și organizațiilor de 
partid, ministerelor, conducerilor 
de centrale și întreprinderi, a tu
turor oamenilor muncii o reprer 
zintă realizarea integrală a pro
ducției destinate exportului. Prin 
importanța și semnificația sa deo
sebită. această cerință economică 
se inscrie ca un obiectiv de per
manentă actualitate pentru toți 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din fiecare unitate economică, ca 
o cerință care in această perioadă 
de sfîrșit de an dobîndește, totuși, 
o însemnătate aparte, fiecare zi 
fiind hotărîtoare pentru realizarea 
planului la export pe întregul an. 
în acest sens, la recenta Consfătui
re de lucru de la C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia . că trebuie întreprinse măsuri 
hotărîte pentru ca. in toate unită
țile. prioritar să se realizeze pro
ducția de export, in condițiile de 
calitate prevăzute in contracte.

Suit cuvinte care nu definesc 
doar o sarcină’ de maximă actua
litate, ei se constituie intr-un' în
demn patriotic, creșterea susținută 
a exportului constituind o condiție 
esențială pentru progresul econo- 
mico-sociai necontenit al țării. Iar 
unei asemenea insuflețitoare che
mări i se poate răspunde numai 
acționindu-se stăruitor,, cu inițiati
vă. și pricepere, la fiecare loc de 
muncă, in fiecare unitate economi
că pentru ca posibilitățile de 
tere a exportului și eficienței 
tuia, să fie pretutindeni, in 
întreprinderile, valorificate 
maximum.

Maximă preocupare pen
tru creșterea mai substan
țială a eficienței economi- 
Cg Este astăzi limpede pentru fie
care om al muncii, pentru fiecare 
colectiv de întreprindere' că în ac
tuala etapă de dezvoltare intensivă 
a economiei naționale, cind factorii

Ilie ȘTEFAN
(Continuare in pag. a Ili-a)

Produse modernizate 
de înaltă tehnicitate
Oamenii muncii din unitățile 

industriale sucevene acordă o 
atenție deosebită înnoirii pro
ducției, ridicării nivelului ei 
tehnic și calitativ. în perioada 
care a trecut din acest an. ei au 
asimilat în fabricație 926 . pro
duse noi și modernizate, cu 290 . 
mai multe decit prevede progra
mul stabilit in acest scop. Aceas
ta a făcut ca valoarea produse
lor noi și reproiectate fabricate 
de la începutul anului și pină 
acum să depășească 3,2 miliarde 
lei. Cu cele mai bune rezultate 
in această acțiune se înscriu în
treprinderea de mașini-unelte, 

. întreprinderea de sticlărie-me- 
naj. Combinatul de celuloză și 
hîrtie și întreprinderea de trico
taje. „Zimbrul" din Suceava, în
treprinderea de prelucrare â 
lemnului' și întreprinderea de 
tricotaje din Rădăuți. (Sava Be- 
jinariu, corespondentul „Scin
teii").

GALATI

Se diversifică 
producția de nave

La .Șantierul naval Galati se 
construiesc numeroase tipuri de 
vase maritime, de la mineralie
rele de 55 000 tdw. cele mai mari 
vapoare ce se pot realiza in
tr-un șantier la Dunăre, pină la 
navele speciale cil încărcătură 
orizontală pentru transportul de 
trailere. autovehicule și contei- 
nere. nave frigorifice, multi
funcționale. platforme de foraj 
marin, remorchere maritime de 
mare putere ș.a.

Mobilizați de grandioasele 
perspective pe care le deschide 
construcției navale proiectul de 
Directi ve ■ ale Congresului ■ al 
XlII-lea al partidului, oamenii 
muncii din această prestigioasă 
imitate economică acționează 
stăruitor pentru creșterea și mo
dernizarea continuă a produc
ției. In fotografie : imagine de 
pe șantierul naval gălățean. 
(Dan Plăeșu, corespondentul 
„Scinteii").

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI
AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

Proiectul de Directive prevede-, 
ASIGURAREA UNUI RAPORT OPTIM 
INTRE INDUSTRIE Șl AGRICULTURĂ

• în cincinalul 1986-1990 se va realiza o 
apropiere a ritmului de creștere a producției 
globale agricole de cea a producției-marîă in
dustrială: 5,4-5,8 la sută, față de 6,0-6,5 la sută.

® Participarea crescîndă a agriculturii 
la formarea venitului national se va rea
liză prin creșterea mai accentuată a pro
ducției agricole nete: cu 7,1-7,5 la sută 
decît a producției glQbale agricole : 5,4-5,8 
la sută.

© Realizînd o producție de cereale de 
1400 kg pe locuitor, România se va situa 
la nivelul țărilor avansate, mari producă
toare de cereale.

• Apropierea și apoi egalizarea nivelu
lui de eficiență în cele două ramuri de 
bază ale economiei constituie unul dintre 
obiectivele esențiale ale viitorului cincinal.

Una din orientările și sarcinile esențiale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României în anii cincinalului 1986—1990, 
pusă puternic în evidență de proiectul de Directive, o con
stituie „asigurarea unui raport optim între industrie și agri
cultură, dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor ramu
rilor economiei naționale — condiție primordială a progresului 
său continuu și multilateral".

In pagina a ll-a își expun opiniile : dr. Aurel Negucioiu — 
profesor la Universitatea din Cluj-Napoca, dr. lancu Aurel — 
director științific la Institutul de economie industrială, Du
mitru Dumitru — director la Institutul de economie agrară, și 
Szabo Francisc, șef de sector Ia Institutul de planificare și 
prognoză.

RELATĂRI DE LA ADUNĂRI

/
DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI

fiecare uni-

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ >1 TĂRII
© reportaje ® însemnări ©

cei 40 de ani ai libertății 
tării".

Despre acest climat al 
responsabilităților exemplar 
îndeplinite ne-au vorbit cu 
căldură și mindrie oameni 
ăi Curții de Argeș pe care 
astăzi ii întâlnim -la acest 
adevărat colocviu despre

care au apărat, la Posada, 
cu brațele lor — așa cum 

. ni-i arată Cronica pictată
de la Viena — pămintul 
străbun.

Orașul a intrat în con
știința lumii, mai apoi, 

. prin. lucrul miihilor ..meșței 
rului Manole, cohstructo-

tate-muzeu, cronică în pia
tră a faptelor iluștrilor 
înaintași.

■ — Orașul arăta
tirgușor, cu patru 
în urmă, cind țara 
a pășit la făurirea
noi, socialiste.ne șpunea, 
primarul Florian Ghițescu.

ca un 
decenii 

întreagă 
istoriei

creș- 
aces- 
toate

Participăm, la Curtea de 
Argeș, la o plenară a ac
tivului de partid al comi
tetului orășenesc. Se dis
cută sarcinile pentru rea
lizarea și depășirea preve
derilor planului pe acest 

«an-și, pe anul-.viitor — ul
timul al actualului cincinal 
— in lumina recentei Con
sfătuiri de lucru de la C.C. • 
ăl P.C.R. „Munca de azi și 
de mîine in fiecare între
prindere. in
tate agricolă socialistă —• 
se pronunță vorbitorii — 
trebuie astfel făcută incit 
să devină temelie și mai 
fertilă pentru traducerea 
in viață a .prevederilor 
proiectului de Directive ale 
celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului. Dincolo 
de cifre, dincolo de situații 
de sinteză ajutătoare sint 
conștiințele noastre in pli
nă acțiune. exprimind 
direct responsabilități asu
mate cu îndrăzneală de. co
muniști.. de mii și mii de 
muncitori, țărani. ' ' ' 
tuali. cetăjeni 
Pornim la drum 
girul succeselor strălucite 
și pe acest meleag. împli
niri care se însumează 
realizărilor insuflețitoare in

intelec- 
ai orașului, 

nou cu

CU PARTICIPAREA TUTUROR FORȚELOR DE LA SATE

Recolta—strînsă mai repede 
și pusă neîntîrzial la adăpost!A •

® Floarea-soarelui a fost recoltată de pe 84 la sută 
din suprafața cultivată, dar stadiul avansat al coa
cerii impune încheierea neîntîrziată a acestei lucrări

• Culesul sfeclei de zahăr să se desfășoare corespun
zător graficelor stabilite, pentru a se asigura ritmic 
materia primă destinată fabricilor prelucrătoare

® Cartofii au fost adunați de pe aproape jumătate din 
suprafața cultivată, dar esențial este ca transportul 
să se desfășoare în același ritm cu recoltarea, pen
tru ca producția obținută să fie pusă grabnic la 
adăpost

• Principalele forțe mecanice și manuale din agricul
tură trebuie concentrate acum la culesul porumbului

• Cu prioritate să fie strînsă recolta de pe terenurile 
care urmează să fie însămînțate în această toamnă

In pagina a 111-a, RELATĂRI ALE BRIGĂZII „SCINTEII" 
DIN JUDEȚUL CALARASI

Curtea de Argeș-cetate noua
în noua istorie a patriei

viitorul imediat și mai în
depărtat al orașului. în 
convorbirile cu noi, ei aii 
subliniat faptul că orașul 
s-a confundat, vreme de 
peste șase veacuri, cu 
legenda lui. Aici a fost 
prima cetate de scaun a 

_Țării Românești ; aici, Ba- 
’sarab I și-a serbat vic
toria smulsă in bătălia' 
de la 1330 .cu Carol Robert 
de Anjou prin jertfa de 
singe a țăranilor, ciobani
lor, a celorlalți locuitori

rul bijuteriei arhitectonice 
impodobite cu numele lui 
Neagoe Basarab. Mește
rului Manole, calfelor și 
zidarilor lui, poporul le-a 
făurit balada — adevărată 
semnătură de ctitori să
pată în conștiința unui 
neam intreg. Deci. Curtea 
de Argeș, prin zidirile ei 
vechi, prin cronicile ei res- 
pirind istoria din 
turi a neamului 
prin legendele ei, 
menită să rămînă

începu- 
nostr.u, 

părea 
locali-

• a

Faima lui stăruia prin tre
cut. La umbra marilor 
monumente istorice curgea 
viața mai mult decît mo
destă a locuitorilor lui — 
muncitori forestieri, olari, 
dulgheri, tâmplari. munci
tori intr-o făbricuță de 
confecții.

Am reconstituit, cu aju
torul amintirilor primarului 
Curții de Argeș, imaginea 
târgului de altădată. Un 
„altădată" nu atit de înde- 

, părtat, viu încă în memo-

ria oamenilor aflați în pu- > 
terea virstei. Un bulevard 
— axul central al urbei — 
singurul pavat ; citeva 
case mai arătoase, ale cer 
lor cu dare de mină'; pră
vălii mizere, nelipsite ca 
în. prieg. 3irg. care con
centra, în zilele de bilei, 
activitatea comercială o- 
bișnuită unei comune mai 
răsărite, spre care afluiau 
țăranii din împrejurimi. 
Aici își schimbau ei pro
dusele agricole pe obiecte 
de rotărie, caretărie, mar- 
chitărie și — lux, fără dis
cuție, o dată sau de două 
ori pe an — pe o piine mai 
albă, piine de oraș, cozo
nac pentru cei mici, acriți 
de atîta mămăligă.

— Curtea de Argeș intră 
cu adevărat pe orbita ma
rilor înnoiri de-abia odată 
cu punerea in funcțiune a 
marii hidrocentrale de pe 
Argeș — și-a continuat cu- 
vintul tovarășul Florian 
Ghițescu. Atunci, în 1966, 
inaugurind hidrocentrala,

Dionisîe ȘINCAN 
Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

CLUJ : Producție suplimentară cu consumuri 
materiale și energetice reduse

Acționind cu dăruire patriotică 
pentru realizarea planului și an
gajamentelor asumate in întrece
rea socialistă în cinstea Congresu
lui al XlII-lea al partidului, colec
tivele de oameni ai muncii din 
județul Cluj au realizat o produc- 
ție-marfă suplimentară in valoare 
de. 350 milioane lei concretizată în 
importante cantități de produse

intens solicitate de economia națio
nală. Comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, industria 
clujeană a obținut o producție- 
marfă mai mare cu 1,2 miliarde 
lei. Sporurile suplimentare de pro
ducție aii fost obținute in con
dițiile reducerii consumurilor pla
nificate. (Marin Oprea, corespon
dentul „Scinteii").

INVESTIȚIILE PLANIFICATE—ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

Noile fabrici de zahăr - integrate
cit mai rapid în circuitul

In cadrul măsurilor adoptate pen
tru creșterea capacității de prelu
crare a sfeclei de zahăr și, pe aceas
tă bază, pentru Îmbunătățirea apro
vizionării populației cu unul din 
principalele produse alimentare — 
zahărul — măsuri luate din iniția
tiva și sub îndrumarea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in această toam
nă, alte zece noi unități de diferite 
capacități urmează să se adauge ce
lor existente, sporind potențialul 
productiv al acestui important sec
tor. Amplasate la Babadag, Năvo
dari, Călărași, Oltenița, Fundulea, 
Cărei, Teiuș, Drăgănești, Trușești 
și Liești, 
hăr sint programate să funcțio
neze din 
panie de 
lizare a sfeclei. Iată însă că, pină 
în momentul de; față, nici una din
tre ele n-a fost dată in exploatare, 
lucrările de construcții și montaj 
aflindu-se in diferite stadii de exe
cuție.

Dincolo de situația in care se gă
sește un obiectiv sau altul, trebuie 
menționat un lucru : pe fiecare șan
tier in parte s-a acționat — in anu-

noile fabrici de za-

plin în actuala cam- 
recoltare și industria-

perioade — cu maximă intenmite 
sitate, au fost atinse ritmuri superi
oare de execuție, reflectate, bineîn
țeles, in rezultatele obținute. In alte 
perioade, ritmurile de lucru au fost 
grevate însă de insuficienta colabo
rare intre factorii angajați în reali
zarea noilor fabrici de zahăr, de în
târzierea cu care aceștia au dus la 
îndeplinire propriile obligații și an
gajamente asumate.

Este limpede, în atari cohdiții, că 
punerea rapidă în funcțiune a aces
tor noi capacități de producție soli
cită din partea constructorilor și 
montorilor, a proiectanților, furnizo
rilor de utilaje și beneficiarilor 
eforturi deosebite, o colaborare 
strînsă pentru soluționarea operativă 
și eficientă a tuturor problemelor 
privind recuperarea răminerilor in 
urmă și accelerarea ritmului de lu
cru.

Nu trebuie pierdut din vedere 
faptul că punerea in funcțiune cit 
mai repede cu putință a fabricilor 
de zahăr planificate in acest an con
stituie, deopotrivă, o sarcină econo
mică și socială de maximă importan
ță. înainte de toate este vorba de

Legâmînt revoluționar
cu viitorul

productiv w
cantitățile importante de zahăr ce 
trebuie produse suplimentar chiar in 
acest an, de sporul de producție pre
văzut pentru anul viitor.

Iată motivele pentru care reporteri 
și corespondenți ai „Scinteii" s-au 
deplasat pe șantierele citorva dintre 
noile unități aflate in construcție, 
căutând răspunsuri la întrebările :

1. Care este stadiul lucră
rilor ?

2. Ce probleme trebuie so
luționate de urgență și de 
către cine pentru recuperarea 
răminerilor în urmă ?

LA FUNDULEA
în curind va începe 
producția de zahăr

Pe șantierul Fabricii de zahăr din 
Fundulea se simte in aceste zile at
mosfera specifică momentelor pre-

(Continuare în pag. a III-a)
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Cind, la mijlocul a- 
cestui septembrie de 
aleasă rodire a plaiu
rilor românești, por
țile școlii s-au des
chis încă o dată larg 
în fața a milioane de 
vlăstare ale națiunii, 
visul î 
cestora, 
faptă și 
cucerirea 
însușirea 
meserii 
vibrant și înnoitor cu 
caldul cuvint de lumi
nă pe care conducăto
rul țării, conducătorul 
poporului, ăl partidu
lui l-a adresat fiecă
ruia și tuturor. între
gii tinere generații, 
școlarilor și slujitori
lor școlii deopotrivă.

Anul care a început 
rub raza acestei che
mări, a acestei ample 
deschideri 
turi va fi mai mult 
ca oricind un an al 
angajării depline în 
spirit patriotic, revo
luționar a tinerei ge
nerații, a cadrelor di
dactice în atingerea 
unor noi trepte cali
tative in întregul pro
ces de educație și .în
vățământ.

Cu ochii ațintiți că
tre perspectivele des
chise țării prin pro
iectul de Directive ale 
apropiatului 
al partidului, 
românească 
elanul perfecționării 
continue, a cărei fina
litate se va întruchipa 
in participarea cu și 
mai mare eficiență a 
invățămintului la pro
gresul general al pa
triei.

înaripat al 
, puterea 

dăruire 
științei

a-
de 
in 
și 

viitoarelor 
s-au însoțit

se orizon-

Congres 
școala 

trăiește

Spiritul revoluțio
nar al invățămintului 
prinde viață in însu
șirea valorilor cultu
rii, ale tehnologiei, 
prin asumarea in ace
lași timp a nobilelor 
valori morale ale so
cietății socialiste, so
cietate a echității, a 
omeniei, a demnității 
omului.

Mai mult ca oricind.

ES2ZEEEE1
de Mihai 

NEGULESCU

școala românească, în
vățământul de toate 
gradele, de la miile 
de grădinițe la ampla 
constelație de institu
te și 
crește 
școlar 
bogat 
noștințe, pregătiți 
îmbine învățămintul 
cu cercetarea și pro
ducția, capabili să 
răspundă mai bine, 
mai temeinic, cerin
țelor vieții, ale prac
ticii, ale relațiilor in- 
terumane în care 
vor integra și 
le vor modela 
tinuare.

O societate

universități, 
și in acest 
tineri cu 

orizont de

va 
an 
un 

cu-
să

sie 
pe care 
in con-

ca a 
noastră, a muncii și a 
învățăturii, a autode- 
pășirii și a încrederii 
în forțele proprii, are 
in școală, in învăță
mânt un izvor mereu 
proaspăt din care ti
nerii sorb cu putere

spre a deveni specia
liști și cetățeni cu o 
reală capacitate de so
luționare promptă a 
.problemelor vieții1, 
producției și deve
nirii întregii societăți 
spre culmile visate de 
înaintași și contem
porani.

Dincolo de porțile 
școlii, ale grădiniței 
ori ale facultății, pe 
fiii acestei țări ii în- 
timpină și ii . învață 
deopotrivă ; întreaga 
societate, cit și fami
lia, organizațiile de 
tineret, care sint ele 
însele integrate unui 
neobosit proces de 
modelare a valorilor 
umane ale poporului 
nostru,.

Țară a muncii și a 
învățăturii, avind ca 
tezaur de preț gindi- 
rea și fapta, înalta 
pildă a celui mai bun 
dintre fiii săi, secre
tarul general al parti
dului, t o v a r ă ș u l 
Nicolae Ceaușescu, 
România învață și își 
învață copiii, tinerii 
pe măsura istoricelor 
opțiuni și cerințe ale 
epocii pe care o edi
ficăm, pe măsura ce
lor mai cutezătoare 
aspirații ale națiunii 
noastre socialiste.

Invățind să mun
cească, să inventeze și 
să construiască, elevii 
și studenții învață 
deopotrivă să cerce
teze, să coopereze, să 
studieze necontenit nu 
numai pentru a ști, 
ci pentru a fi, pentru

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Proiectul de Directive prevede:

ASIGURAREA UNUI RAPORT OPTIM 
Intre industrie și agricultură

Ritmurile înalte — caracteristică a evoluției 
producției industriale și agricole

Dr. Aurel Negucioiu : Proporția 
dintre industrie si agricultură in 
cadrul complexului nostru economic 
national — devenit industrial-agrar 
— nu reprezintă o corelație oare
care, ci una majoră, primordială. 
Explicația se află in locul pe care 
aceste două ramuri îl ocupă si în 
rolul pe care ele il îndeplinesc in 
funcționarea și progresul, economiei 
naționale. în importanta deosebită pe 
care o au, ca ramuri de bază ale 
economiei naționale, în reproducția 
socialistă lărgită.

Desigur, ritmurile dezvoltării in
dustriei si agriculturii, corelația din
tre acestea au caracter dinamic, ele 
diferă de la o perioadă la alta și de 
la o tară la alta în funcție de un 
șir întreg de factori. în condițiile 
actuale ale edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate in țara 
noastră, ritmurile de creștere și dez
voltare ale celor două ramuri de bază 
ale economiei naționale, corelațiile 
optime dintre ele sint determinate 
de o seamă de factori obiectivi, in
tre care înainte de toate se impune 
a fi amintită necesitatea realizării 
optimului macroeconomic, adică ne
cesitatea obținerii de către ambele 
ramuri a acelor producții care 
asigură înfăptuirea în cel mai înalt 
grad a scopului fundamental al pro
ducției și reproducției socialiste — 
satisfacerea cit mai deplină a tre
buințelor materiale și spirituale ale 
tuturor membrilor societății, dezvol
tarea multilaterală și afirmarea ple
nară a personalității umane.

Un rol însemnat în evoluția aces
tei corelații 11 joacă și intensificarea 
legăturilor reciproce dintre cele 
două ramuri. Așa cum se cunoaște, 
dezvoltarea industriei mărește con
tinuu cerințele de materii prime 
furnizate de agricultură. Ea rindul 
ei. dezvoltarea agriculturii. în spe
cial in condițiile actuale, este orga
nic legată de obținerea de mijloace 
de muncă tot mai multe și mai 
perfecționate pe care le furnizează 
industria.

La acestea se cuvine adăugat și 
faptul că de nivelul de, dezvoltare a 
celor două ramuri depinde în cea 
mai mare măsură gradul de satisfa
cere a trebuințelor reale — personale 
și productive ale societății și mem
brilor săi. Una din cerințele legice 
ale edificării socialismului multila
teral dezvoltat, care exprimă inten
sificarea acțiunii legii economice 
fundamentale, ar socialismului, in
actualele condiții, este reducerea mai 
accentuată a diferentelor dintre tre
buințele efectiv satisfăcute si trebu
ințele reale ale societății,>ale tuturor 
membrilor ei. ceea ce înseamnă, cu 
alte cuvinte, apropierea tot mai pro
nunțată a trebuințelor efectiv satis
făcute de trebuințele reale. După 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. creșterea intr-un ritm 
înalt a consumului a dus la apariția 
unei contradicții între cerințele de 
consum și posibilitățile existente. 
S-a creat o disproporție intre cerin
țele de consum și nivelul producției 
bunurilor de consum. Pentru soluțio
narea acestei contradicții dintre tre
buințele satisfăcute și trebuințele 
reale care sint mai mari, proiectul 
de Directive prevede creșterea și 
dezvoltarea în anii următori in ritm 
înalt atit a producției industriale, cit 
și a producției agricole.

Dumitru Dumitru La Confe
rința Națională a partidului din 
.1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că există o anumită dispro
porție intre dezvoltarea puternică a 
industriei și dezvoltarea mai înceată 
a agriculturii. în acest context a 
fost subliniată necesitatea desfășu
rării unei acțiuni hotărite i pentru 
realizarea unui echilibru, a unei 
concordante corespunzătoare între 
industrie și agricultură, pornind de 
la principiul că ambele sectoare de 
activitate sint hotărîtoare pentru 
făurirea socialismului si comunis
mului. pentru ridicarea bunăstării 
generale a poporului.

Pornind de la realizările previ
zibile din 1984 și 1985, ca urmare a 
măsurilor întreprinse după ultima 
Conferință Națională a partidului, 
proiectul de Directive prevede o 
dezvoltare accelerată a agriculturii, o 
apropiere de ritmul de dezvoltare a 
industriei. Pe această bază agricul
tura își va putea îndeplini funcțiile 
sale în cadrul progresului general al 
vieții economico-sociale. prin asigu
rarea produselor necesare alimenta
ției populației în concordanță cu pre
vederile Programului de alimentație 
științifică, materiilor prime pentru

Cerințe calitative în fața industriei construcțiilor 
de mașini și industriei chimice

Dr. Iancu Aurel : Realizarea di
namismului agriculturii prefigurat in 
proiectul de Directive va solicita 
industriei noastre un număr sporit 
și diversificat de mașini și utilaje. 
Ceea ce va marca in mod deosebit 
activitatea construcțiilor de mașini 
va constitui preocuparea pentru 
crearea si dotarea agriculturii cu 
echipamente multifuncționale, pen
tru modernizarea și tipizarea între
gii fabricații de tractoare in vederea 
creșterii randamentelor și reducerii 
consumurilor de carburanți, pentru 
sporirea și diversificarea întregii sis
teme de mașini agricole, incit să se 
asigure.' in perspectivă, mecanizarea 
tuturor lucrărilor agricole.

O cerință de prim ordin pe care a 
subliniat-o cu vigoare secretarul 
general al partidului este îmbunătă
țirea calității producției și adaptării 
sistemei de mașini și utilaje agricole 
condițiilor de relief, de sol. de re
surse disponibile și de eficientă eco
nomică. în această privință se ridică 
în fata industriei o seamă de 
aspecte privitoare la cerința unei 
mai depline corelări a activității in
dustriale cu nevoile reale ale agri
culturii, ale ridicării eficienței eco
nomice a acesteia.

Astfel, dat fiind gradul relativ 
ridicat de înzestrare a agriculturii 

industrie, crearea unor disponibili
tăți pentru schimburile economice 
internaționale, precum și o partici
pare sporită la fondul national de 
dezvoltare economică și socială. 
Participarea crescindă a agriculturii 
la formarea venitului național se va 
realiza prin .creșterea mai accen
tuată a producției agricole nete — 
cu 7,1—7,5 la sută — decit a pro
ducției globale agricole — care va 
spori doar cu 5.4—5,8 la sută.

Asigurarea unui raport optim intre 
industrie si agricultură necesită nu 
numai realizarea unor indicatori sau 
corelații valorice, ci și, în primul 
rînd, indicatorii producției fizice, a 
legăturilor .materiale dintre aceste 
două ramuri. îndeplinirea funcțiilor 
agriculturii ca. bază alimentară a 
populației, de materii prime pentru 
industrie și crearea unor disponibili
tăți pentru export se va realiza prin 
sporirea producțiilor în toate ramu
rile si la toate produsele care găsesc 
condiții favorabile in tara noastră.

Pornindu-se de lă concepția de 
dezvoltare a unei agriculturi inten
sive și multilaterale, de la condițiile 
pedoclimatice, de la necesitatea fo
losirii tuturor resurselor naturale, 
materiale, financiare și umane, de 
la cerințele economiei naționale, se 
vor dezvolta toate ramurile produc
ției agricole, asigurindu-se echili
brul necesar dintre producția vege
tală si animală.

Pe prim plan se va situa sporirea 
în continuare a producției de ce
reale. care se prevede să crească în 
cincinalul 1986—1990 cu 24—30 la 
sută fată de cincinalul actual, ajun- 
gîndu-se la o producție pe locuitor 
de aproape 1 400 kg, ceea ce va 
situa tara noastră la nivelul țărilor 
avansate mari producătoare de ce
reale. Sporuri importante se prevăd, 
de asemenea, la floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, soia, cartofi, legume, 
fructe și struguri. Creșterea anima
lelor. ramură ce caracterizează agri
cultura intensivă, va ajunge în 
1990 la o pondere de circa 46—48 la 
sută, producția pe locuitor ridicîn- 
du-se la 167 kg carne, peste 360 litri 
lapte de vacă si aproape 400 ouă.

Iată de ce secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, analizind problemele evo
luției ' viitoare a economiei româ
nești. sublinia că baza energetică și 
de materii prime si .. agricultura 
reprezintă esențialul — factorii de
terminant! pentru dezvoltarea celor
lalte ramuri și activități1.

Szabo Francisc : Din punct de 
vedere al activității de planificare, 
realizarea unor raporturi optime in
tre industrie și agricultură presu
pune corelarea unei serii întregi de 
indicatori, de sarcini de plan, che
mate să regleze natura, amploarea, 
intensitatea și eficiența schimburilor 
reciproce de valori materiale, fluxu
rile de resurse de muncă și finan
ciare, ce urmează să aibă loc — in 
perioada cincinalului 1986—1990 și 
în deceniul următor — in procesele 
reale de producție, in virtutea divi
ziunii sociale a muncii.

Proiectul de Directive conține nu
meroase prevederi care vizează — 
in mod direct sau indirect — dez
voltarea corelată a bazei tehnice si 
de materii prime în cele două ra
muri principale ale economiei noas
tre naționale.

în strînsă concordanță cu dezvol
tarea industriei construcțiilor de 
mașini și industriei chimice, agri
culturii ii revin sarcini sporite de 
producție, atit în cultura plantelor, 
cit și in creșterea animalelor. Pivotul 
întregii producții agricole il va con
stitui. și in perspectivă, producția de 
cereale, care se va ridica la 30—33 
milioane de tone la nivelul anului 
1990 și la cel puțin 35 milioane tone 
anual in deceniul următor.

în condițiile in care consumul 
propriu al agriculturii crește, de re
gulă. mai incet decit producția totală 
a ramurii rezultă că livrările de 
produse vegetale și animale către 
fondul dg stat pentru prelucrarea 
industrială (inclusiv pentru crearea 
unor disponibilități destinate expor
tului) vor spori in ritmuri mai inalte 
decit producția.

Sarcinile stabilite prin Directive 
cu privire la dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii și 
acpelerarea procesului de introducere 
a rezultatelor progresului științific și 
tehnic — indeosebi a științelor bio
logice. a ingineriei genetice — sint 
de natură să contribuie la lichidarea 
răminerij in urmă b agriculturii, 
fată de cerințele industriei si ale 
populației. 

cu tractoare, precum si vîrsta relativ 
redusă a majorității tractoarelor 
aflate în dotare — in 1982 circa ju
mătate din numărul de tractoare 
aveau o vechime de cel mult trei 
ani — se poate aprecia că proble
mele care apar în procesul exploa
tării acestora sint legate nu. in pri
mul rînd. de ritmul de înnoire a 
parcului de tractoare, ci mai cu 
seamă de unele probleme legate de» 
calitatea fabricației unor piese și 
subansamble, de organizarea repara
țiilor, de asigurarea cu piese de 
schimb, precum și de calitatea ex
ploatării tractoarelor la beneficiari. 
Aceste lucruri, de bună seamă, tre
buie soluționate atit de industrie, 
cit și de utilizatorii din agricultură 
înainte de a decide sporirea produc
ției de tractoare si ridicarea gradu
lui de dotare a agriculturii, mai ales 
știind că existenta unui număr 
sporit de tractoare și mașini agri
cole cu un grad redus de utilizare 
înseamnă creșterea cheltuielilor de 
producție pe seama amortismen
telor.

Sporirea forței de tracțiune in 
agricultură are loc, în special, pe 
seama mecanizării, ceea ce înseam
nă pe de o parte ridicarea consumu
lui de energie epuizabilă scumpă și 
tot mai greu de procurat, iar pe

de altă parte neglijarea adeseori 
nejustificată a sursei de energie re
prezentată de tracțiunea animală, 
în condițiile economice, tehnice și 
pedoclimatice din agricultura Româ
niei. folosirea animalelor de trac
țiune se dovedește, în unele cazuri, 
mai eficientă decit a mijloacelor 
mecanice. Este vorba, in special, de 
gospodăriile din zonele de deal și de 
munte cu suprafețe arabile mici, 
risipite pe terenuri cu pantă relativ 
mare, cu un strat de sol fertil puțin 
adine. în asemenea condiții pro
blema extinderii mecanizării in aces
te zone, prin utilizarea unui trac
tor specific cu sisteme de mașini 
adecvate, are ca alternativă sporirea 
efectivelor de animale de tracțiune 
și producerea de către industrie a 
uneltelor si mașinilor necesare pen
tru tracțiunea animală.

în agricultură continuă să existe 
mai multe lucrări și operații cu un 
grad încă redus de mecanizare care 
consumă un volum mare de muncă, 
în pomicultură, legumicultura și vi
ticultură gradul de mecanizare atin
ge un nivel de 25—40 la sută. De 
asemenea, un grad încă insuficient de 
mecanizare există la diferite lucrări 
din domeniul furajelor, in special 
cele de pe pajiștile naturale, precum 
și in unele sectoare zootehnice. Fi
rește. toate acestea impun ca în in
dustrie să fie grăbite asimilarea in 
fabricație și dezvoltarea producției 
tipurilor de tractoare specializate 
pentru lucrări în pantă, pentru cele 
de grădină și livezi, de mașini per
fecționate și ou performante supe
rioare pentru culturile de sfeclă, 
cartofi și alte legume. De asemenea, 
este necesară unificarea sistemei de 
mașini destinate pomiculturii și viti
culturii pentru a se reduce numărul 
tipurilor de mașini și a se rhări pe
rioada de utilizare a acestora in 
timpul anului.

Aspecte calitative noi apar și în 
evoluția producției din sectoarele 
industriei chimice care lucrează 
pentru agricultură. în legătură cu 
orientarea producției și consumului 
de îngrășăminte se impun citeva di
recții de acțiune pe linia unei mai 
bune folosiri a resurselor și a îm
bunătățirii calității produselor, ceea 
ce ar avea ca rezultat un ritm mai 
moderat de creștere a producției și 
a consumului de îngrășăminte și 
substanțe chimice pentru agricul
tură cu însemnate efecte pe linia e- 
conomisirii resurselor energetice și a 
fondurilor de investiții. în această 
privință se impune, în primul rînd, 
sporirea, ponderii tipurilor de în- 
șgr^șăminte de natură .organică: în 
'totalul cantității de îngrășăminte 
destinate agriculturii, cum ar fi : 
ingrăsămintele naturale din zo
otehnie. compostul din reziduurile 
menajere și nămolurile de la stațiile 
de epurare a apelor, șlamurlle de la 
stațiile de epurare biologică, rezi
duurile organice din unele industrii 
(alimentară, tăbă'cării' etc.), zgurile 
de furnal; apele reziduale cu conținut 
de amoniu de la fabricația îngrășă
mintelor azotoase. Potrivit calcule
lor efectuate la Institutul de eco
nomie industrială, valorificarea de
plină a disponibilului de îngrășămin

Industrializarea agriculturii — factorul determinant 
al apropierii și egalizării nivelului de eficiență 

din cele două ramuri de bază ale economiei
Dr. Aurel Negucioiu : O latură e- 

sentială a dezvoltării rapide a 
celor două ramuri ale economiei 
naționale o constituie nivelul efi
cientei producției acestora. Contra
dicția menționată mai sus se expli
că. după părerea noastră, cel puțin 
în parte, nu numai prin insuficienta 
cantitativă a unor mijloace de pro
ducție. ci și prin randamentul mai 
mic al unora dintre ele. ca și prin 
folosirea ineficientă sau cu eficientă 
scăzută a altora. Potrivit calculelor, 
în anul 1982 un lucrător industrial 
a produs de 2,24 ori mai mult. venit 
național decit un lucrător agricol.

Manifestarea tot mai intensă a 
principiilor relațiilor socialiste face 
necesară apropierea și apoi egaliza
rea nivelului de eficientă în toate 
ramurile principale i ale producției 
materiale. Aceasta iși va găsi con
cretizarea în apropierea nivelurilor 
de utilizare a cuceririlor științifice 
și tehnice, a gradului de înzestrare 
tehnică și energetică a muncii, a ni
velurilor productivității muncii, a 
ritmurilor de creștere și dezvoltare 
a producției in cele două ramuri. De 
aceea, ritmurile și proporțiile dezvol
tării industriei și agriculturii depind 
în mod obiectiv de mărimea diferen
telor dintre eficienta producției în 
aceste ramuri, de consecințele eco
nomico-sociale ale acestor egalități, 
ca șl de Intensificarea cu’ care se 
manifestă necesitatea si deci urgen
ta atenuării si lichidării lor. Con- 
știentizînd această necesitate obiecti
vă. partidul a înscris in Directivele 
apropiatului congres dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-materia
le a agriculturii, extinderea conside
rabilă a suprafețelor irigate, mijloa
cele necesare pentru efectuarea unor 
importante lucrări de desecări și de 
combatere a eroziunii solului și o 
sensibilă apropiere a ritmurilor de 
creștere a producției industriale și 
agricole. Astfel. în viitorii 5 ani. 
producția netă industrială va crește 
intr-un ritm mediu anual de 10—10,6 
la sută, iar producția netă agricolă 
va spori intr-un ritm mediu anual 
de 7,1—7,5 la sută.

Factorul determinant al acestei a- 
propieri și egalizări îl constituie in
dustrializarea agriculturii, modifica
rea radicală a conținutului și carac
terului muncii agricole, reducerea și 
lichidarea deosebirilor esențiale din
tre munca agricolă și cea industrială, 
transformarea muncii agricole intr-o 

Dezbaterea a pus în evidentă concluzia majoră că dezvoltarea con
comitentă și puternică atit a industriei, cit și a agriculturii reprezintă în 
concepția partidului nostru calea rațională de soluționare a disproporției 
create la un moment dat între dezvoltarea puternică a industriei și dez
voltarea mai lentă a agriculturii și de realizare a echilibrului optim între 
aceste ramuri de bază ale economiei, de amplificare a rolului lor pozitiv 
asupra progresului economic al tării, asupra ridicării continue a stan
dardului de trai, îmbunătățirii calității vieții și a modului de viață so
cialist.

Dezbatere organizată de 
Ioan ERHAN

te naturale s-ar ridica la cantitatea 
de 1,6 milioane tone substanță acti
vă în anul 1990, ceea ce ar asigura 
o economie de resurse energetice — 
în special gaze naturale — evaluată 
la aproape 2 milioane tone combusti
bil convențional. Firește. în aceste 
împrejurări industria va trebui să 
facă fată cerințelor de a realiza uti
laje și instalații corespunzătoare care 
să asigure obținerea atit a îngrășă
mintelor naturale și a mijloacelor de 
transport și de împrăstiere in cimn. 
cit și a producerii combinate și a 
utilizării biogazului rezultat din in
stalațiile de biogaz. ceea ce ar avea 
ca efect secundar prevenirea poluă
rii solului și a apelor.

în al doilea rînd. o atenție prio
ritară trebuie acordată reducerii 
pierderilor de îngrășăminte prin 
îmbunătățirea condițiilor de livrare, 
de transport, depozitare, de incorpo
rare in sol. De exemplu, reducerea 
de la 15—20 la sută la 5 la sută a 
acestor pierderi echivalează cu o e- 
conomie relativă de 500—600 mii tone 
de îngrășăminte pe an. valorînd circa 
2,5 miliarde lei. Investițiile, pe care 
le-ar solicita măsurile de reducere 
a pierderilor de îngrășăminte ar 
putea fi recuperate în 2—2,5 ani din 
economiile ce s-ar putea realiza.

în al treilea rind. se impune înlo
cuirea unor resurse deficitare cu 
altele disponibile pentru producerea 
îngrășămintelor chimice, cum sint. 
de exemplu, gazele de cocserie. sub
produsele gazoase și lichide din pro
cesul de preparare a cărbunelui, fos- 
fogipsul. deșeurile din . procesul, de 
fabricare a îngrășămintelor fosfati- 
ce, cenușile și haldele din metalur
gia neferoasă pentru obținerea în
grășămintelor cu microelemente.

în al patrulea rind. este necesară 
orientarea producției de îngrășămin
te chimice cu precădere către sorti
mente complexe, cu microelemente. 
cu rezistentă mare la spălare de 
către apa de ploaie. îngrășăminte sub 
formă lichidă, care ar putea să fie 
distribuite pe terenul agricol prin 
sistemele de irigații.

în viitorul cincinal va crește con
tribuția industriei lă acțiunile de 
combatere a bolilor, dăunătorilor și 
buruienilor prin fabricarea și livra
rea către agricultură a unor tipuri 
de pesticide în cantități îndestulă
toare cu efecte mult îmbunătățite. 
De exemplu, prin trecerea de la fa
bricarea si utilizarea pesticidelor- din 
generația intîi la cea de-a doua ge
nerație are loc o reducere de 40 de 
ori a dozelor utilizate in condițiile 
obținerii aceluiași efect, iar trecerea 
Ia fabricarea și utilizarea pesticide
lor din generația a treia ar însemna 
o reducere, a dozelor de la ordinul 
kilogramelor la cel al gramelor sau 
al zecimilor de grame pe. hectar, 
ceea ce ar antrena însemnate eco
nomii de energie și de materii pri
me și.reducerea la minimum a fac
torilor poluanti. Tocmai aceasta con
stituie explicația principală de ce în 
proiectul de Directive se pune accent 
atit de mare pe creșterea rolului 
științei și tehnologiei în toate do
meniile de activitate și, in priniul 
rind, in industrie.

variantă a mujicii industriale, șter
gerea și lichidarea treptată a de
osebirilor esențiale dintre sat și oraș. 
Toate aceste procese îmbogățesc con
ținutul și consecințele noii revoluții 
agrare, care reprezintă o manifesta
re tot mai accentuată a actualei re
voluții științifice și tehnice in modul' 
de producție și de viață din agri
cultură.

Aceasta nu înseamnă cîtuși de 
puțin minimalizarea rolului indus
triei. care rămine ..coloana vertebra
lă” a complexului nostru național 
unitar, factorul hotăritor și determi
nant al edificării socialismului mul
tilateral dezvoltat și al comunismu
lui deplin.

Dumitru Dumitru : Creșterea efi
cienței economice în agricultură 
impune pe lingă sporirea considera
bilă a producției agricole reducerea 
simțitoare a costurilor de producție 
și, în primul rind, a cheltuielilor ma
teriale. Pe baza introducerii și gene
ralizării tehnologiilor moderne se pot 
realiza nivelurile producțiilor prevă
zute cu consumuri specifice, reduse 
și cu costuri mai mici pe unitatea 
de produs. Rezerve importante sint 
indeosebi in ce privește reducerea 
consumurilor specifice de combusti
bili și energie, a apei pentru iriga
ții, a îngrășămintelor și, mai ales, in 
creșterea conversiei furajelor in pro
duse animaliere. Factorul hotăritor 
pentru creșterea producției nete il 
constituie sporirea productivității 
muncii, utilizarea rațională și cit mai 
completă in tot timpul anului a re
surselor de muncă, intrucit la ori
zontul anului 1990 numărul popu
lației active din agricultură va fi 
aproximativ același ca si in prezent.

Szabo Francisc : în acest vast pro
ces de creștere a eficienței economi
ce in toate ramurile economiei și eu 
deosebire in agricultură un rol în
semnat revine organelor de planifi
care. Ele au sarcina de mare răspun
dere de a elabora măsurile concrete 
pentru transpunerea consecventă in 
viață a prevederilor Directivelor, de 
a identifica noi rezerve și posibili
tăți suplimentare de ridicare a efi
cienței utilizării resurselor materia
le și umane, de a urmări păstrarea 
echilibrului în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a ansamblului econo
miei naționale, in procesul execuției 
planului.

MM de dare de seamă si alegeri 
- moment important în mtărîrea spiritului revoluționar, 
in perfectâmarea activității nrganizatilor de partid

Continuă, în același spirit de lucru, de analiză exi
gentă, critică și autocritică, adunările de dare de sea
mă și alegeri in organizațiile de bază. Analize care 
reflectă preocuparea comuniștilor atit pentru activi
tatea desfășurată pînă acum, cu împlinirile și neîm- 
plinirile ei, cit, mai ales, pentru stabilirea unor mă
suri politice și organizatorice complexe, in lumina in
dicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care să se constituie în adevărate programe de lu
cru ale organizațiilor de bază pentru etapa urmă
toare.

Și în adunările care fac obiectul relatărilor de mai 
jos, ca în toate cele desfășurate pînă acum, comu
niștii și-au exprimat adeziunea totală, elaborînd și ho- 
tărîri proprii în acest sens, față de hotărirea plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la al Xlll-lea Congres 
in funcția supremă de secretar general aî partidului 
- adeziune care se identifică cu garanția sigură că, 
prin această opțiune politică, se asigură înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste și comuniste pe pămintul patriei 
noastre.

Autodepășîrea-stare de spirit comunistă
La expoziția „Dezvoltarea econo

mica și Socială a României” mi-a 
reținut atenția intre multe alte ex
ponate și ma.șinile-unelte care 
poartă marca „I.M.C.” Sint produ
sele întreprinderii mecanice Cu- 
gir, care, prin parametri tehnici 
și estetici, se situează in avangarda 
progresului tehnic. Pe o parte din
tre realizatorii lor i-am cunoscutîa 
locul de muncă cu prilejul adună
rii de dare de seamă și alegeri a 
organizației de partid din secția 
mașini-unelte speciale. Colectivul 
este tînăr. media de 'vîrsta 25 de 
ani, secția fiind pusă în funcțiune 
in urmă cu doar trei ani. înainte 
de adunare, loan Ciocan, secre
tarul comitetului de partid din în
treprindere, ne spunea : „Această 
secție este reprezentativă pentru 
creația cugireană de mașini-unelte. 
Realizează numai prototipuri și se
rii foarte mici. Ceea ce înseamnă 
un considerabil efort de concepție 
și de execuție".

în timpul adunării, exprimîndu-și 
adeziunea fierbinte față de propu
nerea de realegere a tovarășului 
Nicolae,«Ceaușescu in funcția su
premă de secretar general al par
tidului Ia Congresul al Xlll-lea. 
partici.panții la dezbateri au relie
fat cu mîndrie și recunoștință fap
tul că fabricația de mașini-unelte 
speciale, după o concepție origi
nală, a fost încredințată colec
tivului întreprinderii de condu
cerea superioară de partid. „Pro
ducția de mașini-unelte spe
ciale, multe unicate, impune să 
fii mereu in pas cu progresul teh
nic si să acorzi o atenție deosebită 
ridicării calificării si specializării 
întregului colectiv — sublinia mais
trul Nicolae Petaca. Așa cum 
s-a arătat si în darea de seamă, pe 
opt luni productivitatea muncii in 
secția noastră s-a dublat față de 
cea planificată. Această creștere

Răspundere pentru punerea în funcțiune 
a noilor capacități de producție

Analiza întreprinsă atit de darea 
de seamă cit și de comuniștii or
ganizației de bază din cadrul 
șantierului întreprinderii de elec
trozi siderurgici — Titu, județul 
Dîmbovița,, s-a oprit îndeosebi asu
pra cauzelor care au determinat 
rămîneri în urmă la unele lucrări 
și la măsurile prin-care organizația 
de partid trebuie să impulsioneze 
lucrările în etapa următoare.

„Unul dintre obiectivele princi
pale intr-o perspectivă apropiată, 
a cărui înfăptuire reprezintă pri
mul nostru mare examen de răs
pundere comunistă este, cum știm 
cu toții, punerea in funcțiune a 
fluxului minim de producție în 
cinstea celui de-al Xlll-lea Congres 
al partidului —' arată in cuvlntul 
său comunistul Petre Stănciu- 
lescu, șeful biroului investiții. De 
calitatea muncii noastre — care, 
trebuie să o arătăm aici deschis, 
pentru a nu se mai, repeta, a cunos
cut in timpul din urmă o serie de 
scăderi — depinde trecerea lui cu 
succes. S-a menționat aici că in 
luna septembrie realizăm un vo
lum record de construcții montaj, 
dar eu zic să nu ne lăsăm impre
sionați de sonoritatea cuvintului 
record și să hotărim ca, intr-un 

Consemnate și neconsemnate în procesele verbale
Cu gîndul la viitor

Despre faptul care face obiectul rîndurilor de față 
nu s-a consemnat nimic in procesul verbal al adună
rii de dare de seamă și alegeri a organizației de bază 
din sectorul viticol al întreprinderii agricole de stat 
Recaș din județul Timiș. Pentru că el a fost consi
derat o excepție nedorită și nimeni n-a vrut să rețină 
atenția adunării cu acest fapt.

Atunci de ce-1 consemnăm? Pentru semnificația lui.
în ziua de 2 iulie 1984. la orele 19,45, asupra pod

goriei I.A.S. Recaș. m suprafață de 758 hectare, s-a 
abătut o grindină neobișnuită. O grindină atit de ne
miloasă incit, in 15-minute, a calamitat literalmente 
întreaga vie. Ar fi fost după aprecierile specialiști
lor o producție record. Vitregia naturii a spulberat in 
citeva clipe munca de un an de zile a oamenilor. Pe 
moment, toți — de la directorul I.A.S. pină la ultimul 
om — s-au simțit prăbușiți. Atunci unul din șefii 
de ferme, ing. Gh. Gheorghiu, secretarul biroului or
ganizației de bază, împreună cu ing. Petre Călescu, 
directorul tehnic al I.A.S.. și-au adunat și gipdurile 
și puterile și au spus : „Să efectuăm in continuare 
lucrările de întreținere a podgoriei ca și cum nu s-ar 
fi întîmplat nimic”. Contabilul-șef, ceilalți tovarăși 
din sectorul financiar au sărit ca arși : „Să cheltuim 
atîția bani fără să scoatem un bob de recoltă ? Nu 
îiiseamnă asta o risipă ?“ Aparent, dar numai aparent, 
omul avea dreptate. Dar cei doi comuniști au de
monstrat pină la amănunt, pe bază de calcule, că exe
cutarea lucrărilor imediat după calamitate creează po
sibilitatea refacerii sută la sută a potențialului podgo
riei cu trei ani mai devreme.

Și, de-a doua zi, zeci de oameni. în frunte cu co
muniștii. au trecut la efectuarea lucrărilor. O garan
ție că ele vor fi, executate cu cea mai mare grijă, 
de calitate, o constituie și faptul că Gheorghe 
Gheorghiu, unul din autorii ideii, a fost reales secre
tar al biroului organizației de bază.

spectaculoasă a productivității do
vedește resursele de care dispu
nem. Ele constau in organizarea 
producției in fluxuri pe mașini 
care execută operații multiple si ri
dicarea pregătirii profesionale a 
lucrătorilor. Dealtfel in proiectul de 
Directive se arată că tocmai pe 
această cale trebuie să perseve
răm".

Caut în sală o timplă căruntă. N-o 
găsesc. Aveam să aflu după aduna
re că mulți membri de partid din

La întreprinderea mecanică 
Cugir, județul Alba

această organizație sint absolvenți 
ai liceului industrial, iar o parte ai 
facultății de subingineri — unități 
de invățămint care funcționează in 
cadrul Întreprinderii. I. M. Cugir 
iși formează in propria pepinieră 
cadrele necesare. După maturita
tea și răspunderea prin care anali
zează problemele producției si ac
tivității de partid se observă că, 
intr-adevăr, Cugirul reprezintă o 
școală. „Din proiectul de Direc
tive ne revin și nouă sarcini im
portante in promovarea progresului 
tehnic — a subliniat comunistul 
loan Popa, maistru. Sintem che
mați să producem mașini agregat, 
mașini-unelte unicat care să înlo
cuiască mașinile care se importă 
sau sint depășite tehnic. Ele vor 
echipa hale noi aici și in alte uni
tăți din țară. Prin performanțele 
tehnice ale mașinilor-unelte pe 
care le livrăm sintem direct im
plicați in realizarea prevederii din 
proiectul de Directive referitoare 
la creșterea cu 55 la sută a produc-

■ ■ ■ 

front comun cu constructorii, să 
depășim nivelul de construcție sta
bilit. Numai in felul acesta avem 
garanția că vom izbindi".

Alți comuniști au prezentat pro
puneri și sugestii menite să condu
că la imbunătățirea activității de

La șantierul întreprinderii 
de electrozi 

siderurgici - Titu
șantier. „Este necesar să asigurăm 
nuclee puternice de comuniști in 
toate compartimentele de bază ale 
întreprinderii — a subliniat comu
nistul Nicolae Voicti. Avem de 
acum destui muncitori și cadre teh
nice bune, bine pregătite profesio
nal. prin calitatea cărora întărim 
organizația, care pot și trebuie să 
fie pregătiți pentru a intra în 
rindurile membrilor de partid. Nu 
putem merge mai departe cu justi
ficări de genul celei exprimate in

tivității muncii in cincinalul viitor 
pe seama progresului tehnic. Sin
tem pregătiți pentru această sar
cină , )

întrebarea a constituit. în fapt, 
un îndemn la analiză profundă a 
activității fiecăruia dintre membrii 
organizației. Un prim răspuns l-a 
dat comunistul Dionisic Barbu, 
subinginer la compartimentul de 
tehnologi : „In perioada pe care o 
analizăm au fost pregătite și lan
sate in producție 19 produse noi. 
Alte 10 sint in pregătire. In citeva 
săptămâni vom asigura pregătirea 
întregii producții a anului 1985 și 
vom trece la realizarea sarcinilor 
din Directive. In cinstea Congresu
lui al Xlll-lea am pregătit pentru 
export primul, produs executat in 
secția de mașini-unelte speciale cu 
această destinație. Iată deci de ce 
se impun noi exigențe calitative 
pentru colectivul nostru — exi
gențe cărora sintem hotăriți să le 
facem față".

Această hotărire exprimată și de 
alți comuniști printre care tehni
cianul Traian , Tiru, strungarul 
Nicolae Laslăti și electricianul 
Duca Petruțiu s-a concretizat in 
două propuneri : urgentarea înzes
trării secției cu utilajele necesare 
solicitate de fluxul tehnologic in 
vederea realizării capacității de 
producție prevăzute și îmbunătă
țirea in mod corespunzător, pe 
compartimente,- chiar și prin re
distribuirea unor forțe, a efectivu
lui organizației. în acest sens, ing. 
Gheorghe Moș, șeful secției, 
sublinia cu îndreptățire că „dacă ne 
confruntăm cu unele neajunsuri m 
ce privește disciplina și ritmicitatea 
producției aceasta se explică si 
prin faptul că forțele organizației 
noastre de partid nu sint proporțio
nal distribuite".

Ștefan DINiCA
corespondentul „Scinteii" 

darea de seamă de vechiul birou al 
organizației noastre potrivit căreia 
nu a efectuat primiri de noi mem
bri, deoarece nu a avut timp sufi
cient să-i cunoască pe oameni".

Ceea ce a lipsit însă in mod evi
dent adunării generale a organiza
ției de bază de la întreprinderea 
de electrozi siderurgici a fost spi
ritul autocritic. O cu totul altă 
rezonanță ar fi avut in conștiința 
comuniștilor această analiză dacă 
birou] organizației de bază și-ar fi 
precizat mai clar in darea de sea
mă partea sa de răspundere pen
tru neajunsurile ce s-au manifes
tat in activitatea unității, iar parti
cipanta la dezbateri nu ar fi trecut 
cu ușurință peste propriile ngim- 
pliniri. Ar fi fost, de asemenea, un 
ciștig. pentru adunarea generală 
dacă, printre cei care și-au spus 
cuvintul, s-ar fi aflat nu numai ca
dre cu munci de răspundere, ci și ' 
comuniști care lucrează direct in 
producție. Noul birou al organiza
ției de bază are datoria să acțione
ze in așa fel incit in viitor aseme
nea „absențe” să nu se mai repete 
in cadrul adunărilor generale.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii"

Semnificația unei tăceri
Organizația de bază din cadrul celor două inspecto

rate .de stat din județul Mehedinți — inspectoratul 
pentru controlul calității produselor și inspectoratul 
pentru controlul prețurilor — s-a unificat, in urmă 
cu trei luni, cu organizația de bază din cadrul 
inspectoratului , pentru investiții și controlul construc
țiilor. O măsură, firește, bună. O măsură care per
mite reunirea forțelor comuniștilor' din aceste im
portante inspectorate intr-o organizație de partid co
mună. cu un specific de activitate, de asemenea, co
mun.

Analizind in adunarea de alegeri activitatea acestei 
organizații, darea de seamă a abordat evident. în mod 
specific, problematica acestor colective de comuniști. 
Mai puțin — și cu totul nefiresc — o categorie din 
aceștia. Despre ce e vorba ?

în adunarea de dare de seamă și alegeri, deși re
prezentau mai mult de o treime din forțele organiza
ției, despre comuniștii care lucrează in cadrul Inspec
toratului pentru investiții și controlul construcțiilor 
nu s-a spus nici măcar un cuvint în darea de seamă. 
Iar comunistul Gh. Filimon, inspectorul-șef al acestui 
inspectorat, deși a regretat „scăparea dării de seamă 
referitoare la faptul că facem si noi parte din această 
organizație”, nu și-a propus nici el. din păcate. 6ă 
elimine această omisiune. Ceea ce ar fi făcut ca acti
vitatea unui număr important de comuniști să nu 
mai fie trecută de toată lumea sub tăcere. Ceea ce 
ar fi oferit o . imagine completă a activității comu
niștilor din acest important sector de activitate și ar 
fi dat posibilitatea imbogățirii proiectului de hotărire 
cu acțiuni și obiective menite să angajeze și să 
orienteze spre sarcini și obiective clare și pe comu
niștii din respectivul inspectorat.

O omisiune pe care biroul organizației de bază nou 
ales are datoria s-o corecteze cit mai repede. Prin an
trenarea comuniștilor de aici la întreaga activitate a 
organizației de bază.

Constantin PRIESCU
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Buna organizare și hărnicia sint decisive
pentru stringerea in scurt timp

A

a recoltei
Noi terenuri roditoare întregesc

în această toamnă. în județul Călărași trebuie să. se strinsă recolta 
de pe un sfert de milion de hectare, să se transporte peste un milion 
de tone de produse si să se insăminteze aproape 160 000 hectare. Pre
tutindeni. pe întreg cuprinsul județului, de la Borcea la Lehliu, de la 
Fundulea la Grădiștea, in unitățile unde am fost in aceste zile, oamenii’ 
muncii din. agricultură acționează cu răspundere pentru â strînge cit 
mai repede si fără pierderi roadele acestui an si se pregătesc să pună 
baze solide recoltei viitoare. Dealtfel, pină în seara zilei de 18 septem
brie. floarea-soarelui a fost strinsă de pe 32.927 hectare din cele 36.988 
cultivate, porumbul a fost recoltat de pe 8 234 hectare din cele 121 434 
hectare aflate in cultură, iar soia — de ne 3 862 hectare din 41 473 hec
tare. De asemenea arăturile pentru însămîntările de toamnă au fost 
efectuate pe 55 la sută din suprafața prevăzută.

Se lucrează diferențiat, în 
funcție de starea lanurilor. 
Dintr-un loc mai înalt situat oe șo
seaua Giurgiu — Oltenița se obser
va. aproape în întregime, panorama 
păminturilor I.A.S. Chirnogi. în fie
care dimineață. înainte de a intra 
pe terenurile fostei bălti.. de sus de 
pe terasă, inginerul Ion Munteanu, 
directorul întreprinderii, privește, ca 
ne o planșetă la scară naturală. în
treg dispozitivul de lucru al unită
ții. amplasat pe cele mai bine de 
10 000 hectare. Din acel Toc vedem 
si noi zeci de combine care înain
tează în lanurile de porumb si soia.- 
echipe de culegători, coloane alcă
tuite din mijloace de transport.' for
mații de tractoare la arături. ..As
tăzi este o zi plină de lucru — a- 
nreciază directorul, după, ce a com
parat cele văzute cu programul În
scris in carnețel. Zilele călduroase 
din'săotămina trecută aii grăbit mult 
coacerea porumbului si soiei. Acum 
trebuie să recoltăm cu toate com
binele".

Curînd ajungem ne terenurile unde 
lucrează mecanizatorii și ceilalți 
muncitori ai întreprinderii. Se re
marcă preocuparea pentru folosirea 
la intreaga capacitate a utilaielor si 
eliminarea oricărei risipe. Inginerul 
Dumitru Dragnea. șeful fermei, ne 
informează că la recoltare se pro
cedează diferențiat. în funcție de 
gradul de umiditate al stiuletilor. în 
lanurile unde porumbul este copt.se 
folosesc combinele de tip C.A.R.P., 
acolo unde este mai umed —se lu
crează cu noile combine pentru po
rumb ne sase rînduri. în timp ce 
în lanurile cu coacere neuniformă 
culesul se face manual.

La soia, stadiul de vegetație fiind 
si mai diferit, formațiile de combi
ne au fost dirijate cu prioritate pe 
parcelele cultivate cu soiul ..Timiș", 
cel mai precoce. îi urmărim la lu
cru pe mecanizatorii Constantin Nea- 
gu si Gheorghe Coman. Combinele 

. înaintează în lan cu viteză adecva
tă. aparatul de tăiere fiind reglat la 
numai cîtiva centimetri deasupra so
lului, pentru a stringe toate păstăi- 
le situate pe etaiele inferioare ale 
plantelor. în urma combinelor. în 
vrejuri sau pe jos nu rămîne nici 
un bob.

..Grija pentru recoltă începe de la 
arături si nivelarea perfectă a te
renului — ne-a spus mecanizatorul 
Gheorghe Coman. Aceasta asigură 
producții mari si ne ușurează mun
ca la recoltare". într-adevăr. în a- 
ceastă unitate, efectuarea de către 
aceiași mecanizatori a tuturor lu
crărilor la aceeași cultură si pe a- 
ceeasi solă — de la arături la re
coltare — este o regulă generală. 
..Este un stil de lucru statornicit de 
mult la noi — ne-a spus directorul. 
El se bazează pe o programare stria
tă a lucrărilor si'pe o adaptare elas
tică la orice condiții. în asa fel incit 
în orice situație randamentul să fie 
maxim".

Mulți oameni cu simțul 
datoriei, dar și probleme ce 
se cer grabnic rezolvate, Cu 
mult timp inainte de a începe lucră
rile agricole de toamnă, tovarășa 
Alexandrina Iuga. președintele con
siliului agroindustrial Cuza Vodă, s-a 
ocupat îndeaproape de organizarea 
muncii și repartizarea forței de mun- 

’ că la diferite lucrări. Motivul este 
lesne de ințeles: apropierea de mu
nicipiul Călărași, unde lucrează nu- 

: meroși locuitori din satele care, fac 
parte din acest consiliu agroindus
trial. „Firește, ne bazăm în primul 
rind pe cooperatori și urmărim buna 
funcționare a întregului parc de uti
laje — ne spune președintele consi
liului. Pe cei ce ne vin in ajutor ii

repartizăm să lucreze numai la cu
lesul porumbului și legumelor. Bu
năoară, la recoltarea porumbului, in 
afara celor 700 de cooperatori din 
cele patru unități'agricole — Grădiș
tea, Rasa, Cuza Vodă și Ceacii —• lu
crează 500 de muncitori din unită
țile industriale ale municipiului Că
lărași. .De asemenea, la această lu

nate pentru a nu se stînjeni mersul 
lucrărilor. De la I.A.S. Mircea Vodă 
se semnalase că, întrucit porumbul 
și soia, se recoltau cu toate combi
nele. o serie de tractoare cu pluguri 
rămăseseră fără mecanizatori. Con
ducerea consiliului agroindustrial a 
luat măsura ca 15 mecanici din ate
liere să lucreze la arături. Totuși, 
numărul era insuficient. S-a apelat 
la tovarășul Constantin Dumitrescu, 
prim-vicep.reședinte al comitetului 
executiv al. consiliului popular jude
țean, repartizat de comandamentul 
județean pentru agricultură, pe toa
tă durata campaniei, în acest consi
liu. Răspunsul, ca și rezolvarea au 
fost prompte: au fost aduși din in
treprinderile din Călărași cițiva me
canici care cunoșteau conducerea 
tractorului. Drept rezultat, in ziua 
respectivă, la I.A.S. Mircea Vodă se 
ara din plin.

• •Brigada „Scinteii" transmite 
din județul Călărași

(Urmare din pag. I)
mergătoare punerii in funcțiune a 
unui nou obiectiv productiv de o 
deosebită importanță economică. 
Constructorii, montorii, beneficiarul 
efectuează ultimele lucrări și revizii, 
uimind ca, în curînd, să se producă 
primele cantități de zahăr. Așadar, 
este absolut firească puternica mobi
lizare de forțe, vizibilă pe întregul 
flux tehnologic, unde cîteva sute de 
'muncitori și specialiști acționează cu 
grijă și răspundere pentru punerea 
la punct a ultimelor amănunte. Se 
muncește energic, susținut și, așa 
cum ne-au spus lucrătorii cu 
care am discutat, fiecare oră este 
considerată extrem de prețioasă și 
luată in calcul pentru pregătirea de
butului productiv al acestui nou și 
important obiectiv economic. Intr-un 
cuvinț, constructorii, montorii, mun
citorii. și specialiștii din partea bene
ficiarului sint angajați cu toate for
țele într-o strinsă competiție cu 
timpul.

— Pretutindeni domnește același 
cuvînt de ordine : fabrica trebuie să 
intre neintirziat în circuitul produc
ției, ne spune Neculai Botezatu, 
șeful unei echipe de montori. Sintem 
hotâriți să acționăm cu toate forțele 
pentru realizarea în..cele mai bube, 
condiții a acestei sarcini,

O primă constatare. Dincolo
măsurile tehnice și organizatorice 
adoptate pină acum sau in perspec
tiva de a fi luate in zilele următoare, 
puternica concentrare de forțe izvo
răște din hotărirea fermă a tuturor 
oamenilor muncii de pe șantier de a 
asigura punerea rapidă .in funcțiune 
ta acestui 
mic. Așa 
riozitate 
muncește
Iată, dealtfel, ce ne-a relevat un suc
cint tur de orizont efectuat pe șan
tier.

La stația de tratare a apei indus
triale, utilajele se află in probe me
canice și se. așteaptă primirea abu
rului pentru începerea probelor teh
nologice. Benzile transportoare sint 
verificate pe tronsoane. In hala de 
fabricație propriu-zisă, aceeași pre
ocupare pentru definitivarea tuturor 
lucrărilor. în sectoarele de spălare, 
tăiere și presare, in cele de difuzie, 
purificare și evaporare, de cristali
zare și condiționare sint efectuate 
ultimele verificări și reglaje ale 

^utilajelor ; la centrifuge sint prezenți

de

crare sint repartizate 59 de combi
ne. La fel am procedat și în căzui 
grădinilor de legume".

Ne oprim la o fermă a C.A.P. Gră
diștea. unde peste 200 de coopera
tori recoltau porumbul, il depănu- 
șau și-l incărcau in căruțe. Pe alte 
sole din apropiere veniseră să dea 
o mină de ajutor lucrători de 
Combinatul siderurgic Călărași 
din unități ale cooperației meșteșu
gărești. Organizarea muncii este 
exemplară. După recoltare, cocenii 
sînt tăiați și transportați, terenul ră- 
minînd liber pentru a fi arat. Intru- 
cît în consiliul agroindustrial Cuza 
Vodă porumbul ocupă 8 000 hectare, 
în programul campaniei s-a prevă
zut ca pe 80 la sută din suprafață 
acesta să fie strîhs cu mijloace me
canice. Deși cultura a ajuns la ma
turitate pe mari suprafețe, 
combinele nu sint folosite la întrea
ga capacitate. Pe o solă a 
Grădiștea staționau patru 
de mare randament, 
funcționeze și tractorul cu șenile care 
trebuia să taseze furajele însilozate. 
„Nu este vina noastră — este de pă
rere tovarășul Ion Năstase, directo
rul S.M.A. Cuza Vodă, prezent la 
fața locului: De trei zile noi n-am 
primit nici o tonă de motorină. 
Timpul este bun, porumbul în mare 
parte s-a copt și este anormal să aș
teptăm. Socotesc că organele de spe
cialitate ar trebui să asigure canti
tăți suficiente de carburanți atunci 
cind este nevoie să se lucreze cu 
toate forțele".

Oricît de bine ar fi organizată ac
tivitatea in unitățile din acest con
siliu agroindustrial, aproape zilnic se 
ivesc probleme. Totul depinde insă de 
operativitatea cu care sint soluțio-

la 
și

X

totuși

C.A.P. 
combine 

încetase să

Nu-i suficient că sînt mul
te legume în grădini, ele 
trebuie integral valorificate, 
în fermele Asociației legumicole de 
stat și cooperatiste Cuza Vodă, cu 
peste 1 500 hectare, principalele for
țe sint concentrate acum la recol
tarea, sortarea și transportul produ
selor. Aici lucrează peste 3 500 de co
operatori, oameni ai muncii de la di
ferite unități din oraș, elevi și stu- 
denți. „Producțiile din acest an sint 
mari — ne spune inginerul Stamo 
Stamate,. directorul asociației. Vom 
realiza în jur de 30—40 tone de to
mate la hectar și producții superioa
re la celelalte culturi. De aceea, 
străduim să grăbim recoltarea | 
tru a se evita orice pierderi".

Să . vedem însă cum decurge 
luarea tomatelor, pentru ca 
colta să fie cit mai bine valorificată. 
Este drept, de cîteva zile. întreprin
derea de conserve din Oltenița func
ționează cu. toate instalațiile la capa
citatea maximă. Cu toate acestea, ia 
poarta unității așteptau să intre la 
descărcat peste 100 de tractoare și 
camioane cu remorci pline cu roșii. 
La ora 17, discutăm cu șoferul Mir
cea Decu — care transporta legume 
de. la C.A.P. Sârulești — și il între
băm ci nd a sosit. „La opt dimineața 
— răspunde el supărat. Cred că 
peste două-trei ore 4mi vine rîndul 
la descărcat". Același răspuns l-am 
primit și. de la Stoian Ciuranu. Du
mitru Dincă și mulți alții. De la ei 
aflăm . oă nici unul n-a făcut mai 
mult de un drum pe zi. unitățile a- 
gricole fiind obligate să suporte oreie 
pierdute la staționare.

, ne
pen-

pre- 
re-

Pentru a lămuri problema, ne-am 
adresat inginerului Aurel Naghir- 
neac, directorul întreprinderii, care 
ne-a spus : „Capacitatea noastră de 
prelucrare ieste de 800—900 tone pe 
zi. Primim insă intre 1 200 și 1 300 
tone zilnic. Pentru a se evita stațio
narea mijloacelor de transport, este 
neapărat nevoie să fie respectate 
graficele de livrări".

Am relatat cele constatate tovară
șului Nicolae Zainea. secretar al 
Comitetului județean de partid Că
lărași. Notăm răspunsul.: „Produc
ția de legume din acest an este mare, 
în grădini sint acum gata de livrat 
peste o sută de mii tone de legume. 
De acest „virf“ de producție se fac 
răspunzători atei specialiști care nu 
au asigurat cultivarea eșalonată a 
tomatelor, așa cum era stabilit. Pro
blema care se pune însă cu cea mai 
mare acuitate în momentul de față 
este să valorificăm cit mai bine în
treaga producție. De aceea, la indica
ția comandamentului județean pen
tru agricultură, unitățile agricole, 
locuitorii de la sate, cantinele și al ți 
consumatori transformă o parte din 
tomate in bulion. Dar aceasta nu 
rezolvă deci! parțial problema, 
pentru că în zilele următoare vor. fi 
recoltate cantități din ce in ce mai 
mari . de legume. Soluția ar fi să se 
organizeze livrarea în alte județe a 
unor cantități mai mari de legume".

Dintr-o convorbire telefonică avu
tă chiar in acel momeau a rezul
tat unde poate fi valorificat mai re
pede „vîrful" de producție. La pro
punerea tovarășului Zainea, pe loc 
s-a comunicat de la Comitetul jude
țean de partid Covasna că vor fi 
trimiși din acest județ oameni care 
să recolteze, precum și mijloace de 
transport, o parte din producție ur- 
mind să. fie expediată cu trenul. 
Este, evident, o soluție bună. Cu mai 
mult spirit de prevedere și inițiativă, 
situațiile amintite se puteau evita. 
Acum totul este să se acționeze ope
rativ spre a se găsi și alți solicitanți, 
astfel ca întregul plus de legume să 
ajungă cit mai repede la benefi
ciari, să fie integral valorificate.

După cum arătam, în cimp e mult 
de lucru. De modul în care, sînt or
ganizate și conduse formațiile de 
cooperatori și mecanizatori, in care 
se acționează p'entru rezolvarea pro
blemelor ce se ivesc depind atit pu
nerea grabnică la adăpost a recol
tei bogate obținute in acest an în ju
dețul Călărași, cit și buna pregă
tire a celei viitoare. Timpul- este 
frumos și. ca atare, este nevoie ca 
pretutindeni să se muncească, fără 
preget, pentru ca zi de zi lucrările să 
se desfășoare in ritm intens.

marele bazin
După cum se. știe, 

partidului și statului a 
începutul anului trecut „ 
de amenajare și exploatare integrală 
a Deltei Dunării. Este vorba de un 
program care prevede efectuarea 
unor lucrări ample de introducere in 
circuitul agricol a noi terenuri, în
ființarea de plantații pomicole și vi
ticole, dezvoltarea zootehniei, a sil
viculturii, extinderea și moderniza
rea amenajărilor piscicole, valorifi
carea complexă și eficientă a stufu
lui, înființarea unor puternice centre 
economice și sociale. Ca atare, in 
delta fluvială, suprafața agricolă ur
mează să crească de la 60 000 hecta
re, cit este in prezent, la 144 000 hec
tare in 1990, din care 93 600 hectare 
le vor reprezenta amenajările hidro
ameliorative. întreg patrimoniul Del
tei urmează să fie gospodărit de șase 
mari intreprinderi amplasate în zo
nele Sulina, Sf. Gheorghe, 1 Mai , 
(Pardina), Independența (Murighiol), 
Unirea și Chilia Veche.

Potrivit programului de amenajare 
și, exploatare integrală a Deltei Du
nării, pentru acest an s-a prevăzut 
să fie amenajate și ciștigate pentru 
agricultură 7 600 hectare, să fie efec
tuate plantații silvice pe 2 100 hec
tare și să fie dată in funcțiune ame
najarea piscicolă Chilia-Herbea. în 
ce stadiu de execuție se află aceste 
lucrări și ce probleme se ridică in 
legătură cu exploatarea noilor ame
najări agricole?

Constructorii iși onorează angaja
mentul prin fapte. Pe ansamblul lu
crărilor de investiții ce se efectuează 
in Deltă, planul pe primul semestru 
al acestui an a fost îndeplinit în pro
porție de 105,5 la sută. în cadrul 
amenajării agricole 1 Mai (Pardina), 
socotită ’ - ■
agricolă 
lucrări 
aproape 
final, această amenajare va cuprin
de 27 000 hectare teren arabil, apărat 
de patru mari diguri : digul de Nord, 
cu o lungime de 32,6 km și care se 
întinde de Ia ecluza 1 Mai pînă la 
Chilia Veche, de-a lungul brațului 
Chilia și canalului Tătaru ; digul de 
Sud, care urmează firul Canalului 
Iacubova, de la Stipoc pînă la 1 Mai 
(Pardina) ; digul de Est, dintre loca
litățile Chilia Veche și Stipoc, pe o 
lungime, de 15.6 km : digul de Vest, 

care face legătura 
1 Mai și brațul

conducerea 
aprobat la 
Programul

de fapt cea mai mare zonă 
a Deltei, au fost executate 
hidroameliorative pe cele 
7 000 hectare planificate. în

agricol al Deltei Dunării
najare sînt încheiate — locul stufu
lui și stufărișurilor de odinioară 
fiind luat de culturile de griu, po
rumb, cartofi, floarea-soărelui, soia 
și sfeclă de zahăr. Lucrările de ame
najare, se desfășoară acum in siste
mul nr. 4. Cei 32 de constructori 
„hidro“ de la șantierul 1 Mai, echi
pați cu dragline, buldozere, autobas
culante și autoincărcătoare, au în
cheiat practic lucrările de desecare 
propriu-zise, executind acum ultime
le finisări. Ultimul sistem (nr.’5) al 
amenajării va fi dat în exploatare 
la finele anului viitor.

Anumite restanțe se înregistrau cu 
luni în urmă la lucrările de desecare 
din cadrul amenajării agricole Mu- 
righiol-Dunavăț. Ca urmare a măsu
rilor luate de comandamentul jude
țean pentru, lucrările de îmbunătă
țiri funciare, o bună parte din aceste 
restanțe au fost recuperate, iar prin 
noile dotări cu utilaje (pentru care 
Ministerul Agriculturii a făcut pro
misiuni ferme) există condiții ca 
toate lucrările prevăzute în acest an

Ce rezultate s-au obținut 
pînă acum și ce probleme 
se ridică pentru redarea 
mai rapidă în circuitul agri
col a unor terenuri și valo

rificarea lor rațională ?

temui nr. 3 de desecare, dat în ex
ploatare în acest an, am văzut supra
fețe mari cultivate îndeosebi cu po
rumb. în această situație, pe lingă 
faptul că unitatea agricolă este obli
gată să facă cheltuieli mari și neeco- 
nomicoase pentru curățirea lanurilor 
infestate cu stuf, nu se poate asi
gura nici dezvoltarea corespunzătoa
re a plantelor.

Directorul tehnic al Centralei „Del
ta Dunării", tovarășul Vasile Stănu- 
că, explica această abatere de la teh
nologiile indicate prin faptul că, în 
condițiile acestui an, cind o parte 
din suprafețele arabile din Deltă nu 
au putut fi cultivate datorită nivelu
lui ridicat al apei freatice, s-a re
curs și Ia cultivarea noilor terenuri 
redate în circuitul agricol. Și aceasta 
pentru a se putea raporta că s-a asi
gurat încadrarea în indicatorii de 
plan care privesc structura plante
lor și suprafața cultivată în fiecare 
dintre ele. Este o explicație doar de 
ordin statistic, dar nu și științific.

Desigur, nu este căderea noastră să 
stabilim ce alte căi trebuiau folosite 
pentru a soluționa această proble
mă, dar putem spune în mod sigur 
că ignorarea normelor agrotehnice 
specifice noilor terenuri clin Deltă, 
ce se redau circuitului agricol, nu 
numai că nu este de natură să asi
gure producțiile prevăzute, dar poa
te avea consecințe deosebit de păgu
bitoare în exploatarea viitoare a 
acestor suprafețe. Iată de ce este 
absolut necesar să se pună capăt unor 
asemenea practici și improvizații fă
cute pe banii ' statului. Subliniem 
aceasta întrucit și pentru anul viitor 
s’-a stabilit să fie cultivate în Deltă 
33 000 de hectare, față de 25 000 de 
hectare cite îndeplinesc cu adevărat 
condițiile pentru a fi însămînțate.

Obiective precis stabilite, aflate 
încă în fază de discuții. Programul 
general de valorificare complexă a 
resurselor naturale ale Deltei Dună
rii cuprinde, la rîndul său, un număr 
de programe concrete care stabilesc 
modul în care se acționează pentru 
exploatarea fiecărei resurse în parte. 
Din rîndul lor fac parte și cele refe
ritoare la industrializarea stufului șl 
răchitei, precum și cel privind pro
ducția de biomasă pentru alcooli in
dustriali. Factorii răspunzători, care 
au datoria să asigure materializarea 
acestor programe, continuă să poarte 
discuții asupra dportunității unor 
obiective, abordînd îngust problemele 
pe care le presupune Valorificarea 
complexă a acestor resurse. Așa este, 
bunăoară, cazul stufului. Reprezen
tanții Ministerului Industrializării 
Lemnului și Materialelor de Con
strucții s-au prezentat la Tulcea cu 
propunerea de a se renunța la con
struirea fabricilor de celuloză și 
hîrtie, arătînd că asemenea obiective 
nu-și justifică existența in Deltă, de 
vreme ce la Brăila există un mare 
combinat care poate prelucra toate 
resursele din Deltă. Că lucrurile stau 
așa, este greu să ne pronunțăm. Pu
tem spune insă precis că, la această 
dată, în Deltă 
de stuf nevalorificate, unele din ele 
recoltate cu 3—4 ani în urmă. Iar 
reprezentanții Centralei „Delta Du
nării" sint . astăzi în posesia unui 
număr impresionant de dovezi din 
care. rezultă, mai. degrabă, dezintere
sul celor de la combinatul din Brăi
la față de valorificarea acestei re
surse.

De bună seamă, atit în acest caz, 
cit și in cel ce privește valorificarea 
biomasei din Deltă, a devenit nece
sară intervenția fermă și promptă a 
organelor de decizie în competența 
cărora cade transpunerea in viață a 
acestor programe. Programul general 
de valorificare complexă a resurse
lor Deltei Dunării constituie un tot 
unitar și, tocmai de aceea, fiecare 
obiectiv trebuie înfăptuit pină la 
capăt, fără excepție!

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

să fie executate conform graficelor 
stabilite, astfel incit, in anul agricol 
1984—1985, pe suprafețele din această 
incintă îndiguită să poată fi practi
cată agrotehnica specifică terenurilor 
din Deltă.

Practici 
înlăturate, 
ecluza de 
culturile de cereale și plante tehnice 
rivalizează cu cele aflate pe terenu
rile fertile ale Bărăganului. Ele con
stituie, de fapt, argumenta, ce ple
dează în modul cel mai convingător 
pentru atragerea in circuitul agricol 
a tuturor terenurilor care, atit din 
punct de vedere agrotehnic, cit și 
economic, corespund cerințelor pe 
care le presupune o agricultură in
tensivă. După cum se știe, aceste te
renuri, sînt delimitate precis, iar ma
rele bazin agricol al Deltei se va 
realiza în condițiile păstrării echili
brului ecologic al acestui ținut fără 
asemănare în Europa în ce privește 
fauna și flora.

Pe baza cercetărilor întreprinse, 
aici s-a conturat și regimul de ex
ploatare specific terenurilor aluvio
nare. în ce privește modalitățile de 
amenajare complexă a suprafețelor 
din incintele îndiguite și redarea lor 
în circuitul agricol, lucrurile sint 
clare, fără dubiu. Cercetarea noastră 
agricolă aplicativă este insă chemată 
să fundamenteze mai precis și mai 
bine studiile privind structura cultu
rilor și tipul de agrotehnică ce tre
buie aplicat aici, astfel incit 
preintimpine orice degradare a 
tor terenuri fertile.

Anumite probleme de esență 
dică însă.;îp . legătură cu respectarea 
regulilor și normelor obligatorii pri
vind modalitățile practice de intro
ducere a terenurilor in circuitul 
agricol. Deși sînt bine' fundamentate, 
totuși ele nu sint respectate în toate 
cazurile. Despre ce anume este 
vorba?. Cercetările întreprinse stabi
lesc clar că orice teren din Deltă, 
după ce a fost desecat și curățat de 
vegetație, trebuie să rămînă cel pu
țin un an fără cultură, timp în care 
să se continue procesul de distrugere 
a rizomilor de stuf, urmînd ca din 
al doilea an să fie cultivat cu griu și 
orz in special — și nicidecum cu 
plante prăsitoare. Or, cum s-au pe
trecut lucrurile in realitate ? în sis-

ce 
în 
la

trebuie cu desăvîrșire 
incinta îndiguită dintre 
1 Mai și Chilia Veche,

lling de '4,5 km, 
între localitatea 
Chilia.

Acest perimetru „„____ _____ ___
limitat în cinci mari sisteme, care vor 
reprezenta, in fapt, cele cinci ferme 
agricole ale incintei îndiguite. Legă
tura între ferme șe va face printr-un 
drum betonat, care pornește de la 
I Mai. de-a lungul canalului Pardina 
și urcă pină la Chilia Veche, tn pri
mele trei sisteme lucrările de ame-

agricol a fost de

><•

a muncii
recoltei sint respec- 
combinele prezente

Acum, această combină trebuia să stringă porumbul. De ce se află încă in 
curtea S.M.A. Chirnogi ? Pentru că intreprinderile furnizoare de piese ou 
intirziot livtareo seturilor pentru modernizare, iar după sosirea acestora, 

;mecanicii din atelier nu s-au grăbit să le monteze

Pregătirea atentă a campaniei, organizarea temeinică 
mina la I.A.S.-Chirnogi, unde ritmurile de stringere a 
tate exemplar. In imagine, un argument convingător : 

tot timpul zilei in lanurile de soia

Lucian C1UBOTARU 
Rodi ca S1M1ONESCU 
coresoondentul „Scinteii

Ion l’risneanu

să se 
aces-

șe ri-

se află stocuri mari

fit»
y

electricienii, la instalația de. ventila
toare sint efectuate ultimele opera
ții de sudură. Probleme ? Una sin
gură.

— Numai centrala termică ne în
grijorează oarecum, deși proiectan
tul și montorul. Întreprinderea „Vul
can" din Capitală, s-au angajat ca. 
in maximum o sâptămină, să execute 
la cazane ultimele imbunătățiri și să 
asigure furnizarea aburului tehnolo
gic necesar pentru efectuarea inte
grală a probelor prevăzute, ne-a spus 
ing. Gheorghe Marinescu. director 
adjunct al Centralei antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București.

Organizarea judicioasă a lucrărilor 
al doilea punct torte in 
constructorilor si monto-

reprezintă 
activitatea 
rilor.

— De la 
grafice de 
lucrare, defalcate minuțios pe opera
ții și activități, ne-a spus „ing. Tonta 
Iliescu, director tehnic al centralei 
de construcții bucureștene. In cadrul 
lor s-au stabilit executanții, cantită
țile fizice dă realizat; normele zil
nice de, lucru, s-au luat măsuri am
ple pentru asigurarea unei aprovi
zionări tehnico-materiale corespun
zătoare. în sfirșit, pentru fiecare lu
crare — centrala termică, fabrica

început, au fost stabilite 
execuție pentru fiecare

E adevărat, principalele lucrări de 
construcții și montaj sint terminate. 
Dar, deși majoritatea utilajelor sint 
montate, mai există incă 12 centri
fuge la care operațiile de montaj 
sint rămase’ in urmă. „Aceste uti
laje, ne-a precizat ing. Ivan Prodan, 
șeful brigăzii Tulcea a Antreprizei de 
montaj pentru utilaje chimice din 
Brăila, au venit incomplete și cu 
mare întirziere. întimpinăm incă 
dificultăți la efectuarea ’ montajului 
deoarece lipsesc unele piese, iar al
tele, nu au fost executate conform 
proiectului. Din păcate, întreprinde
rea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, 
producătoarea centrifugelor, nu ne

Noile fabrici de zahăr — integrate
cit mai rapid în circuitul productiv (0

important obiectiv econo- 
se explică climatul de se- 
și disciplină in care se 
la fiecare punct de lucru..

Reținind acest punct de vedere, să 
evidențiem cele două direcții, de ac
țiune principale care au jalonat, în 
permanență, activitatea colectivului 
de oameni ai muncii de pe șantier.

Promovarea unor tehnologii efi
ciente de execuție, bazate. în spe
cial. pe extinderea gradului de 
prefabricate a lucrărilor. Măsura 
a fost dublată de asigurarea tu
turor mijloacelor necesare pentru 
creșterea accentuată a ritmului de 
lucru. Citeva elemente grăitoare : Ia 
centrala termică, terenul de funda
ție a fost compactat cu ajutorul me
iului greu. Avantajele ? Productivi
tatea muncii la această lucrare a 
sporit de aproape cinci ori, in timp 
ce costurile totale și consumul de 
energie s-au diminuat de peste trei 
ori. De asemenea, silozul de sfeclă 
și bazinele de apă industrială au .fost 
realizate din elemente prefabricate, 
potrivit unor soluții elaborate de 
specialiștii din atelierul de proiec
tare al Centralei antrepriză generală 
de construcții industriale București. 
La fiecare din aceste lucrări, econo
miile de ciment, agregate, oțel-beton, 
energie electrică au fost de 15—25 la 
sută, comparativ cu soluțiile inițiale, 
în timp ce productivitatea muncii În
registrată a crescut de 2—3 ori.

propriu-zisă. stația de epurare — a 
fost desemnat un coordonator și aju
toarele sale, atribuțiile și răspunde
rile ce revin fiecăruia dintre ei.

Așadar, ..zile de efort intens, zile 
de muncă susținută pe șantierul Fa
bricii de zahăr Fundulea. Ceea ce 
constituie o dovadă in plus a hotă- 
ririi eu care se acționează pentru 
punerea rapidă in funcțiune a aces
tui obiectiv.

LA BABADAG
Deocamdată, au obținut 

numai

orașul Baba-

„foarte bine“ 
planurile de măsuri

Fabrica de zahăr din
dag este prevăzută cu o capacitate 
de industrializare zilnică de 4 000 
tone de sfeclă. In momentul de față, 
noul obiectiv ar fi trebuit să func
ționeze, mai ales că numeroase uni
tăți agricole din județ, au și inceput 
recoltarea sfeclei. Numai că, din di
ferite motive, fabrica nu a. fost in
tegrată incă in circuitul productiv, 
iar perspectivele sint incerte.

asigură asistența tehnică solicitată in 
scopul depășirii acestor greutăți".

Realitatea de pe șantier eviden
țiază că există și alte cauze care nu 
permit începerea industrializării 

' sfeclei de zahăr. Dacă fabrica pro
priu-zisă ar intruni, in prezent, con
dițiile de a fi pusă in funcțiune, pre
lucrarea sfeclei tot nu ar fi posibilă 
deoarece la centrala termică, desti
nată’să asigure aburul tehnologic, 
există mari restanțe in efectuarea 
lucrărilor. Practic, numai unul din 
cele cinci cazane ale centralei a fost 
pus în funcțiune. Alte două sint in 
stadiul final de execuție, dar pină la 
terminarea lucrărilor mai trebuie să 
se muncească susținut aproape o 
lună, după care urmează efectuarea 
probelor tehnologice. Din păcate, în
treprinderea de montaj centrale ter
mice „Vulcan" — București nu asi
gură în întregime efectivele de lu
crători. absolut necesare pentru ac
celerarea ritmului de lucru la cen
trală.

Alimentarea cu apă industrială a 
fabricii, precum și rețeaua de eva
cuare a apei tehnologice sint alte 
obiective la care lucrările încă nu 
s-au încheiat. Conductele montate 
inițial s-au spart in timpul probelor, 
datorită calității lor necorespunză
toare. si. evident, trebuie înlocuite. 
Acum, muncitori și specialiști din ca-

drul întreprinderii de foraje Bucu-A 

rești acționează pentru înlocuirea re
țelei și se preconizează că, in decurs 
de 10. zile, instalația va fi refăcută 
și pusă in funcțiune.

Și incă o problemă ' care trebuie 
urgent rezolvată. In timpul efectuă
rii probelor, la unele utilaje și in
stalații apar o serie de nepotriviri, 
trebuie efectuate anumite remedieri. 
Pentru depășirea cu operativitate a 
acestor dificultăți, inerente oricărui 
debut productiv, este nevoie însă câ 
montorii, constructorii, beneficiarul 
și proiectanții să-și mobilizeze for
țele, colaborînd in permanență. 
Această cerință extrem de importan
tă este respectată insă numai in 
parte. Constructorii, bunăoară, au 
luat masuri pentru executarea ulti
melor finisaje la halele de produc
ție, răspunzind cu promptitudine tu
turor solicitărilor. De asemenea; 
echipele de montori s-au organizat in 
așa fel incit, cu excepția centralei 
termice, toate celelalte lucrări vor fi 
încheiate cit de curînd. In schimb, 
proiectanții din cadrul Institutului 
de studii, cercetări și proiectări 
pentru agricultură și industria ali
mentară .si Institutului de studii și 
proiectări energetice — ambele uni
tăți din București — nu sint in per
manență prezenți in mijlocul con
structorilor și montorilor, deși au 
obligații mari pe șantier in această 
perioadă. Ca urmare, echipele de 
montori așteaptă de mai multe zile
— deci pierd timp prețios de. lucru
— sosirea unui proiectant pentru 
precizarea soluției de modificare a 
conductelor de transport a 
vilor.

Pe șantier mai sînt, așadar, 
de făcut, destule lucruri de 
punct. Cu toate problemele 
ționate incă, stadiul actual al lucră
rilor indică limpede faptul că există 
certe posibilități pentru grăbirea da
tei de intrare in funcțiune a Fabricii 
de zahăr din Babadag. Pentru aceas
ta trebuie renunțat cu hotărire la 
angajamentele formale, așa cum re
ies ele din numeroasele grafice de 
execuție sau planuri de măsuri, care 
sint îndeplinite numai parțial. Oglin
da reală a activității depuse pe acest 
șantier, ca dealtfel ne orice șantier, 
constă numai 'și numai in nivelul 
efectiv, al realizărilor obținute.

Intr-un număr viitor al ziarului 
vom continua investigațiile pe alte 
șantiere ale fabricilor de zahăr.

(Urmare din pag. I)

reacti-

destule 
pus la 
nesolu-

Grupaj realizat de 
Cristian ANTONESCU 
Neculai AM1HULESE1

calitativi au dobindit un rol pre
ponderent, sporirea mai accentuată 
a eficienței economice constituie o 
condiție vitală, esențială pentru 
creșterea avuției societății, a veni
tului național, pentru progresul e- 
conomic al patriei noastre și apli
carea neabătută a tuturor măsuri
lor stabilite de conducerea parti
dului in vederea ridicării bunăstă
rii întregului popor.

Pornind de la acest adevăr fun
damental al vieții noastre, o aten
ție deosebită trebuie acordată in 
această perioadă creșterii mai ac
centuate a productivității muncii, 
în acest sens, organele și organi
zațiile de partid din toate unitățile 
economice au inalta îndatorire de 
a stimula mai puternic spiritul de 
inițiativă și gindirea creatoare ale 
colectivelor de oameni ai muncii, 
preocupindu-se îndeaproape, așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, de realizarea măsurilor 
privind folosirea intensivă și de
plină a capacităților de producție 
existente, mecanizarea și automa
tizarea fluxurilor tehnologice, ridi
carea nivelului de pregătire profe
sională al personalului muncitor, 
organizarea superioară a muncii și 
a producției.

Eforturi susținute trebuie depuse 
în continuare in vederea reducerii 
mai substanțiale a consumurilor de 
materii prime, materiale, energie 
și combustibil, stabilindu-se in fie
care unitate economică noi soluții 
pentru îmbunătățirea structurilor 
de producție și modernizarea aces
tora. pentru asimilarea mai rapidă 
a tehnologiilor moderne, pentru în
cadrarea strictă în normele de con
sum planificate și îmbunătățirea 
lor continuă. .Un accent deosebit 
trebuie pus, de asemenea, pe creș
terea gradului de valorificare a 
resurselor materiale și energetice, 
ne recuperarea si refolosirea ma
terialelor. ne 
ansamblelor 
schimb.

Sînt sarcini
tate și de o deosebită însemnătate 
economică, ce trebuie înfăptuite 
neabătut. Iar perioada care a mai 
rămas pină la sfirșitul anului 
înscrie din 
ca un mare 
tru fiecare 
muncii.

secretarul 
recenta

reconditionarea sub- 
și a pieselor de

de maximă actuali-

se 
acest punct de vedere 
șj exigent examen pen- 
colectiv de oameni ai

Toate obiectivele de in
vestiții planificate în acest 
an — în funcțiune la ter
men ! Această sarcină majoră, 
subliniată din nou de
general al partidului la 
Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., condiționează în mare 
măsură realizarea ritmului de 
creștere a producției materiale 
în adest an, în anul viitor și pe 
ansamblul cincinalului. Iată de ce, 
în această perioadă este necesar, 
mai mult ca oricînd, ca organele și 
organizațiile de partid, ministerele 
titulare de investiții, centralele in
dustriale și beneficiarii de inves
tiții, unitățile de antrepriză și in
stitutele de proiectări să întreprin
dă acțiuni .energice, hotărîte, me
nite să asigure accelerarea ritmu
lui lucrărilor pe șantiere, încadra
rea riguroasă a acestora in preve
derile graficelor de execuție.

în lumina acestor sarcini se im
pune ca pe toate șantierele de in
vestiții să fie stabilite măsuri da
re. eficiente pentru organizarea 
judicioasă a tuturor lucrărilor! in 
condițiile aplicării cu fermitate a ; 
acordului global, pentru întărirea 
colaborării dintre constructori și 
montori, folosirea integrală a 
timpului de lucru al personalului 
muncitor și al utilajelor, pentru 
aplicarea" unor tehnologii de exe
cuție avansate, de inaltă producti
vitate și generalizarea experienței 
valoroase. La rîndul lor, intreprin
derile furnizoare de utilaje tehno
logice au obligația să-și concentre
ze și mai mult eforturile pen
tru livrarea la timp, in ordinea I 
montajului, a tuturor echipamente
lor tehnologice și instalațiilor con
tractate, pentru lichidarea grabni
că a restanțelor.

Râspunzînd prin fapte înflăcăra- 
telor îndemnuri adresate întregii 
națiuni de secretarul general 
partidului, 
Ceaușescu, 
înaltă dăruire, pricepere și răspun
dere pentru creșterea contribuției 
fiecărui colectiv de Întreprindere! 
la dezvoltarea generală a patriei, 
toți oamenii muncii sint chemați 
să-și facă un titlu de cinste și min- 
drie patriotică din a intîmpina cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui cu rezultate cit mai bune in 
creșterea producției și eficienței 
economice, în îndeplinirea planu
lui și angajamentelor pe acest an 
hotăritor al cincinalului.

tovarășul 
de a se

al
Nicolae 

acționa cu

copt.se
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OMUL—INEPUIZABILA FORȚĂ 
DE PROPULSIE A SOCIETĂȚII MODERNE

Dacă ar fi să detașăm o idee de frontispiciu care se regăsește. în 
fond, in toate prevederile proiectului de Directive, aceasta ar fi ne
îndoielnic pregătirea multilaterală a omului, factorul esențial al reali
zării tuturor obiectivelor pe care ni le propunem. într-o epocă de pro
digioasă afirmare a revoluției științifico-tehnice, a laturilor calitative 
ale dezvoltării. înalta calificare și competentă a oamenilor muncii, 
dublată de o înaltă răspundere și angajare, reprezintă adevărata cheie 
a soluționării tuturor problemelor pe care le ridică dezvoltarea noastră.

Această idee majoră a fost amplu reliefată în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din municipiul 
Timișoara, unde se sublinia că întregul proces educativ trebuie să pună 
pe primul plan „munca, munca și iar munca, dragostea pentru a crea 
noi și noi bunuri materiale și spirituale", să cultive „pasiunea și dorința 
de a învăța, a învăța și iar a învăța".

A prevedea — spunea un mare 
ginditor — înseamnă a vedea bine 
prezentul și trecutul ca mișcare, a 
Identifica cu exactitate acele forte 
care vor avea un rol esențial în con
figurarea societății de miine. Dacă 
vom privi mai atent la societatea 
contemporană — cu toate deosebiri
le, în multe din cazuri flagrante, 
dintre țări, grupuri de țări și zone 
geografice — una dintre cele mai 
comune trăsături ale sale este afir
marea puternică a științei și tehnicii 
ca forță propulsoare a dezvoltării. 
Ceea ce se observă mai puțin, și 
uneori se înțelege mai puțin, este că 
sîntem contemporanii unor stadii și 
chiar etape calitativ diferite in afir
marea noului rol al științei și teh
nicii contemporane.

Pînă acum cîteva decenii __ ___
nu făcea decît să înlocuiască omul, 
dar transformîndu-1 intr-o anexă a 
sa prin descompunerea mecanică a 
mișcărilor, prin inserarea muncito
rului văzut ca „automat de mișcări" 
la banda de producție ; automatiza
rea a consacrat muncitorul operator 
plasat în fata tablourilor, de supra
veghere și control, care intervine în 
caz de necesitate. Dar astăzi sintem 1 
contemporanii unei a doua revoluții 
industriale, care marchează trecerea 
de la tehnologia mecanică 
electronică și informațională 
revoluție transformă radical 
conceptul de automatizare, 
calculatoarele și inteligenta 
cială pe care se bazează fac _______
preluarea chiar a multor sarcini de 
supraveghere și control. Informația 
este noua ipostază a puterii istorice 
a omului contemporan. Datorită ei și 
suporțului_ microelectronic de care 
beneficiază au fost posibile salturi 
revoluționare în domeniul dezvoltă
rii tehnologiilor de vîrf, prin apariția 
microelectronicii, microprocesoare
lor, a roboților industriali, a inteli
genței artificiale, 
permanent omul 
sale tradiționale 
rindu-1 unor activități 
programare, de cercetare etc.

Din orice unghi am privi proce
sele evolutive ce însoțesc dezvolta
rea societății moderne, ajungem la 
o rădăcină comună, care hrănește 
această prodigioasă ' ascensiune — 
omul : Cel mai sigur mod de a în
mulți izvoarele civilizației moderne, 
izvoarele prosperității sint înseși 
dezvoltarea omului, cultivarea si va
lorificarea capacităților sale.

Pentru prima dată în istorie, dez
voltarea umană devine o lege a 
progresului și. în același timp, un 
obiectiv imediat al oricărei po
litici care militează pentru dez
voltarea propriului popor. Această 
nouă poziție a omului pe care re
voluția științifico-tehnică o pune 
cu atîta putere în evidentă im
pune, la rîndul ei. reconsiderări struc
turale, practic regîndirea activității 
unor domenii esențiale cum ar fi 
învățămîntul, cultura prin prisma 
noilor exigențe. Dacă omul repre-

nivel corespunzător al învățămîntu- 
lui, de ridicarea continuă a gradului 
de pregătire 
științifică a 
tehnicienilor, 
oamenilor muncii din toate sectoa
rele de activitate".

Avînd în vedere toate, acestea, 
partidul nostru a elaborat în ultimii 
ani un sistem unitar și modern de 
pregătire și perfecționare a pregăti
rii personalului pentru toate dome
niile de activitate. Principala coor
donată a acestui sistem o formează 
corelarea mai strinsă a pregătirii 
personalului cu necesitățile dezvol
tării economiei naționale.

Sistemul inițiat de partid dă un 
răspuns modern uneia dintre pro
blemele cele mai importante pe care 
le ridică formarea personalului în 
condițiile epocii contemporane, anu
me raportul dintre pregătirea teore
tică •și cea practică. într-o epocă de 
vertiginoasă afirmare a revoluției 
științifico-tehnice, pici una dintre 
aceste laturi nu poate fi subaprecia
tă. orice înclinare a balanței către o 
pregătire excesiv teoretică, fără su-

profesională, tehnică, 
tuturor muncitorilor, 
inginerilor, a tuturor
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Telex
Omul și sănătatea. Dialog cu te
lespectatorii
Studioul tineretului
Desene animate 
închiderea programului
Fotbal. Sportul studențesc — 
Internaționale Milanoi Transmi
siune directă de la Stadionul „23 
August"
Telejurnal (parțial color)
Țara întreagă întimpină Congresul 
al Xin-lea al Partidului Comunist 
Român. Dialog despre viitor. în 
dezbatere — Proiectul de Direc
tive
Partidului, inima și versul. 
Ctitorii cu care ne mindrlm. 
Constelația Argeșului
Film serial pentru tineret (color). 
„Eroii nu au virată". .Scenariul 
Franclsc Munteanu. Regia Mihai 
Constantinescu. Producție a Stu
dioului de film TV realizată în 
Centrul de producție cinematogra
fică „București". Episodul 6 
Revista literar-artlstlcă TV. 
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
In întreaga rețea de vînzare a 

Administrației .de Stat Loto- 
Pronosport se află în aceste zile 
și LOZUL TOAMNEI — emi
siune specială limitată. Cei care 
își procură LOZUL TOAMNEI 
pot avea surpriza de a descoperi 
că au devenit posesorii unui 
autoturism „Dacia 1300“ sau ai 
unei sume importante de bani, 
în același timp, le stau la dispo
ziție și celelalte emisiuni, obiș
nuite și speciale, de „loz în 
plic", la prețurile de 3 lei, 6 lei 
și 10 lei lozul. Toate emisiunile 
de 6 și 10 lei conțin, în afară de 
cîștigurile tradiționale în nu
merar, și un număr de autotu
risme.

(Urmare din pag. I)
secretarul general al parti-1 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a discutat cu 
locuitorii Curții de Argeș 
viitorul localității lor. îmi 
amintesc clipa acșea, eram 
și eu printre miile de oa
meni, trăind emoția puter
nică a întîlnirii- cu bărba
tul din fruntea partidului 
și a țării, hotărind împre
ună cu noi construcția, în 
viitorul imediat, a noilor 
cetăți ale industriei socia
liste în preajma bătrînelor 
cetăți martore ale vechimii 
luptei neîncetate a poporu
lui nostru pentru neatir- 
nare, pentru libertate.

Am vizitat cele două 
platforme industriale ale 
Curții de Argeș. Am fost 
oaspeții muncitorilor de la 
„Porțelanul", întreprindere 
modernă, de înaltă tehnici
tate, gospodărită de nepo
ții și strănepoții vechilor 
olari ai locului. Meșteșu
gul din părinți este astăzi 
ridicat la alte cote. Din 
măiestria bătrinilor se păs
trează zestrea de motive 
artistice, frumusețea deli
cată a înfloriturilor atît de 
diverse, cit de divers e 
cîmpul românesc plin cu 
flori, in noi combinații 
parcă și mai măiestrite, 
imprimate, sub sărutul fo

EDUCAȚIA IN CULTUL MUNCII,
In spirit revoluționar

zintă factorul prim și fundamental 
al dezvoltării, atunci întreg sistemul 
de formare și pregătire a omului 
trebuie conceput și realizat pentru 
a sprijini înfăptuirea în condiții op
time a noilor răspunderi ce revin 
ființei umane. A pregăti societatea

■ de miine înseamnă deci, în primul 
rind, a pregăti, omul în spiritul ce
rințelor care în viitorul apropiat vor 
deveni preponderente. Dacă în anii 
’50 factorul hotărîtor al dezvoltării 
a fost considerat tehnologia, în ur
mătorul deceniu organizarea, astăzi 
tot mai multi specialiști apreciază că 
nivelul de pregătire și de utilizare a 
personalului muncitor influențează 
covîrșitor dezvoltarea economică. 
Parafrazînd un mare specialist care 
spunea că dacă o națiune vrea să 
prospere trebuie să-si așeze învătă- 
mintul pe principii stabile si moder
ne, putem spune că, astăzi, 'dezvol
tarea fiecărui stat depinde in mo
dul cel mai direct de modul in care 
își pregătește forța de muncă, de ca
litatea personalului pe care țl. for
mează. Dealtfel, este ilustrativ in 
privința eforturilor care se fac, dar 
și al discrepantelor izbitoare care 
există și in acest domeniu, faptul că 
investițiile pentru pregătirea unui 
elev intr-o țară avansată economic 
sint cam de 14 ori mai mari decit în- 
tr-o tară slab dezvoltată : corelativ, 
nivelul de pregătire al tinerilor din 
ultima categorie de state este 
de 10 ori mai scăzut decît al 
din țările avansate economic.

Țara noastră dispune de o
tehnico-materială modernă. în multe 
sectoare ea situîndu-se la nivel 
mondial. Pentru următoarea perioa
dă. preponderente în dezvoltarea 
României socialiste devin obiec
tivele -calitative, afirmarea....facto
rilor intensivi ai . creșterii econo- 
mice. In noile . cpndițit, pregăti- 

’ • rea’'temeinică a perăbn’âlultfi mun
citor, valorificarea superioară a po
tențialului 
reprezintă 
a înfăptui 
propunem, 
bine — sublinia tovarășul 
Ceausescu — că toate programele pe 
care Ie discutăm sint legate și de un

cam 
celor

bază

uman de care dispunem 
o modalitate esențială de 
obiectivele pe care ni le 

„Trebuie să înțelegem 
Nicolae

ficientă legătură cu problemele con
crete ale evoluției sociale sau, dim
potrivă, ingust practicistă, fără ori
zont, ar putea greva asupra contri
buției viitoarelor generații la dezvol
tarea patriei noastre.

Dealtfel, necesitatea unei pregătiri 
temeinice din punct de vedere teo- 
reti’co-științific capătă o semnifica
ție deosebită și din alt punct de ve
dere. Epoca actuală a generat o 
mare mobilitate profesională. Nu 
știm și nu putem ști cu deplină 
exactitate ce vor face peste 20—25 
de ani elevii care se pregătesc astăzi. 
Nu numai că profesiile înseși se 
schimbă foarte mult, se transformă, 
dar rapiditatea prefacerilor din via
ta socială impune drept un lucru fi
resc ca aceeași persoană să. îmbră
țișeze pe parcursul vieții două-trei 
profesii, evident înrudite.

Existenta acestui sistem 
realizările certe obținute pe 
pregătirii forței de muncă 
în continuare eforturi 
fășurate sub semnul 
priorităților pe care 
dezvoltarea noastră 
dintre aceste exigențe este educația 
în cultul muncii. Eminescu spunea 
că munca este legea lumii moderne 
și adevărul profund al acestei for
mulări va fi valabil practic pentru 
cit va exista omenirea.

Societatea modernă s-a lăsat amă
gită la un moment dat de 
simpliste, 
trece mult timp și omul va înceta 
să muncească, iși va consacra tim
pul practicării sportului și altor ac
tivități pe care acum le facem in 
timpul liber. Este adevărat că teh
nica modernă va dispensa omul de 
multe operații și eforturi repetitive, ' 
obositoare, mecanice, redîndu-1 ace
lor activități specific, umane de crea
ție, concepție etc. Dar activitatea de 
creație, de concepție implică cel pu
țin in aceeași măsură efort, angaja
re, răspundere. Intervin, deci, muta
ții calitative în formele sub care se 
desfășoară munca — mutații ce se 
vor accentua in viitor : va crește.de 
asemenea, timpul liber, dar munca 
însăși, cu atributul său — creația — 
va constitui din ce in ce mai mult

unitar. 
tărîmul 
implică 

deosebite, des- 
exigențelor . și 
le evidențiază 
socială. Una

teorii 
potrivit cărora nu va

principala sursă de prosperitate a 
societății viitoare.

Răspunderea esențială a scolii, a 
tuturor factorilor educaționali din 
societatea noastră este de a forma 
tinerele generații în . cultul muncii, 
în spiritul adevărului că munca este 
și va rămîne principala modalitate 
de realizare a personalității umane.

Dar mutațiile care vor avea loc in 
conținutul muncii vor determina, 
desigur, exigențe educative specifice. 
Dacă munca devine mereu mai crea
toare, atunci activitatea de formare 
a cadrelor trebuie să se preocupe 
mult mai mult decît pînă acum de 
formarea acestora in spiritul noului. 
Aceasta presupune 
față de nou, angajarea 
promova, răspunderea 
asigura condițiile de 
Deci simpla calificare 
nu mai este suficientă ; ceea ce se 
cere, așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este formarea cadrelor, 
deopotrivă, în spirit revoluționar.

Poate mai mult Ca în alte domenii, 
în cel al pregătirii personalului ce
rința de a avea mereu in vedere 
exigentele de miine se dovedește de 
mare importanță. Pregătirea cadre
lor, a forței de muncă poate deveni 
unul din marile laboratoare în care 
plămădim societatea de miine, for
țele in măsură sâ-i asigure dezvol
tarea, dar și „locul îngust" al aces
tor ample. prefaceri. A revoluționa 
neîncetat 
implică, in primul 
măsură să realizeze 
introduce o 
supune mai 
care să o

Cercetări
tineri aflati pe diferite trepte de in- 
vățămint arată că se acordă, în ge
neral, o mică importantă formării la 
Viitorii specialiști a unor deprinderi, 
însușirii unor tehnici de autoinfor- 
mare și autoinstruire. Tendința de a 
rămin'e la „ceea ce am învățat", de 
a considera că efortul pentru infor
mare ia sfîrșit odată cu încheierea 
studiilor propriu-zise este încă foar
te puternică. Or, apare limpede că, 
în condițiile ritmului rapid in care 
cunoștințele se îmbogățesc, autoin- 
formarea. autoinstruirea reprezintă 
modalități esențiale de a tine pasul 
cu vremea. Oricit ar investi statul 
în activitățile consacrate perfecțio
nării și reciclării cadrelor — baza 
îmbogățirii cunoștințelor o constituie 
totuși studiul individual, pregătirea 
personală. Tocmai de aceea, forma
rea specialiștilor în spiritul acestei 
cerințe este tot atît de importantă 
ca și predarea unor cunoștințe fun
damentale ale profesiei respective, 

Oricît ar fi de bun sistemul de 
formare a personalului muncitor, 
oricit de bine ar fi pregătite cadre
le. finalitatea acestor eforturi de
pinde în cele din urmă de modul in 
care utilizăm forța de muncă. Proces 
complex, valorificarea socială a for
ței de muncă depinde de o serie de 
factori începînd cu existența’ unui 
sistem judicios de orientare profe
sională si pină la repartizarea judi- 

. cioasă a cadrelor, la asigurarea unor 
stimulente materiale si morale care 
să intensifice eforturile de autovalo- 
rificare a competenței. Acest sistem 
de pirghii. trebuie să acționeze uni
tar. înalta, utilizare socială a forței 
de muncă înseamnă in fond ca omul 
potrivit să fie la locul potrivit, ca 
fiecare cadru să-și poată, valorifica 
plenar pregătirea, să se afirme ca 
un adevărat factor de inițiativă, de 
promovare a noului si a exigentei 
în muncă.

disponibilitate 
pentru a-1 
pentru a-i 

manifestare, 
profesională

mijloacele de producție 
rînd, cadre in 
acest lucru, A 

tehnologie modernă pre- 
întîi a pregăti personalul 
•utilizeze corespunzător, 
recente care au cuprins

Paul DOBRESCU

Concurs de lucrări de artă grafică pentru elevi pe tema economiei
In scopul stimulării creației ar

tistice pe tema economiei.’ Casa de 
Economii si Consemnatiuni. în co
laborare cu Ministerul Educației si 
Învătămîntului. Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor și Uniunea artiștilor 
plastici, organizează cu prilejul 
„Săptămînii economiei" — 25—31 
octombrie 1984 și a „Zilei elevului 
econom" — 26 octombrie 1984, a 
VII-a ediție a concursului de lu
crări de artă grafică în rîndul ele
vilor.

Concursul va -avea tema : „Eco
nomisirea la C.E.C. — foloasele 
personale și generale ale actului 
economisirii" si la acesta pot par
ticipa elevi din toate liceele si șco
lile din tară. îndeosebi elevi din 
școlile cu program suplimentar de 
artă, ca si elevi care frecventează 
cercurile de artă plastică din ca
drul caselor de cultură ale tinere
tului sau ale pionierilor si șoimilor 

■ patriei. •
Pentru concurs se pot prezenta 

următoarele lucrări : machete de 
afiș, fotomontaje : machete de pli
ante, prospecte ; machete de orare 
și calendare școlare ; machete de 
timbre, insigne, ecusoane.

Machetele de afișe si de fotomon-

taie se vor prezenta în formatul 
50x70 cm și se vor cașera ; ma
chetele pentru pliante, prospecte, 
orare, calendare școlare se vor pre
zenta în formatele adecvate aces- 
tor-genuri de materiale ; celelalte 
machete (de timbru, insigne, semne 
de carte, ecusoane) vor fi încadra
te în paspartu.

La concurs elevii pot prezenta un 
număr nelimitat de lucrări din ge
nurile menționate mai sus. Nu se 
admit lucrări care au fost tipări
te anterior sau au fost prezentate 
la alte concursuri si expoziții.

Lucrările se depun la Centrala 
Casei de Economii si Consemna
tiuni. București. Calea Victoriei nr. 
13. sectorul 3. pînă la data de 1 oc
tombrie a.c.

Pentru cele mai bune lucrări. 
Casa de Economii si Consemnatiuni 
va acorda următoarele premii :

a) Pentru concurentii din învătă- 
mîntul primar si gimnazial : pre
miul I în valoare de 800 de lei ; 
premiul II in valoare de 600 de lei : 
premiul III în valoare de 400 de 
lei ; cinci mențiuni în valoare de 
cite 300 de lei fiecare ; un premiu 
special in valoare de 1 000 de lei 
scolii care prezintă la concurs nu
mărul cel mai mare de lucrări de 
calitate ; un premiu special în va-

lei acordat de Casa 
Consemnatiuni.

din licee :
1 200 de

loare de 800 de 
de Economii si

b) Pentru concurentii 
premiul I în valoare de 
lei ; premiul II în valoare de 1 000
de lei ; premiul III în valoare de 
800 de lei ; cinci mențiuni in va
loare de cițe 500 de lei fiecare : un 
premiu spe'cialjîn valoare de 1000 
de lei liceului care a prezentat la 
concurs. numărul cel mai mare de 
lucrări de calitate. Un premiu spe
cial în valoare de 1 000 de lei acor
dat de Casa de Economii și Con
semnatiuni.

Ministerul Educației si învătă- 
mîntului. Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist. Con
siliul ' Național al Organizației 
Pionierilor si Uniunea artiștilor 
plastici vor acorda premii speciale.

Fiecare concurent poate primi un 
singur premiu.

Selecționarea lucrărilor în vede
rea acordării premiilor si pentru 
expoziție se va face de către un 
juriu alcătuit din reprezentanți ai 
instituțiilor 
cursului.

Expoziția 
lejul „Zilei 
octombrie 1984.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului se pot ob
ține la telefonul : 13 38 13 / 185 ; 181.

organizatoare ale con-

va fi deschisă cu pri- 
elevului econom" — 26

Modernul edificiu al Cosei de cultură din Petroșani, ctitorită in anii rodnici ai socialismului
Foto : S. Cristian

z-----------------------------------CARTEA- - - - - - - - - -
- un aliat de nădejde în bătălia 

pentru progres
V

tehnică devenind un factor activ în 
sprijinul producției, al cercetării 
uzinale.

Faptul acesta ne era in parte con
firmat chiar atunci, prin prezența 
inginerului Tudor Neda, de la 
C.C.S.I.T.A., care venise la biblioteca 
tehnică, așa cum venise în atîtea și 
atitea rinduri, pentru a căuta mate
rialele documentare necesare in cer
cetarea și rezolvarea unor probleme 
legate de modernizarea unora dintre 
autovehiculele produse la Brașov. La 
rîndul său. ing. M. Baltag, șeful 
secției de agregate, unul dintre, cei 
mai prolifici inventatori și inovatori 
ai uzinei, ne-a mărturisit că. bogatul 
material documentar aflat la biblio
teca tehnică l-a ajutat pe’el și pe 
ing, Ovidiu Gartic din aceeași sec
ție să . găsească mai ușor „cheia" 
unor soluții eficiente, în cazul unora 
dintre realizările lor tehnice.

In cadrul bibliotecii tehnice există 
și un birou de documentare tehni
că, unde se găsesc sintetizate mate
riale publicate de. editurile tehnice 
din tară, ca și o brevetotecă cu circa 
10 000 fișe ale celor mai importante

cului, pe porțelanul subțire 
ca pînza de mătase. Direc
torul întreprinderii. ingi
nerul Arghir Ciubotaru, 
un împătimit al meseriei, 
a fost aici de la primul 
țăruș.

— Era un cîmp, curgea 
Argeșul prin preajmă — 
ne-a povestit dînsul. Nu 
sint de-al locului, sint 
moldovean, dar aveam 
ambiția ca aici. în re
giunea unor olari ves
tiți să producem porțela
nul românesc, să-i dăm 
aripi puternice. Lucrasem 
la Turda, la Sighișoara — 
locuri cu tradiții industri
ale in domeniul ceramicii. 
La Curtea de Argeș tre
buia însă să o pornim de 
la zero, cum se spune, de 
la artizanat și să ajungem 
rapid Ia industrie în toată 
puterea cuvintului. Urma 
ca oamenii aceștia, viitorii 
muncitori ai întreprinderii, 
să facă un salt în meserie 
— de la lut la porțelan. 
L-au făcut, învățind, in 
timp ce se ridica întreprin
derea, la Sighișoara și la 
Turda. Am avut grijă ca 
învățătura lor să nu fie, în 
fapt, o repetare a stadiului 
atirts de turdeni și de sighi- 
șoreni, ci ceva mai mult, 
demn de izvorul de frumuy 
sețe oferit de iia argeșeană, 
de suplețea arhitecturii

argeșene, de sensibilitatea 
atît de profundă a baladei 
argeșene...

— Vorbiți ca un poet !
— După cum se vede, nu 

sint poet, ci „industriaș", 
ca orice muncitor de aici. 
Vibrez ca ei în fața moș
tenirii de frumos pe care 
arta populară milenară 
ne-o pune la dispoziție. 
Despre aceste lucruri ne-a 
vorbit cu fierbinte pasiune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oaspete drag al colectivu
lui nostru muncitoresc cu 
numeroase prilejuri. Și 
i-am urmat îndemnul de a 
ne inspira din tezaurul 
acestei moșteniri, îndemn 
care ne-a adus întotdeauna 
succes.

— Ce înseamnă succes în 
profesiunea dumneavoas
tră ?

— Succes înseamnă mun
ca a aproape 1 500 de mun
citori pasionați de meseria 
lor ; succes înseamnă in
troducerea în fabricație, 
chiar de la început, a 32 
de sortimente, în 10 mili
oane de piese.

— Impresionant !
— Sigur, impresionant, 

dacă te gîndești că, în 
fond, cu aceste 10 milioane 
de piese de-abia aveam loc 
in țară, ca să mă exprim 
așa. Vă dați seama, acope- 
ream toată piața noastră.

Trebuia, deci, să ieșim la 
export. Aveam temeiuri — 
fabrică nouă, ultramoder
nă, capacitate de creație 
originală. Colectivul nos
tru a introdus 84 de sorti
mente noi, din primul an, 
în paralel cu cele de debut,

reproiectăm și înnoim pes
te 80 la sută din produse.. 
Vă dați seama ce înseamnă 
lucrul acesta? O perma
nentă stare de căutare, de. 
experimentare, de impu
nere a noului nu numai in 
sfera creației artistice, ci

Vizitatorul care pășește în holul 
clădirii clubului muncitoresc al 
constructorilor de autocamioane din 
Brașov va observa imediat, cele 
trei vitrine cu cărți amenajate aici. 
Iubitorii de carte din uzină poposesc, 
cu regularitate in fața lor, pentru a 
afla care sint noutățile editoriale 
cele mai recente și bineînțeles pen
tru a le solicita apoi bibliotecii, sin
dicale,' cu împrumut,

în partea de sus a vitrinei aflată 
în dreapta holului citim : „40 de ani 
de izbinzi sub stindardul partidului", 
în această vitrină sint expuse cele 
mai recente cărți cu caracter social- 
politic, referitoare la evenimentele 
care au avut loc cu 40 de ani în urmă 
și pină în zilele noastre, la loc de 
cinste aflîndu-se lucrările mai ■ re
cente , ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Vitrina din stingă hoțu
lui conține ultimele lucrări edito
riale din domeniul literaturii be
letristice, în timp ce în vitrina din 
mijloc sîfit recomandate o seamă de 
cărți cu caracter turistic —■ in spe
cial de popularizare a unor stațiuni 
și zone turistice din tară și, nu in 
ultimul rînd. cărți 
beletristice cu a- 
ceastă temă.

Dar ceea ce poa
te vedea vizitato
rul aici reprezintă 
doar o mică „oglin
dă" a activității cu 
cartea ne care cele
două lucrătoare ale bibliotecii sin
dicale. sau centrale cum i se: mai 
spune, o desfășoară cu sprijinul a 
zeci de activiști obștești pentru 
popularizarea și difuzarea cărții in 
rindul constructorilor de autoca
mioane. Spunem „o mică oglindă", 
deoarece aici, la întreprinderea de 
autocamioane, munca cu cartea este 
mai completă, mai laborioasă și ea 
se înscrie tot mai mult pe linia ma
rilor exigențe pe'care partidul.' Secre
tarul său general le pun în fata 
lucrătorilor din domeniul muncii po- 
litico-ideologice.

...Setea de instruire, de îmbogățire 
a nivelului politic, cultural, tehnico- 
științific cunoaște în zilele noastre, 
și aici, ca în întreaga țară, o amploare 
și împlinire fără precedent. Una din 
realitățile cele mai palpabile este 
aceea că întreprinderea industrială a 
devenit nu numai o școală, care pre
gătește tînăra generație' pentru 
muncă, prin muncă, ci și o școală în 
care omul nou, cu o înaltă conștiin
ță, socialistă, cu o temeinică pregă
tire tehnico-profesională, are la dis
poziție izvoarele permanenței sale 
instruiri.

în întreprinderea de autocamioane 
din Brașov, unitate reprezentativă 
pentru industria noastră, cu peste 
20 000 de oameni ai muncii, setea de 
carte este cel mai bine ilustrată de 
numărul cititorilor de la cele două bi
blioteci ale uzinei: cea tehnică și cea 
a clubului, care numai în prima, ju
mătate a acestui an s-a ridicat la 
peste 10 000, iar cel al cărților citite 
la circa 65 000. Dar aceste cifre nu o- 
glindesc decit în parte preocupările 
colectivului uzinei pentru lărgirea 
orizontului intelectual. Un număr tot 
mai mare dintre ei și-au creat bi
blioteci personale.

— Constructorii de autocamioane, 
ne relata tovarășa Niculina Geor
gescu, responsabila bibliotecii tehnice 
încă din 1967, citesc și studiază mult, 
pentru că simt nevoia să citească, 
pentru că numai așa pot ține pasul 
cu progresele care se fac in domeniul 
construcției de autocamioane. Or, 
lectura unor cărți sau reviste teh
nice îi' ajută în rezolvarea unor 
probleme practice, concrete, din 
munca lor. Nu puțini dintre inventa
torii și inovatorii uzinei ne-au măr
turisit că, prin lucrările pe care 
le-am pus la dispoziția lor, au reu
șit să găsească mai ușor și mai re
pede soluțiile căutate, biblioteca

și recente invenții pe plan intern și 
extern, in domeniul construcției de 
autovehicule și al ramurilor înrudite 
cu aceasta. Ing. Vladimir Ursescu, 
șeful acestui birou’, ne prezintă mai 
multe exemple de ajutor acordat — 
prin materialele și informațiile do
cumentare — unor Cadre tehnice din 
întreprindere. Unul dintre cele, mai 
recente este cel al ing. Vasile Eria- 
che. care își propusese să conceapă 
un robbt. Pentru aceasta avea ne
voie de un anumit redactor'. pe care 
nu știa de Unde să-l procure, deoa
rece se importase pină nu demult, 
în urma investigației, șeful biroului 
de documentare tehnică descoperă 
sursa de unde ing. Enache putea 
să-și procure piesa respectivă. Ea se 
producea de puțină vreme chiar in 
țară. De un real ajutor s-a dovedit 
biblioteca tehnică și în cazul docu
mentării maiștrilor din uzină, cu
prinși in cursurile de reciclare, a 
acelora card urmează cursurile de 
perfecționare profesională sau care 
frecventează cursurile invățămîntu- 
lui superior.

Cu un fond de cărți bogat și un 
mare număr de cititori, biblioteca 
clubului (sindicală) s-a Impus și ea 
ca un instrument activ in procesul 
de culturalizare a colectivului între
prinderii, în formarea omului nou 
cu o conștiință înaintată, cu un nivel 
tehnico-profesional ridicat. Aici pon
derea o dețin cărțile de literatură 
beletristică și social-politică. Nu lip
sesc, desigur, nici lucrările cu carac
ter tehnico-științific, de artă sau de 
referință. Prin natura fondului. său 
de carte, biblioteca clubului șe adre
sează unei categorii mai largi de 
cititori, cu un grad de pregătire ge
nerală mai diferențiat.

Contribuția majoră a celor două 
biblioteci uzinale la îmbogățirea vie
ții spirituale a colectivului întreprin
derii, la Îndeplinirea marilor sarcini 
ce revin întreprinderii în actualul 
cincinal, la formarea generației de 
miine in spiritul înaltelor principii 
ale partidului nostru iși găsește ex
plicația în munca plină de pasiune 
desfășurată cu cartea de cele citeva 
bibliotecare sprijinite cu aceeași pa
siune de un larg activ obștesc, im
plicat fără rezerve în nobila activi
tate de popularizare și difuzare a 
cărții.

îndrumarea acestei, activități de 
comitetul și organizațiile de partid, 
de comitetul și grupele sindicale a

creat și creează condiții favorabile ca 
oamenii muncii nu numai să cu
noască permanent noutățile editoria
le, dar ca aceste noutăți să le devi
nă accesibile chiar la locurile de 
muncă și la căminele de nel’amiliști. 
Cu ajutorul difuzorilor voluntari, 
cartea social-politică, tehnică sau 
beletristică se difuzează (imprumu- 
tă) cititorilor, pe lingă cele două bi
blioteci . principale, prin alte peste 50 
de. biblioteci volante,, aflate in sec
ții său la căminele de nefamiliști.

Munca cu cartea îmbracă aici la 
întreprinderea de autocamioane o 
gamă largă de forme, de acțiuni. 
Accentul se pune în primul rind pe 
popularizarea noutăților editoriale, a 
cărților și a materialelor care intră 
în cele două biblioteci. Acestea sint 
aduse la cunoștința cititorilor săp- 
tămînal prin stația de radioficare, 
într-o emisiune specială, difuzată in 
pauza de masă. în același timp, bi
blioteca tehnică editează lunar o 
foaie volantă cu titlurile de cărți 
apărute in decursul lunii încheiate. 
Informații mult mai cuprinzătoare 
despre noile apariții tehnice cititorul 

poate afla in „Bu
letinul de informa
re tehnică", scos 
trimestrial, care 
mai cuprinde și 
unele articole apă
rute in diverse pe
riodice românești 
și străine, ea și

alte informații cu privire la ma
terialele documentare intrate in 
biblioteca tehnică in perioada din 
urmă. La rindul ei. biblioteca clubu
lui întocmește săptămînal liste cu 
noile apariții editoriale. Pe care le 
afișează la gazetele de perete din 
secții și la căminele de nefamiliști. 
Larg utilizate, sint expozițiile cu vin- 
zare, organizate cu cele mai diferite 
prilejuri : un schimb de experiență, 
la ședințele sindicale sau in pauzele 
de masă. La acestea se adaugă vi
trinele cu cărți sau coperte despre 
care am amintit. în activitatea celor 
două biblioteci s-a încetățenit și bu
nul obicei de a organiza intilniri in
tre cititori și autorii de lucrări sau 
între cititori și reprezentanții unor 
edituri, cu ocazia apariției unei cărți 
ori a sondajelor pe care le organi
zează unele edituri privind planurile 
editoriale. Dezbateri pe marginea 
unor lucrări apărute se organizează 
nu numai la clubul întreprinderii, dar 
și la căminele de nefamiliști. Tot 
aici au loc diferite concursuri pe 
cele mai variate teme ale literaturii 
române.. Activitatea de prezentare a 
cărții’— mai ales a celei beletristice 
— îmbracă și alte aspecte : aniver
sarea unui scriitor, împlinirea unui 
anumit număr de ani de la 'apariția 
unei lucrări de căpătîi pentru lite
ratura sau știința românească. Im
presionantă este in acest sens stră
dania depusă de Mirela Farcaș, res
ponsabila bibliotecii clubului, care 
și-a intocmit o evidentă ingenioasă 
privind asemenea aniversări, la care 
se adaugă un noian de texte-meda- 
lioane despre viața și opera multora 
dintre personalitățile de seamă ale 
culturii și științei românești sau 
străine. Nu lipsesc nici acele dezba
teri care vin în sprijinul activității 
productive, cum este cazul — ca să 
pe referim doar la un singur exem
plu — al recuperării și valorificării 
materialelor refolosibjle.

Prezenta cărții in viața cotidiană 
a constructorilor de autocamioane a 
avut și are implicații dintre cele mai 
favorabile pentru activitatea lor și 
ele se regăsesc în rezultatele remar
cabile obținute de uzina lor în cin
stea Congresului al XIII-lea, in con
tribuția adusă la construirea noii so
cietăți în țara noastră.

N. MOCANU
corespondentul „Scînteli”

bunuri de larg consum 
electrotehnice. Lucrează 
aici aproape cinci mii de 
oameni — urmași ai tăie
torilor de păduri, ai cres
cătorilor de animale sau 
simpli țărani. Deci prima 
generație de muncitori in

Curtea de Argeș-cetate nouă 
în noua istorie a patriei

înlocuindu-le treptat. Azi 
producem peste 1 000 de 
sortimente noi. Numai fa
bricile cu tradiții bogate 
sint capabile să producă în 
jur de 500 de sortimente. 
Ne mîndrim cu lucrul 
acesta.

— Deci, tinerețe plină de 
energie...

— Eu aș zice tinerețe 
plină de răspundere, mun
că fără preget, ambiție, în
drăzneală creatoare. In în
treprinderea noastră noul 
este cauză a fiecărui mun
citor, nu numai a colecti
vului de creație. Anual,

și în cea a tehnicii, care 
este mai puțin mobilă. în
treaga noastră producție 
este contractată la export 
în 40 de țări de pe toate 
continentele. Sîntem cău- 
tați, apreciați. Porțelanul 
românesc, cu frumusețe de 
Argeș încrustată în, sub
stanța lui !

Am trecut pe o altă plat
formă industrială a orașu
lui. pe cea din nord, unde 
este amplasată întreprinde
rea „Electroargeș". unitate a 
tehnicii de vîrf datorită 
produselor sale — compo
nente electronice pasive și

dustriali, și încă în ce do
meniu al industriei 1 Men
ționăm în special acest 
lucru pentru a pune mai 
bine în lumină efortul cu 
totul deosebit al însușirii 
tehnicii de vîrf, al realiză
rii unor produse competi
tive cu cele ale unor firme 
străine cu renume.

— Inteligența româneas
că face minuni cînd arei 
posibilitatea să-și însu
șească rapid și temeinic 
cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii și științei — afirma 
tovarășul Mihai Barbu, se
cretarul comitetului de

partid de la „Electroargeș". 
La noi acest fenomen se 
petrece in proporție de 
masă. Iată, în uzina noas
tră, peste 90 la sută din 
muncitori au absolvit li
ceul ; in maximum doi ani 
și restul de 10 la sută vor 
fi absolvenți de liceu in
dustrial. Și, țineți cont, toa
tă lumea, permanent, nu 
slăbește învățătura, se spe
cializează, își adincește cu
noștințele. Altfel produ
sele noastre nu ar fi ceru
te în Anglia, Italia, Aus
tria, R.F.G. Aceștia sint 
oamenii Curții de Argeș, 
generație extrem de înzes
trată, formată în atît de 
rodnica perioadă pe care o 
numim Epoca Nicolae 
Ceaușescu.

— Vorbeați despre pași-, 
unea colectivului pentru 
nou în tehnică, în știință. 
Prin ce ați ilustra-o, con
cret ?

— Prin două cifre care 
spun, corelate, totul : pro
centul de înnoire al produ
selor noastre este de peste 
92 la sută, in condițiile fa
bricării a 13 000 de sorti
mente. Faptul dă adevărata 
măsură a creației unui 
foarte tinăr colectiv mun
citoresc, hotărit să-și 
transforme mereu, prin 
muncă exemplară, numele 
în renume.

Hotărîrea aceasta este 
proprie și colectivelor 
muncitorești din celelalte 
foarte tinere și moderne 
întreprinderi ale Curții de 
Argeș — colectivele de la 
fabrica de mobilă și de la 
fabrica PAL, cel de la 
„Electrocentrale" (gospo
darul hidrocentralei de la 
Vidraru și al celor 18 mi- 
crohidrocentrale de pe Ar
geș), colectivul de la între
prinderea de proteine (uni
tate unică în lume prin 
capacitatea ei de produc
ție), cel al întreprinderii 
de confecții.

Un oraș frumos, un oraș 
modern, păstrîndu-și spe
cificul, aerul acela de sta
țiune submontană cuibărită 
în mijlocul unei naturi de 
o rară frumusețe. Curtea 
de Argeș a fost reconstrui
tă cu grija de a-i păstra 
farmecul evocator de isto
rie îndelungată. In nici 10 
ani de dezvoltare indus
trială impetuoasă, orașul a 
devenit un puternic centru 
muncitoresc. Cei 20 000 de 
oameni ai muncii, dintr-o 
populație de 30 000, au dat 
un nou chip localității lor 
— peste 90 la sută din fon
dul locativ este format din 
construcții noi. Am vizitat 
cele șase noi cartiere ale 
orașului, dotate cu fru
moase și moderne edificii

social-culturale. In nici un 
deceniu, s-au construit 
5 000 de apartamente. O 
zestre edilitară admirabil 
concepută arhitectural, 
transpunînd în linii inspi
rate specificul casei arge- 
șene. Orașul se trezește in 
fiecare dimineață in sune
tul sirenelor fabricilor sale. 
Muncitorii Curții de Argeș, 
în acest al 40-lea an al li
bertății noastre, dau țării o 
producție industrială in 
valoare de aproape 4 mili
arde de Iei, adică de peste 
400 de ori mai mult decit 
în anul 1945 și de 8 ori mai 
mult decit in anul 1965.

Curtea de Argeș — ce
tate nouă a industriei ro
mânești. Curtea de Argeș 
— făuritoare de istorie 
nouă pe un străvechi me
leag de istorie romanească.

O istorie nouă căreia 
oamenii muncii din Curtea 
de Argeș — in adunările 
de dări de seamă și a- 
legeri. ca și in plenara ac
tivului de partid al comite
tului orășenesc — se pregă
tesc, așa cum se pregătește 
întregul nostru popor in a- 
ceste zile premergătoare 
marelui forum al comu
niștilor să-i adauge prin 
gindul și fapta lor file de 
noi și epocale împliniri 
socialiste și comuniste.

cre%25c8%2599te.de
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România ÎN ÎNTÎMPINAREA DIN ACTIVITATEA PARTIDELOR

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele poporului, al Partidului și Guvernului Republicii Cuba vă 
mulțumim pentru mesajul frățesc adresat cu ocazia celei de-a XXXI-a ani
versări a asaltului asupra Cazărmii Moncada.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Cuba

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat o 
telegramă primului ministru al Sta-

tulul Israel. Shimon Peres. în le
gătură cu desemnarea sa în această 
funcție, prin care ii transmite felici
tări și urări de sănătate și succes.

CONGRESULUI PARTIDULUIREMARCABILE REALIZĂRI ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ DEMOCRATICE ȘI PROGRESISTE

DIN NOILE STATE INDEPENDENTE

Africane din Zimbabwe (Z.A.N.U.)

Cronica il
Președintele Marii Adunări Na

ționale. Nicolae Giosan. a avut, 
miercuri, o - întrevedere cu Setsu 
Shiga, secretarul general a! Grupu
lui parlamentar de prietenie 
nia — România, care se află 
zi 1 ă in tara noastră.

Au fost evidențiate bunele 
româno-japoneze. subliniindu-se con
tribuția pe care paflanieritele din 
cele două tari, grupurile parlamen
tare de prietenie o aduc la inten
sificarea colaborării dintre cele două 
țări in domenii de interes comun.

Oaspetele japonez s-a intilnit. in 
cursul aceleiași zile, cu Alexa 
Haralambie. președintele 
National pentru Educație 
Sport.

A fost prezent Takaakj 
ambasadorul Japoniei la

★
Miercuri, tovarășul Gheorghe Pană, 

președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, primarul general al Ca
pitalei. a avut o întrevedere cu Be-

a

Japo- 
in vi

relații

cu
Consiliului

Fizică și

Hasegawa, 
București.

drettin Dalan. primarul municipiului 
Istanbul, care face o vizită in tara 
noastră.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de informații privind mo
dul de organizare si activitatea e- 
conomică. social-culturală si edilitar- 
gospodărească a celor două muni
cipii.

A luat parte Nahit Ozgiir, amba
sadorul Turciei la București.★

Ambasadorul Thailandei la Bucu
rești, Seth Herabat, a oferit miercuri 
o recepție cu prilejul încheierii mi
siunii în țara noastră.

Au participat Traian Pop, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Paula Prioteasa, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, reprezen
tanți ai altor ministere și instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

ai 
iu- 
ex- 

și
19

cifră

Zilnic, mii si mii de oameni 
muncii din Capifală si din toate 
detele tării continuă să viziteze 
poziția ..Dezvoltarea economică 
socială a României". Miercuri, 
septembrie, s-a înregistrat o
record : peste 40 000 de vizitatori.

Grandioasa sinteză a realizărilor 
istorice aie poporului român dobin- 
dite in 'cei 40 de ani care au tre
cut de la victoria revoluției de eli
berare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă continuă să 
se afle — la aproape o lună de la 
inaugurare — in atentia celor mai 
largi categorii de oameni ai mun
cii din întreaga tară, precum si a 
unui mare număr de oaspeți de pes
te hotare. Prin pavilioanele si Prin 
fata. standurilor expoziției S-au pe
rindat. de la deschidere, aproape un 
milion de vizitatori.

Cu un deosebit interes, cu senti
mente de mindrie patriotică', sutele 
de mii de vizitatori — muncitori.

țărani, intelectuali, elevi si studenti. 
militari — revăd. într-o edificatoa
re sinteză, marile înfăptuiri din pe
rioada deschisă de Congresul al 
IX-leă de cind in fruntea partidu
lui si statului se află cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, ctitorul 
României moderne, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Sint admirate realizările obținute 
în domeniile de vîrf ale industriei, 
in agricultură, in construcția eco
nomică si socială in generai. în dez
voltarea armonioasă a tuturor Zo
nelor tării, in ridicarea potențialu
lui productiv al fiecărui iudet. in 
înflorirea fără precedent a stiintei. 
invătămintului si culturii.

Exoozitia ..Dezvoltarea ecoriomică 
si socială a României" rămine des
chisă. la cererea a numeroase co
lective de oameni ai muncii din 
București si din tară, pînă la 25 sep
tembrie. puțind fi vizitată zilnic in
tre orele 8—20.

(Agerpres)

SEZON PRELUNGIT PE LITORAL, 
LA TARIFE REDUSE

VenusStațiunea Foto : Gh. Vințilă

■: ’■ .. . ’ ’.- I

Litoralul continuă pri
mească oaspeții dornici de un se
jur reconfortant, cu condiții de ca
zare. masă si odihnă dintre cele 
mai bune. Este important de re
ținut faptul că incepind cu data 
de 16 septembrie, se aplică mari 
reduceri de tarife. Astfel, o pen
siune completă (cazare si masă în 
hotel si restaurant de categoria I)

De zi de persoană, față 
tarif practicat in lu- 

- august. Si incă un a-

costă 75 lei 
de 123 lei. 
nile iulie - 
vantai : cei care cumpără bilete de 
odihnă de la agențiile si filialele 
oficiilor județene de turism si ale 
întreprinderii de turfsm. hoteluri și 
restaurante București beneficiază 
și de o reducere de 25 la sută la 
tariful de transport pe calea fe
rată.

vremea
lnstitutul de meteorologie și hidro

logic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 septembrie, ora 21 — 23 
septembrie ora 21. în țară : Vremea va 
fi in general instabilă, iar cerul va
riabil cu înnorărl accentuate în pri
mele zile. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, care vor avea și ca
racter de aversă însoțite și de descăr
cări electrice. In majoritatea regiuni
lor. Izolat vor fi condiții pentru că- K

deri de grindină, iar cantitățile de apă 
vor depăși 25 de litri pe metru pă
trat in 24 de ore. Vintul va sufla slab' 
■pînă la moderat cu unele intensificări 
la munte. Temperaturile minime in 
timpul nopților vor fi cuprinse intre 
7 și 17. grade, iar cele maxime in 
timpul zilelor vor fi cuprinse intre 16 
și 26 de grade. La București : Vreme 
ușor' instabilă, cu cerul temporar po
ros. Va ploua. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în timpul nopți
lor între 11 și 13 grade, iar cele ma
xime in timpul zilelor între 22 și 25 de 
grade. . >

/

cinema
9 Dreptate în lanțuri : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, VICTORIA
(16 28 79)’— 9,30: 12: 14.30: 17: 19.30. 
® Jeppe de la deal („Zilele fil
mului danez") : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15: 14.30; 16,45: 19: ” 
9 Imposibila iubire : 
(17 08 58) — 9: 12: 16; 19.
9 Surorile : GIULEȘTI 
9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; ÎS; 
20.

21.
GRIVIȚA

(17 55 46)

© Emisia continuă : A 
(35 04 66) — 9; 11:15; 13,30; 
20, FLAMURA (83 77 12) 
13.15; 15,30; 17,45: 20.
© Salutări de
(79 71 26) — 9;
20.15.
• Septembrie : 
(15 61 10) — 9;
20.
• Săptămîna nebunilor : 
(15 63 84) — 9; 11.15: 
20.15.
© Bietul Ioanide
(14 12 24) — 9; 12.15:
9 împușcături sub 
BUCUREȘTI (15 61 54) 
15.30: 17.45; 20.
• Jazz '20 : SCALA
11.15; 13.30: 15.45; 18;

ia Agigea
11.15: 13.30:

: VOLGA 
15,45: 18;

TIMPURI NOI 
11; 13,15; 15,30: 17,45;

FESTIVAL
13.30; 15.45: 18;

CENTRAL 
16: 19.15.

spânzurătoare :
— 9; 11; 13,15:

(11 03 72)
20.

socialistă
din întreprinderi 

din

Prezentăm
de către alte . .... . ..
industriale, construcții, transporturi, din unități agricole, precum și 
domeniul ‘circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit , pe baza realizării 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii 
lunii august (*), pe primele locuri

în continuare rezultatele obținute in întrecerea 
colective fruntașe de oameni ai muncii

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȘI
PREPARĂRII MINEREURILOR 

minieră 
cu 918,6

Locul I : Exploatarea 
Deva, județul Hunedoara, 
puncte.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu : 12,4 la 
producția '.................
producția-marfă vîndută și 
sată, 21,3 la sută la volumul 
pregătiri miniere, 14,3 la sută 
volumul de deschideri miniere. 12,7 
la sută la productivitatea 
depășiri de plan au mai 
ținute la producția netă 
ficii : consumurile de 
de bază au fost mai mici 
normate cu 11:3 la sută, 
de combustibili și energie electri
că cu 2,6 la sută.

Locul II : întreprinderea Sa
lina Slănic-Prahova, cu 853,7 
puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Vatra Dornei — județul Suceava, 
cu 813 puncte.

plan 
sută 

fizică, 11,1 la sută

au 
la 
la 

inca-
de 
la

muncii ; 
fost ob- 
și bene- 
materiale 
decit cele 
iar cele

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 287,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 13,6 la sută 
producția de energie electrică 
bornele generatoarelor, 12,2 
sută la graficul de putere la 
poziția sistemului energetic națio
nal ; unitatea 
prevederile 
ductivitatea 
combustibil 
producerea 
termice 
normat 
energie 
propriu

Locul 
trocentrale Deva, cu 32 de puncte.

s-a încadrat 
de plan privind 
muncii ; consumul 
convențional pentru 

energiei electrice 
a fost mai mic decit 
cu 0,2 la sulă, iar cel de 
electrică pentru consumul 
tehnologic, cu 1,4 la sulă. 
II : întreprinderea elec-

la

se situează :

indicatorilor
socialiste, la sfirșitul

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA PRODUSE 

ANORGANICE
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești — București, cu 979,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,1 la sută ia 
producția fizică. 47 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată : 
însemnate depășiri de plan au 
fost obținute la producția netă, 
export, productivitatea muncii, be
neficii și la livrările de mărfuri la 
fondul pieței : cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marlă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
12,9 la sută, 
10.5 la sută.

Locul II : 
mică Turda, 
puncte.

Locul 
Rimnicu

la sută la livrările de mărfuri 
fondul pieței ; însemnate depășiri 
de plan au fost obținute la export 
și beneficii ; cheltuielile totale Ia 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
4.7 la sută, iar cele materiale cu 1 
la sută.

Locul II : 
grafică .,13 
București, cu

Locul III :
„Casa Scînteii'
539 puncte.

fie 
cu

întreprinderea poli- 
Decembrie 1918“ —
602,1 puncte.

Combinatul poligra- 
.“ — București,

iar cele materiale cu

întreprinderea chi- 
județul Cluj, cu 717,5

Combinatul chimicIII : 
Vîlcea. cu 618,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea fores

tieră de exploatare și transport 
Rimnicu Vilcea, cu 837,6 puncte.

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții industriale — 
Brăila, cu 399,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 
producția de < 
terminată, 5.2 .la 
tivitatea muncii ; 
nate de pian au : 
producția netă 
cheltuielile totale la 1 000 lei 
ducție construcții-montaj au 
mai mici decit cele planificate 
0,t> la sută, 
5,6 la sută.

Locul II : Trustul antrepriză 
generală de construcții industriale
— Brașov, cu 397,3 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții industriale
— Iași, cu 379,4 puncte.

: 3,5 la sută la
construcții-montaj 
sută la produc- 

; depășiri însem- 
fost obținute la 
și la beneficii ; 

pro- 
fost 

cu 
iar cele materiale cu

Cel de-al doilea Congres al Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), desfășurat intre S și 12 august la Harare, cu participarea a 
6 000 de delegați din întreaga țară, a adoptat, sub forma a zece rezoluții, 
un program ’ '1............... ' ................ ................... ’
dezvoltarea 
considerare 
fice țării.

de acțiune pentru următorii ani. Hotărîrile adoptate privesc 
tinărului stat african pe calea socialistă, opțiune ce ia in 
condițiile istorice, economice, sociale si'culturale speci-

de acțiune

9OBI

Și 
cel

pc- 
cu

au 
Ia

IN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție 

trolieră Berea, județul Buzău, 
543,7 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 2,6 la sută
producția fizică. 6,4 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și . încasată, 
5,6 la sută la productivitatea mun
cii, 11,2 la sută la volumul de 
fluide injectate in zăcămint pen
tru creșterea factorului final 
recuperare ; depășiri de plan

de
.. ■ ■ .. ... au

mai fost obținute la producția netă 
și beneficii ; cheltuielile totale 
i 000 lei producție-marfă-au 
mai mici decit cele planificate 
3,1 la sută, iar cele materiale 
5,4 la sulă.

Locul II : Schela de producție 
petrolieră Țicleni, județul Gorj, cu 
533,9 puncte.

Locul III : Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu, cu 533,4 puncte.

la 
fost 

cu 
cu

Si-

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de 

prospecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 748,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11.9 la șută la 
volumul fizic la forajul cu son
deze, 10.1 la sută la volumul fi
zic la lucrările miniere, 2,1 la sută 
la volumul lucrărilor geologice. 6,5 
la sută la viteza medie de lucru 
la forajul cu sondeze, 14,4 la sulă 
la volumul producției normate ce 
revine pe o persoană ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la re
zerva de substanțe minerale utile 
și la beneficii : consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decit cele normate cu 30 
la sută, iar cele de combustibili și 
energie electrică, cu 14,1. la sută.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj, cu 748,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geolo
gice Hunedoara, cu 655,6 puncte.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
SI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" — Timișoara, cu 
puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 3,2 la sută
producția fizică. 1,7 la sută la pro.- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
1,3 la sută la productivitatea mun
cii.; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, export 
și beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost 
mai mici decit cele normate cu 3.4 
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 5,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
trobanat" — Timișoara, cu 618 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
conductori electrici emailați — Za
lău. cu 574.9 puncte.

I :

630

au 
la

*) Indicatorii privind pro
ducția netă, productivitatea 
muncii, costurile de producție 
Si beneficiile sint calculați pe 
7 luni.

• Runda 6 : PROGRESUL
— 15,30; 17,30; 19.30.
O Aventurile lui Babușcă
17, Un petic de cer — 13;
DOINA (16 35 38).
© -------------

(23 94 10)

(16 29 17)
20.

Călina roșie : CAPITOL
9; 11.15: 13,30: 15,45; 18:
Undeva, cindva : PATRIA (II 86 25) 
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15. 
Seherezada : LUCEAFĂRUL 

9: 11.15; 13.30: 15,45; 18;

LUMINA (14 74 16) — 9;

ca tine : FAVORIT
9; 11.15: 13,30; 15.45: 18;

•
(15 87 67) —
20.15.
9 Yankeii : 
12,15; 16: 19.
• Cineva 
(45 31 70) —
20.15.
9 Locotenent Cristina ; BUZESTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
9 Marfă furată i CULTURAL

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța — 
Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor — cu 765 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la vo
lumul activității exprimat prin in
dicator specific, 11,8 la sută la u- 
tilizarea mijloacelor de transport, 
24,8 la sută la producția netă. 27,8 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai lost ob
ținute la venituri brute și bene
ficii : consumurile de combustibili 
și energie electrică 
mici decit cele 
sută.

Locul __ . ____ ,_____ ___
transport naval și auto „Delta 
nării" Tulcea — Ministerul 
culturii și Industriei Alimentare — 
cu 566,5 puncte.

au fost 
normate cu 5.1

mai
ia

II : întreprinderea de 
Du- 

Agri-

Principalii indicatori de plan âu 
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția fizică și la producția netă, 
5,1 la sută la producția-marfă vin
dută și încasată ; depășiri de plan ' 
au mai fost obținute la export, 
productivitatea muncii,' beneficii și 
la livrările de mărfuri la 
pieței ; cheltuielile totale la 
lei producție-marfă au fost 
mici decit cele planificate cu 
la sută, iar cele materiale cu 2 la 
sută.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani, cu 633,1 puncte.

Locul III : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova, 
cu 501,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 
LINĂ, MĂTASE, IN, CÎNEPĂ 
Locul I : întreprinderea 

„Dorobanțul" — Ploiești, 
puncte.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu : 10,9 la 
producția fizică. 1.6 la 
producția-marte vindută 
sată. 9,5 la suta la livrările la fon
dul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export. . pro
ductivitatea " .' ' —■ ■■
consumurile de materii prime 
materiale au fost mai mici 
cele normate cu 1.3 la sută, iar cele 
de energie electrică și 
bili cu 2,3 la sută.

Locul ÎI : Filatura de 
tănată — București, 
puncte.

Locul III : întreprinderea , 
sătoriile reunite" — București, 
568,2 puncte.

fondul
1 000 
mai 

0,5

de stofe 
cu 683,3

plan 
sută 
sută
și inea-

au 
la 
la

muncii și beneficii ;
Și 

decit

combusti-

lină piep-
cu 623,8

„Țe-
. cu

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA 

INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de 

dustriaiizare a laptelui Galați, 
436 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 14,2 Ia sută 
producția fizică, 11,8 la sută 
producția-marfă vîndută și 
sată, 4,8 la sută la beneficii ; au 
fost depășite, de asemenea, sarci
nile de plan la export și la livră
rile la fondul pieței,: cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele plani
ficate cu 3,6 la sută, iar cele ma
teriale, cu 6,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Suceava, 
cu 430.1 puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița, 
cu 332.6 puncte.

in-
cu

au 
la 
la 

inca-

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poli

grafică „Bucureștii Noi”, cu 631,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 2 la sută la pro
ducția fizică, 2,6 la sută la p 
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 6 la sută la producția- 
marfă vîndută si încasată si cu 8.9

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

RUTIERE
Locul I : întreprinderea de uti

laj de transport si utilaje pentru 
construcții Rovinari — Ministerul 
Minelor — cp 921,3 puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost, depășiți cu: 36.6 la sută la vo
lumul mărfurilor transportate. 14 ia 
sută la productivitatea muncii. 26 
Ia sută la indicele de utilizare a 
unei tone capacitate din parcul in
ventar de autovehicule marfă ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la producția netă, beneficii si ve
nituri brute din activitatea de 
transport : cheltuielile la 1 000 lei 
venituri brute din transporturi au 
fost mai mici decit cele planifica
te cu 5,2 la sută, iar consumurile 
de carburanți cu_ 18 la sută.

Locul 
transport 
cultură si 
zău — cu

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Caras-Severin. cu 
378.1 puncte.
IN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană » 
cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor si de cre
dit Gorj, cu 1 248.6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2.6 la sută la in
trări la fondul de stat. 2.2 la sută la 
producția industriei mici. 2.3 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație. 3 la sută la desfaceri de 
mărfuri cu amănuntul. 13.3 la sută 
la producția proprie de alimenta
ție publică : depășiri importante 
de Plan au fost obținute la export 
si livrări de mărfuri la fondul pie
ței.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achizi
ții. desfacere a mărfurilor si de 
credit Cluj, cu 954,1 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Neamț, cu 950.6 puncte.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de a" 

provizionare tehnico-materială — 
Satu Mare, cu 785.1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5.4 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit. 30 
la sută la mărfuri încărcate si ex
pediate mecanizat — paletizat și 
pachetizat : depășiri însemnate de 
plan au mai fost obținute la pre
luarea stocurilor disponibile, bene
ficii. viteza de circulație a mărfu
rilor. valorificarea stocurilor dispo
nibile : cheltuielile de circulație la 
1 000 iei desfacere au fost mai mici 
decit cele planificate cu 5.9 la sută.

Locul II : baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială — 
Vilcea. cu 767 puncte.

Locul III : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială — 
Buzău, cu 687,4 puncte.

(Agerpres)^

Programul 
în primul rînd, lg rolul 
precizind in acest Sens : 
de la începutul luptei revoluționare 
armate și apoi de la cucerirea inde
pendenței, interesele, aspirațiile și 
obiectivele partidului și poporului 
coincid in tot mai mare măsură, 
este necesar pentru ordinea, pacea 
și prosperitatea țării să se afirme 
tot mai puternic rolul conducător 
al Z.A.N.U.. iar politica partidului 
să fie realizată în viitor de toți ce
tățenii, fără excepție. Este voința 
fermă și neclintită a poporului și 
a partidului său de a introduce, la 
timpul potrivit, in conformitate cu 
legea și constituția, sistemul parti
dului unic. Principiul centralismu
lui democratic va constitui princi
piul fundamental al activității in
terne și al conducerii partidului. 
Pentru dezvoltarea conștiinței poli
tice și ideologice a membrilor săi, 
precum și a capacității de a con
duce a partidului, va fi constituită 
o școală superioară de marxism
leninism.

în continuare, în document este 
salutată hotărirea guvernului de a 
întări securitatea publică, prin mo
bilizarea maselor, a brigăzilor de 
tineret și a unităților speciale de 
sprijin.

în domeniul dezvoltării economi
ce. documentul prevede intensifi
carea procesului de socializare a 
producției. Pentru aceasta — arată 
programul de acțiune — sint ne
cesare introducerea proprietății de 
stat asupra mijloacelor de produc
ție, extinderea programelor de ca
lificare a muncitorilor și introduce
rea principiului autoconducerii, for
marea de întreprinderi cooperatis
te în industrie, comerț și meșteșu
guri, controlul băncilor și al socie
tăților de asigurare, extinderea 
sectorului public și înființarea de 
întreprinderi industriale de stat, 
precum și încurajarea investițiilor 
din surse naționale și străine — 
prin selecție.

Guvernul Republicii Zimbabwe 
— subliniază documentul — consi
deră reforma agrară drept un ele
ment cheie al strategiei sale eco
nomice. în acest scop, se va inten
sifica programul de constituire a 
întreprinderilor de stat, ca sector 
principal al agriculturii socialiste, 
promovindu-se. concomitent, crea
rea de cooperative agricole.

se referă, 
partidului, 

întrucît

Vor fi întocmite proiecte pentru 
diversificarea surselor de energie, 
pentru realizarea autoaprovizionă- 
rii energetice și se va elabora un 
program avind drept scop valo
rificarea apelor fluviului Zambezi, 
inclusiv pentru irigarea 
agricole proprietate de 
fi extins programul de 
arbori.

Referitor la sectorul . ______
rilor, programul de j v.tiune preco
nizează electrificata unor noi linii 
ale căilor ferate. Se uatenționează, 
de asemenea, introducerea electri
cității în anumite ținuturi agrare, 
în funcție de existența unor nece
sități urgente.

Campania de alfabetizare ur
mează să fie continuată sistema
tic, pentru a se ajunge pină la sfir
șitul deceniului la răspîndirea ge
nerală a științei de carte. Totodată, 
se va introduce predarea cunoștin
țelor politice în întreaga rețea de 
invățămint, în vederea popularizării 
și asimilării in măsură tot mai 
mare a socialismului științific. Pro
gramul de acțiune al Z.A.N.U. 
preconizează, în același timp, ex
tinderea și consolidarea asistenței 
sociale, astfel ca să fie garantată 
pină în anul 2000 posibilitatea tu
turor cetățenilor de a-și îngriji să
nătatea.

în ceea ce privește construcția 
de stat, guvernul este chemat să 
introducă, fără amînare, sistemul 
prezidențial al puterii executive, să 
pregătească introducerea sistemului 
legislativ unicameral și să anuleze 
legile care conțin prevederi discri
minatorii pentru femei.

til rezoluția consacrată relațiilor 
internaționale. Congresul Z.A.N.U. 
mulțumește țărilor socialiste, state
lor din prima linie, țărilor mem
bre ale Organizației Unității Afri
cane, ale O.N.U., statelor nealinia
te. pentru sprijinul politic, diplo
matic și material acordat poporului 
Zimbabwean in timpul luptei pen
tru independentă. Documentul re
afirmă solidaritatea Z.A.N.U. cu 
mișcările de eliberare națională, în 
special cu lupta dreaptă a poporu
lui namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O.

Cel de-al doilea Congres al 
Z.A.N.U. a hotărit ca de-acum îna
inte în titulatura partidului să nu 
mai fie menționată prescurtarea 
F.P. (Frontul patriotic).

terenurilor 
stat, și va 
plantări de

transportu-

Legămînt revoluționar cu viitorul
(Urmare din. pag. I)

II : întreprinderea de 
specializat pentru agri- 
industria alimentară Bu- 
864,4 puncte.

III :

a deveni ceea ce ei 
înșiși, și țara, își do
resc, demni urmași ai 
eroicului nostru po
por, revoluționari de
votați progresului 
multilateral al 
niei.

tnsușindu-și
nuu tot ceea 
creat mai bun 
rea umană, 
ce este mai nou in 
știință și tehnică, ti
nerii țării au inimile 
larg deschise spre co
morile de frumusețe 
ale limbii moderne, ale 
istoriei patriei. Că-

Româ-

conti- 
ce a 
gindi- 

tot ceea 
nou

lăuziți permanent de 
concepția revoluționa
ră, ei sint chemați să 
lupte fiecare pentru 
dezvoltarea cunoaște
rii, pentru noi și noi 
descoperiri.

■Sub semnul dorinței 
de cunoaștere și în
făptuire, tinăra gene- 
—urcă 

ale 
luminată 

cuteză-

rație a patriei 
pe treptele noi 
cunoașterii 
de cale mai 
toare aspirații ale po
porului român, însu
flețită de generosul 
proiect social .comu
nist configurat de 
documentele partidu
lui, de indicațiile vi-

zionare ale secre
tarului său general.

Printr-o minunată 
îngemănare a virste- 
lor, a visurilor și a 
aspirațiilor poporului 
nostru către amil 2000, 
tot ceea ce va hotărî 
Congresul al Xlll-lea 
al partidului va fi în
făptuit și prin apor
tul. tineresc, compe
tent, însuflețit al ce
lor care la 15 sep
tembrie au inaugurat 
o minunată etapă a 
devenirii tinerei ge
nerații sub semnul iu
birii de patrie, sub 
semnul angajării re
voluționare pentru vi
itorul ei.

Cuscrii : FEROVIAR (50 51 40) —
11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.

Lupii mărilor ; ARTA (21 31 86) — 
11; 13; 15; 17,15: 19.30, la grădină 
20.15. COSMOS (27 54 95) — 9.30;

30: 13.30; 15,30. 17.30; 19,30.
I se spunea „Buldozerul" : EX- 
"------- ~ ~ 9: 11,15: 13,30;

• Prindeți și neutralizați : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30: 17,30: 19.30.

11
9
CELSIOR (65 49 45) 
15.45; 18: 20.
9 Războiul stelelor : DACIA
— 9: 12; 16: 19.
© Campionul : COTROCENI
— 11: 13,15: 15,30; 17.45: 20. 
(13 49 04) — 10: 13: 16; 19.
© Vizită la domiciliu : LIRA
— 15.30: 18; 20, la grădină - 
© Gemenii în vacanță : 
SĂRII (31 28 13) — 15,30;

teatre
(50 35 94)

(49 48 48) 
UNION

(31 71 71) 
- 20.

DRUMUL 
17,30: 19,30.

® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : A douăsprezecea noapte — 
19,30; (sala „Ion Vasilescu") : Papa 
dolar — 19.30.
9 Teatrul ' Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 18,30.
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 20.
9 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 19.30.

INFORMAȚII
în „Cupa campionilor"

Ia fotbal
DINAMO BUCUREȘTI — 

OMONIA NICOSIA 
4—1

Campioana României. Dinamo 
București, a debutat cu o victorie 
la scor in cea mai importantă din
tre competițiile europene interclu- 
buri. întrecînd 
cu 4—1 (4—1) 
in favoarea fotbaliștilor bucuresteni 
pare destul de confortabilă pentru 
a le asigura calificarea in turul se
cund al ..Cucei campionilor", cu 
toate că meciul retur de la Nicosia, 
din 3 octombrie, va fi mult mai greu 
decit cel de ieri.

Echipa noastră campioană, deși 
a inscris patru, goluri, toate în pri
ma repriză, nu s-a arătat prea 
convinsă că trebuie să folosească 
întreaga ei forță de ioc pe parcursul 
celor 90 de minute. Așa se si expli
că primul sfert de oră lipsit si de 
claritate, si de insistentă in acțiuni 
la poarta cipriotă. Au marcat însă 
oaspeții cel dinții gol a) partidei 
(Savidis. min. 16) fapt care i-a obli
gat ne dinamovisti să înceapă, in 
sfîrsit asalturile pentru realizarea 
diferenței de soluri necesare califi
cării.; Și in aproximativ II minute, 
scorul s-a transformat din 0—1 in 
4—1. Pe timpul acestor minute am 
văzut patru goluri înscrise foarte 
frumos : mai intîi. Orac (min. 24). 
din lovitură liberă executată in stil 
propriu de ne dreapta, cu piciorul 
sting, in coltul scurt ; apoi. Tulba 
(min. 27). dună care a inscris Țălnar, 
la capătul celei mai bune combinații 
de atac bucureștene. Golul nr. 4 : 
din nou. lovitură liberă executată de 
Orac (min. 35). la fel de spectaculos 
ca și prima, dar în colțul lung. In

De Omonia Nicosia 
Diferența de goluri

• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 19.
® Teatrul satlric-muzical „C. Tâ- 
nase" (15 56 78. grădina Boema) : 
Constelația Boema — 19,30; (grădina 
Cărăbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30: (stadionul Giu- 
lești) : Stele pe gazon —
• Ansamblul “ 
(13 13 00): 
18,30.
® Teatrul
Aventurile .... 
vinte și Pepelea — 16.
® Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului
• Estrada armatei (13 60 84, grădina 
C.C.A.) : Atenție... estrada în emisie 
— 19,30.

..Rapsodia
Bucuroși do

„Țăndărică" 
Iui Plum-Plum

SPORTIVE
rest, pînă la capătul partidei. Dina
mo n-a mai realizat ceva notabil.’ în 
schimb, cipriotii au avut citeva sur
prinzătoare ocazii mari de gol. în 
partida retur, sintem încredințați că 
echipa noastră campioană va iuca 
un fotbal ne măsura valorii jucăto
rilor ne care îi are la dispoziție.

Valeriu MIRONESCU
★

Azi. la stadionul ..23 August" din 
Capitală. Sportul studențesc va în- 
tîlni cunoscuta formație italiană 
Internazionale Milano, in primul tur 
al ..Cupei U.E.F.A.". 
ne la ora 17.

Meciul va înce-

★
Alte rezultate din 

cupelor europene de
primul tur al 

fotbal :

„Cupa campionilor europeni" : 
Trabzonspor (Turcia) — Dnepr Dne
propetrovsk 1—0 (1—0), Lech Poz
nan — F. C. Liverpool 0—1 ; Steaua 
Rosie Belgrad — Benfica 
3—2 ;
V.F.B. Stuttgart 1—1 ; Vaalerengen 
(Norvegia) — Sparta Praga 3—3 ; 
Ilves Tempere — Juventus Torino 
0—4.

Lisabona
Levski Spartak Sofia —

Cupelor" : Rapid Viena — 
Istanbul 4—1 (2—1), Wisla 
— I.B.V. Vestmannaeyjar 
4—2 ; Banyasz Siofok (Un- 

■1 ; Dinamo Moș

„Cupa
Besiktas 
Cracovia
(Islanda)
garia) — Larissa 1 
cova — Hajduk Split 1—0 ; Bally
mena (Irlanda de Nord) — Hamrun 
Spartans 0—1.

„Cupa U.E.F.A." : Glentoran Bel
fast — Standard Liege 1—1 (1—0) ; 
Red Boys Differdange (Luxemburg) 
— Ajax Amsterdam 0—0 ; F.C. Rey
kjavik — Queens Park Rangers 0—3 
(0—1) ; Bohemians Praga — Apollo- 
nia Limassol 6—1 ; Dukla Banska 
Bystrica — Borussia Moenchenglad
bach 2—3 ; Dinamo Minsk — Helsin
ki J.K. 4—0 ; Lokomotiv Leipzig — 
Lillestroem (Norvegia) 7—0.

17.
Română" 

oaspeți —

(15 23 77) :
— 10: Ar

La închiderea, ediției

Aseară, la Roma, in „Cupa cupe
lor", ~ 
1—0
la Sevilla, în „Cupa U.E.F.A. 
versitatea Craiova a fost invinsă de 
formația locală Betis tot cu 1—0.
' Meciurile retur din prima etapă a 
cupelor europene se dispută la 3 oc
tombrie.

Steaua București a pierdut cu 
în fața echipei A. S. Roma, iar 

- ‘ - ------- -- Uni-
19.

9;
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Lucrările Adunării Generale 
a O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
—■ Președintele celei de-a 39-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.. Paul Lusaka (Zambia), a 
lansat principalelor puteri nucleare 
apelul de a ..explora de urgentă 
toate căile în vederea reluării dia
logului. intr-un spirit de înțelegere, 
responsabilitate si flexibilitate". „Lu
mea — a declarat Paul Lusaka, in 
discursul rostit în plenara Adunării 
Generale — nu este in securitate 
atita timp cit marile puteri nu sint 
angajate intr-un dialog serios asu
pra controlului si opririi sau înghe
țării procesului tot mai intens de 
modernizare a armamentelor nu
cleare".

în continuare, el s-a. referit la si
tuația gravă creată de îndatorarea★

Prima zi a lucrărilor actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a consemnat in afara alegerii lui 
Paul Lusaka, președinte al Adunării 
si desemnarea președinților celor 
șapte comitete principale și a celor 
21 de vicepreședinți. împreună cu 
președintele, aceștia constituie Biroul 
Adunării Generale.-

Reflectind atit. structura Organiza
ției Națiunilor Unite, unde majorita-

masivă a țărilor sărace, evidențiind 
necesitatea -reglementării urgente a 
problemei datoriilor externe foarte 
mari ale statelor in curs de dezvol
tare. în acest, sens, vorbitorul a sub
liniat că țările debitoare nu trebuie 
să suporte singure dificultățile gene
rate de nesoluționarea acestei pro
bleme, intrucit ele nu sint răspunză
toare de creșterea dobînzilor și rjici 
de măsurile protecționiste ce afectea
ză posibilitățile lor de , rambursare.

Președintele Adunării Generale a 
O.N.U. a subliniat, totodată, necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
abolirea neîntirziată a politicii de. 
apartheid, care lezează grav dreptu
rile umane fundamentale ale popu
lației de culoare majoritare din 
R.S.A.

*
tea covîrșitoare a celor 158 de state 
membre este deținută de țările in 
curs de dezvoltare, dar și, rolul și con
tribuția acestor state la abordarea și 
soluționarea problemelor omenirii si 
la activitatea diferitelor organe- din 
sistemul Națiunilor Unite, cinci din 
cele șapte comitete-ale Adunării vor 
fi conduse, in această sesiune, de
reprezentanți ai țărilor lumii a treia.

Necesitatea unor reforme structurale 
ale actualului sistem financiar-monetar

- subliniată de primul ministru al Indiei
DELHI 19 (Agerpres). — Primul 

ministru al Indiei. Indira Gandhi, a 
relansat apelul în favoarea depune
rii de noi eforturi pentru apropierea 
punctelor de Vedere divergente in
tre țările în curs de dezvoltare si 
cele dezvoltate. în vederea convo
cării unei conferințe internaționale, 
consacrată problemelor monetare și 
financiare, care afectează economia 
mondială. Luînd cuvintu] pe margi
nea concluziilor desprinse din ra
portul unui grup de experti. însăr
cinat cu examinarea condițiilor în
trunirii unui forum care să dezba
tă instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, premierul In-

diei — tară care asigură președin
ția mișcării de nealiniere — a apre
ciat că o astfel, de acțiune este cil 
a'tit mai necesară cu cit se impune 
cu stringentă redresarea sistemului 
monetar si financiar mondial. Ra
portul menționat — care urmează să 
fie remis șefilor de stat si de gu
vern atît din țările in curs de dez
voltare, cit si din cele industriali
zate — relevă necesitatea reexami
nării modului de funcționare a ac
tualului sistem financiar-monetar 
international, posibilitatea adoptării 
unor reforme structurale si a unor 
măsuri constructive in acest dome
niu. relatează agenția P.T.I.

Pregătiri în vederea Adunării Generale 
anuale a F. M. I. și Băncii Mondiale

Un comentariu al agenției France Presse
WASHINGTON 19 (Agerpres). — La Washington sint programate o 

serie de reuniuni pregătitoare ce vor culmina, luni, .cu deschiderea lucră
rilor Adunării Generale anuale a Fondului Monetar' International și Băn
cii Mondiale, la care vor participa miniștrii de finanțe și guvernatorii 
băncilor centrale din țările membre ale acestor'instituții din sistemul

în acest cadru se desfășoară reu
niunea „Comitetului celor 24“. clin 
care fac parte țări in curs de dezvol
tare, membre ale acestor instituții. 
Reuniunea va fi consacrată, in prin
cipal, stabilirii unei poziții comune a 
acestor tari la Adunarea Generală 
anuală a F.M.I. și B.I.R.D. Ea va fi 
Urmată de reuniuneă '„celor 10". res
pectiv a principalelor țări occiden
tale industrializatei Sirribâtă va avea 
loc reuniunea Comitetului interimar 
al F.M.I. — instanța de decizie a 
acestei instituții — iar duminică se 
va desfășura reuniunea Comitetului 
pentru dezvoltare al F.M.I.

Potrivit agenției France Presse, 
oficialitățile F.M.I. apreciază că in 
centrul dezbaterilor ar urma să se 
afle găsirea modalităților de conți-, 
nuare a procesului de relansare eco
nomică în țările industrializate occi
dentale, pe care acestea il consideră 
a fi de importanță ..crucială" pentru 
ameliorarea situației' economice a ță
rilor iii curs de dezvoltare. în acest 
sens, șe așteaptă ca majoritatea țări
lor industrializate occidentale să 
pună accentul pe necesitatea ca 
S.U.A. să-și reducă uriașul deficit 
bugetar, estimat la 175 miliarde de 
dolari pentru anul in curs, pentru 
ca, astfel, să determine o diminuare

a dobînzilor bancare și a ratei de 
schimb a dolarului pe piețele mone-, 
tare, argumentînd,, totodată, că ra
tele extrem de înalte ale dobînzilor 
bancare ' și ale dolarului american 
frinează considerabil eforturile țări
lor in curs de dezvoltare de a depăși 
actualele dificultăți economice.

Țările in curs de dezvoltare, care 
au trebuit să facă sacrificii imense 
pentru a atenua povăra uriașă a da
toriei externe și pentru a depăși faza 
de stagnare și a-și relua procesul de 
creștere economică, insistă insă ca 
măsurile de relansare a activității 
economice în lumea a treia să nu fie 
condiționate de evoluțiile din statele 
occidentale industrializate, iar cele 
două instituții financiare internațio
nale să-și concentreze eforturile pen
tru a sprijini reluarea procesului de 
dezvoltare. între măsurile solicitate 
de țările in curs de dezvoltare, care 
se așteaptă să fie reafirmate și cu 
prilejul reuniunii „celor 24", figurea
ză facilitarea și sporirea fluxului 
asistenței financiare pentru dezvolta
re. inclusiv prin majorarea cotelor- 
părți ce le revin in sistemul dreptu
rilor speciale de tragere la F.M.I. 
(D.S.T.), precum și facilitarea acce
sului produselor lor pe piețele state
lor occidentale industrializate.

ÎN . -.-j

Colaborarea fructuoasă româno-siriană
relevată cu prilejul Tîrgului internațional de la Damasc

PHENIAN: \n favoarea

DAMASC 19 (Agerpres). — Pa
vilionul țării noastre la cea de-a 
31-a ediție a Tîrgului internațional 
de la Damasc - deschis in aceste 
zile - a fost vizitat de Salim Yassin, 
ministrul economiei și comerțului 
exterior al Siriei, împreună cu alte 
oficialități. Ministrul sirian a evi
dențiat cu satisfacție că țara sa se 
numără printre statele în curs de 
dezvoltare care au beneficiat ne
mijlocit de dezvoltarea tehnică și 
de creația științifică românească 
prin marile obiective industriale și 
agricole construite in comun in 
Siria.

Oaspetele a relevat că rezulta
tele fructuoase ale ultimului dialog 
la nivel înalt romăno-sirian din luna 
mai a acestui an, de la Damasc -

care s-a înscris în tradiția întilni- 
rilor și hotăririlor președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad - au deschis ample perspec
tive pentru extinderea pe mai de
parte a colaborării reciproc avan
tajoase între, cele două țări priete
ne. in acest context, ministrul si
rian a apreciat că prezența Româ
niei la actuala ediție a Tîrgului 
internațional de la Damasc, ca și 
participarea siriană la apropiata 
ediție a TIB '84, permit o mai bună 
cunoaștere a realizărilor și direc
țiilor de dezvoltare ale celor două 
țări și găsirea concretă de noi po
sibilități pentru lărgirea schimbu
rilor comerciale și q cooperării 
bilaterale.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 19 (Agerpres). — Guvernul 

libanez de uniune națională s-a în
trunit miercuri pentru a treia zi 
consecutiv, în prezența președintelui 
republicii. Amin Gemayel, in cadrul 
reuniunilor neoficiale destinate exa
minării unor probleme, intre .care, in 
primul rind. ocupația israeliană din 
sudul țării și reforma constituțională. 
După cum transmit* agențiile Renter 
și A.P.. consultările ministeriale de 
miercuri s-au concentrat asupra de
semnării componenței Comitetului 
constituant consultativ, a cărui for
mare a fost aprobată la ședințele 
din zilele trecute. Acest comitet va fi

însărcinat cu elaborarea proiectului 
unei noi constituții.

RIAD 19 (Agerpres). .— Yasser 
Arafat, președintele Comitetului, EȚ 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a conferit ,1a 
Jeddah (Arabia . Saudită) cu Habib 
Chatti. secretarul general al Orga
nizației Conferinței Islamice, trans
mite agenția qatareză de știri. 
Q.N.A.

Au- fost examinate aspecte ale 
problemei, palestiniene, in special 
cele referitoare la crearea unui 
stat palestinian independent, pre
cum si ultimele evoluții ale situa-

reglementării pașnice 

a problemei coreene
Declarațiile președintelui 

Kim Ir Sen
PHENIAN 19 (Agerpres). — în 

discursul rostit la recepția oferită in 
onoarea delegației P.S. din Japonia, 
condusă de Masashi Ishibashi, pre
ședintele Comitetului , Centfal Exe
cutiv al partidului, aflat într-o vizită 
la Phenian. Kim Ir Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene a declarat că reglementarea 
pașnică a problemei coreene rezidă 
în organizarea de convorbiri triparti
te, cu participarea R.P.D- Coreene, 
Statelor Unite și Coreei de Sud. Aces
tea vor avea ca obiectiv încheierea 
unui acord de pace intre R.P.D. Co
reeană și S.U.A., ca și adoptarea unei 
declarații de neagresiune intre Nord 
și Sud vizind crearea condițiilor 
prealabile pentru o pace durabilă in 
Peninsula Coreeană. informează 
agenția A.C.T.C. „Dorim in mod sin
cer — a spus Kim Ir Sen — să pu
nem capăt stării de confruntare exis
tente in relațiile dintre R.P.D. Co
reeană și S.U.A., i,n relațiile dintre 
Nord și Sud, să trăim in înțelegere 
cu S.U.A., să creăm un guvern con
federat al Nordului și Sudului, indi
ferent de deosebirile ideologice și de 
orinduire. pentru ca toți coreenii să. 
poată, trăi in Înțelegere. ca o națiune 
omogenă in teritoriul său reunificat.

In alocuțiunea de răspuns, Ma
sashi, Ishibashi și-a exprimat spri
jinul pentru poziția R.P.D. Coreene, 
precizează agenția A.C.T.C.
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NOI ACȚIUNI ȘI LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU SECURITATE ȘI DEZARMARE
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Partidul Muncitoresc Norvegian se pronunță 

împotriva cursei înarmărilor
cleare în no-rdul Europei, subli
niind că realizarea acestui obiec
tiv este legată de adoptarea unor 
măsuri în domeniul dezarmării nu
cleare la scară europeană G re- . 
levă documentul. Totodată. Parti- ț 
dul Muncitoresc Norvegian eviden- - 
tiază că este necesar să se < 
nă rezultate concrete la conferin- ■' 
ta de la Stockholm pentru 
suri de încredere si securitate 
pentru dezarmare în Europa.

OSLO 19 (Agerpres). — Partidul 
militează 

Păcii. îm
potriva cursei înarmărilor. în spe
cial in domeniul nuclear, pronun- 
tindu-șe pentru interzicerea tota
lă a armelor chimice, cu neutroni, 
a tuturor armelor de distrugere in 
masă — se arată în proiectul pro
gramului de activitate al partidu
lui. daț publicității la Oslo. Parti
dul sprijină cu fermitate ideea 
creării unei zone fără arme nu-

tiei din zonă.

america centrală: Apel la intensificarea 
eforturilor pentru normalizarea situației din regiune
CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager

pres). — Ministrul relațiilor externe 
al Mexicului. Bernardo Sepulveda 
Amor, și-a exprimat speranța că 
statele centro-americane vor semna 
proiectul Tratatului de pace. , secu
ritate și cooperare in America Cen
trală remiș recent guvernelor din 
regiune si vor respecta angajamente
le stipulate in document.

într-o declarație făcută la Ciudad 
de Mexico, el a lansat, un apel țări
lor din America Centrală și altor 
state care au legături și interese in 
zonă să-și intensifice eforturile con
sacrate normalizării situației din re-

giune în vederea edificării mnui cli
mat stabil de pace si înțelegere, 
care să permită dezvoltarea social- 
economică și politică a.statelor cen
tro-americane,

în altă ordine de idei, ministrul, de 
externe mexican s-a pronunțat îm
potriva măsurilor restrictive impuse 
de țările industrializate in'calea. pro
duselor de export ale statelor in 
curs de dezvoltare și a evidențiat 
necesitatea de a se întreprinde mă
suri eficiente pentru soluționarea 
problemei datoriilor externe si in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Australia sprijină inițiativele Grupului de la Contadora
CIUDAD DE* MEXICO 19 (Ager

pres). — Australia sprijină ferm pro
cesul de negocieri din America Cen
trală, inițiat sub egida G'fuphl’ui de 
la Contadora și consacrat creării unui 
climat real de pace; securitate și 
cooperare in regiune — a declarat 
ministrul australian al relațiilor ex
terne, Bill Hayden, aflat în vizită in

Mexic. El a subliniat că „țările din 
America Centrală trebuie să-și rezol
ve singure, fără ingerințe străine, 
propriile lor probleme**.

Totodată, ministrul de externe aus
tralian a arătat câ prin acțiuni mi
litare, pe calea represiunii și a vio
lenței nici o problemă din regiune nu 
poate fi soluționată.

NICARAGUA: Escaladarea acțiunilor 
contrarevoluționare

MANAGUA 19 (Agerpres). — Șeful 
Direcției pentru Relații publice și 
Externe a Ministerului Apărării din 
Republica Nicaragua a anunțat că în 
prima jumătate a lunii septembrie, 
în cursul luptelor date eu forțele 
antisandiniste infiltrate pe teritoriul 
tării au fosț uciși 95 de contrarevo
luționari. De asemenea, și-au pierdut 
viata 40 de membri ai Armatei 
Populare Sandimste și 16 civili —

transmite agenția Prensa Latina. S-a 
precizat, totodată, că alte 60 de per
soane civile au fost capturate de 
bandele? de mercenari care luptă 
împotriva guvernului sandinist.

Acest bilanț marchează o escalada
re a acțiunilor contrarevoluționare 
ale bandelor de mercenari infiltrați 
pe teritoriul Nicaraguei. a subli
niat el. \

AGENDA 
DIPLOMATICĂ

• In cursul convorbirilor de 
la Beijing dintre Li Xiannian, 
președintele R.P. Chineze, și 
premierul tanzanian. Salim A. 
Salim, a fost examinată situația 
din Africa australă și din alte 
regiuni ale lumii și s-a expri
mat dorința întăririi relațiilor 
de cooperare economică dintre 
cele două țări — relevă agenția 
China Nouă. • R.D. Germană 
și Bulgaria se pronunță pentru 
acțiuni responsabile in vederea 
încetării cursei înarmărilor, re
stabilirii destinderii și a unei 
atmosfere de securitate și coo
perare pașnică între state, s-a 
subliniat în cadrul convorbirilor, 
care au avut loc la Berlin, in
tre Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G„ 
și omologul său bulgar. Grișa 
Filipoy, Premierul bulgar a 
reafirmat, totodată, ideea creă
rii în Balcani a unei zone lip
site de arme nucleare și de 
bună vecinătate, care să con
tribuie la cauza păcii și coope
rării în lume. ® Vicepremierul 
australian Lionel Bowen, va 
efectua, incepind de la 25 sep- 
tenibrie, o vizită oficială'la 
Roma, care vă prilejui perfec
tarea , unor acorduri economice 
și' comerciale intre cele ' două 
țâri. • Gaboriul se pronunță 
pentru lărgirea relațiilor de 
cooperare cu Japonia, in baza 
înțelegerii reciproce și a dialo
gului de pe poziții de egalitate 
— a declarat președintele gabo- 
nez. Omar Bongo. în timpul unei 
întrevederi pe care a avut-o, la 
Tokio, cu împăratul Hirohito. 
• Președintele Gambiei. Da- 
wda Jawara, a sosit; la Islama
bad. într-o vizită oficială, la 
invitația președintelui Pakista
nului. Mohammad Zia-ul Haq. 
Pe agenda convorbirilor oficiale 
figurează situația din Africa, 
evoluția situației din Orientul 
Mijlociu. conflictul iraniano- 
irakian și aspecte ale cooperării 
dintre cele două țări. (Agerpres)
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Ample acțiuni pentru transformarea 
nordului Europei într-o zonă denuclearizată

în ultimul timp, în țările nordice 
s-au intensificat acțiunile mișcărilor 
populare pentru pace,’ ca o reacție 
firească de profundă îngrijorare, ge
nerată de continuarea cursei înar
mărilor, de acumularea unei uriașe 
cantități de arme nucleare, care pot 
distruge de citeva ori întreaga ome
nire. Dezbaterea acestei importante 
probleme, avansarea unor inițiative 
în domeniul vast și complex al de
zarmării focalizează interesul cercu
rilor: politice, indiferent dacă fac 
parte din guvern sau se află în opo
ziție, ca și al numeroase organizații 
de masă și obștești. Demersurile pe 
plan național ale militanțilqr pentru 
pace sau ale autorităților guverna
mentale se întilnesc și se conjugă 
frecvent cu cele similare, înregis
trate în fiecare țară din regiune.

Dorința crescîndă de a contribui 
la consolidarea păcii, la înfăptuirea 
dezarmării își găsește expresie con
cretă in țările nordice în cerința de 
a se instaura în regiune o zonă de
nuclearizată.

în DANEMARCA s-au încheiat 
zilele acestea pregătirile pentru cam
pania de toamnă, susținută de miș
carea națională „Opriți rachetele nu
cleare !“. Campania se desfășoară 
sub deviza „Pentru o Danemarcă 
denuclearizată — acum si totdeau
na !“. în cadrul „Săptămînii pentru 
dezarmare", la 24 octombrie va fi 
declanșată o grevă generală simbo
lică de cinci minute. Demonstrații și 
mitinguri pentru pace vor avea loc 
Ia 27 octombrie în toate marile orașe 
ale tării, cu participarea organiza
țiilor sindicale, de tineret, de femei 
și a altor organizații de masă. O 
mare acțiune de protest împotriva 
Intensificării cursei înarmărilor si a 
instalării de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în țări vest- 
europene a fost susținută de nume
roase militante pentru pace care, 
venite din toate regiunile Dane
marcei, s-au# întrunit în localitatea 
Vibord ' (Iiitlanda). situată în apro
pierea unui punct de sprijin al 
N.A.T.O.

în Groenlanda, care face parte 
din Regatul Danemarcei, dar dispu
ne de un statut de autonomie in

ternă. a fost creată organizația 
antirăzboinică „Nu războiului !“, 
care și-a propus să inițieze o amplă 
campanie de clarificare privind peri
colele și urmările unui război nu
clear. Mișcarea stringe semnături pe 
un apel în sprijinul denuclearizării 
nordului continentului. „Sintem pen
tru o zonă fără arme nucleare in 
nordul Europei, incluzind șl Groen
landa*— a declarat Jonathan Motz- 
feldt, președintele Partidului Sinmut, 
de orientare social-democrată din 
cea mai mare insulă a Terrei.

în NORVEGIA s-a deschis re
cent. in apropierea parlamentului, 
un „Centru de informare" al mișcă
rii pentru pace. Materialele prezen
tate atrag atenția 'asupra discurilor 
imense, catastrofale ale unui .război 
atomic, ca și asupra consecințelor 
grave pe planul dezvoltării econo
mice: și sociale ale aberantei curse 
a înarmărilor. Concomitent. „Centrul 
de informare" oferă unor reputați 
oameni politici, activiști obștești, 
reprezentanți ai mișcării antirăzboi
nice norvegiene posibilitatea de a 
face cunoscute publicului larg opi
niile in sprijinul păcii si dezar
mării. Militanții, pentru pace norve
gieni . au adresat parlamentului si 
guvernului apelul de a începe ne- 
întîrziaț tratative la nivel corespun
zător cu Danemarca. Islanda. Suedia 
și Finlanda în scopul ajungerii la 
un acord concret in problema unei 
zone fără arme nucleare în nordul 
Europei.

în FINLANDA, „Comitetul națio
nal pentru promovarea securității 
europene" a lansat tuturor forțelor 
sociale din tară apelul de a milita 
și mai energic pentru crearea unei 
zone denuclearizate. O asemenea 
zonă . a declarat Pirkko Tyoelae- 
jaervi. prim-vicepreședinte al parla
mentului, ar contribui substanțial la 
sporirea încrederii între state, la rea
lizarea unei Europe si a unei lumi 
în ansamblu eliberate de prezenta 
și pericolul arsenalelor militare. Sin
dicatele finlandeze au adresat mem
brilor lor chemarea de a lua parte 
la acțiunile din cadrul „Săptămînii 
pentru dezarmare", prevăzută pen
tru luna octombrie în Finlanda.

în SUEDIA, mișcarea populară 
antirăzboinică întrunește adeziunea 
principalelor partide politice, ceea ce 
și explică frecvența reuniunilor 
nordice consacrate păcii, găzduite in 
această țară. Conform unei hotăriri 
a parlamentului, Ministerul suedez 
al Afacerilor Externe întocmește un 
studiu în problema creării unei zone 
fără arme nucleare in nordul con
tinentului. „O zojiă lipsită de arme 
nucleare in Europa de nord ar pu
tea constitui un precedent important 
în procesul de dezarmare pe conti
nentul nosțru“ — a' apreciat în acest 
sens episcopul Olof Sundby — care 
a opinat că „este obligația bisericii 
de a se alătura celorlalte mișcări 
populare iii frontul pentru pace și 
împotriva primejdiei nucleare. Cursa 
înarmărilor trebuie stopată și înlo
cuită cu o securitate realizată la un 
nivel cit mai scăzut al înarmărilor*. 
După opinia secretarului general al 
„Forumului păcii al mișcării mun
citorești din Suedia", Gunnar Las- 
sinantti. o j colaborare strînsă între 
toate compartimentele forțelor anti
războinice, in special între comu
niști și social-democrați. reprezintă 
o cerință importantă pentru a se 
putea înlătura amenințarea unui ho
locaust nuclear și pentru oprirea 
cursei înarmărilor.

Concomitent cu acțiunile pe plan 
național, în diferite țări nordice in 
ultimul timp au avut loc importante 
întîlniri, conferințe, forumuri ale 
păcii cu participarea reprezentanți
lor unor partide, organizații obștești 
sau personalități ale vieții publice 
din țările respective. Orașul suedez 
Luba a găzduit, de pildă, „Zilele 
păcii" cu participarea a sute de 
delegați' din acele regiuni ale Sue
diei. Finlandei. Norvegiei si U.R.S.S. 
situate dincolo de Cercul Polar. Des
fășurată anual, prin rotație, într-una 
din țările amintite, întîlnirea este 
concepută ca o contribuție la salv
gardarea păcii prîh eforturile comu
ne ale milițanților pentru dezarmare 
și colaborarea internațională.

Sub deviza „ACORD-ACUM !" a 
început „Anul nordic de acțiune pen
tru crearea de zone denuclearizate",

In capitala Suediei au loc frecvent ample demonstrații ale iniIitanților pen
tru pace și dezarmare. Fotografia surprinde un aspect de la o asemenea 
manifestație, desfășurată sub deviza: ,,Să înceteze cursa înarmărilor!", 

„Nordul Europei să devină o zonă denuclearizată !“

care va dura pînă la 9 august 1985, 
cind se va comemora împlinirea a 
40 de ani de la bombardamentul ato
mic asupra orașului japonez Naga
saki. Amplele manifestări, coordo
nate de un comitet cu sediul la 
Oslo și de centrele naționale în fie
care țară nordică, au ca principale 
obiective încetarea cursei înarmă
rilor, în primul rind a înarmărilor 
nucleare, crearea de zone nenucleare 
în diferite regiuni ale continentu
lui. Și-au anunțat dorința de a 
participa la această acțiune lideri 
politici, reprezentanți ai unor partide 
democratice, progresiste, ai sindica
telor, numeroase personalități ale 
vieții științifice și culturale. ale 
cercurilor religioase și sportive.

O conferință a organizațiilor pen
tru pace din țările nordicg s-a des
fășurat recent in capitala Islandei,

Reykjavik, în centrul atenției parti- 
cipanților aflîndu-se ideea creării 
unei zone libere de arme atomice 
în regiunea Atlanticului de nord. 
Pentru prima oară au luat parte la 
o asemenea reuniune delegații din 
Marea Britanie, S.U.A., Canada, 
Franța, R.F.G.

Mărturie a voinței solidare de a. 
forma un front comun împotriva 
cursei înarmărilor nucleare, a res
ponsabilității pentru soarta conti
nentului, acțiunile popoarelor din 
țările nordică in sprijinul creării 
unei zone denuclearizate in aria 
geografică in care sint situate con
stituie o contribuție concretă la con
solidarea păcii și ințelegerii pe 
continentul nostru și in întreaga 
lume. .

Petre STĂNCESCU
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R. F. GERMANIA : Marș pentru pace la Hanovra
BONN 19 (Agerpres) — Printr-un 

marș pentru pace al femeilor, or
ganizat la Hhnovra, au fost inaugu
rate acțiunile de toamnă ale mili- 
tanților antirăzboinici din nordul

R.F. Germania. Marșul, care 
rează cinci zile, se desfășoară 
deviza „Este încă timp, să 
oprită cursa înarmărilor !“
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JAPONIA „Nu vrem arme, vrem pace și prosperitate"
TOKIO 19 (Agerpres) — In acest 

an. oamenii muncii din Japonia au 
aderat in număr mare la manifes
tațiile împotriva cursei înarmărilor 
și pentru trecerea la dezarmare, 
organizate in cadrul Zilelor de ac
țiuni sindicale pentru pace —. a 
declarat. Seitțji Kaneyosi, secretarul 
general al Federației sindicatelor 
nipone ale muncitorilor din trans-

porturi. „Nu vrem arme, vrem pace 
și prosperitate !“ — sub această 
deviză'se desfășoară, in întreaga 
Japonie, ample acțiuni de protest 
împotriva creșterii înarmărilor și, 
în special, a înarmărilor nucleare. 
Pentru sindicatele nipone nu există 
sarcină mai importantă decit men
ținerea păcii — a subliniat el.

PRETORIA

Reprimare brutală a mișcării revendicative 
a minerilor sud-africani de culoare

PRETORIA 19 (Agerpres). — For
țele polițienești ale regimului ra
sist de la Pretoria au intervenit cu 
brutalitate in ultimele două zile pen
tru a reprima mișcarea revendicati
vă declanșată de minerii sud-afri
cani de culoare la o serie de ex
ploatări aurifere din R.S.A. După 
cum transmit. agențiile internaționa
le de presă, cel puțin opt mineri au 
fost uciși și Dește 500 au fost răniți 
în timpul ciocnirilor produse intre 
greviști si polițiștii sud-africani care 
au deschis in mai multe rindurî fo
cul. Incidentele cele mai puternice 
s-au produs la exploatările aparti- 
nind campaniilor ..Anglo-American" 
si ..Rand Mines", unde zeci de mii 
de muncitori de culoare au organi
zat greve in semn de protest fată 
de Politica de discriminare rasială 
si fată de condițiile de muncă si

viată deosebit de grele. Minerii de 
la ..Rand Mines" au fost forțați să 
intre in subteran sub amenințarea 
armelor.

O grevă spontană au declarat, 
miercuri, aproape 20 000 de munci
tori de la mina Hartebusfontein, 
unde patronatul a amenințat parti
cipants la această acțiune cu con
cedierea.

Mișcarea revendicativă a mineri
lor sud-africani. care survine pe fon
dul unei intensificări generale a 
luptei populației de culoare oprima 
te *in întreaga R.S.A.. este pusă în 
legătură cu recenta aplicare a asa- 
zisei .reforme constitutionale. Prin 
care, o dată în plus, sint negate lo
cuitorilor africani, reprezentind 73 la 
sută din populația tării, orice drept 
oolitic.

Wagențiile DE PRESA
- pe scurt :is',

EXPOZIȚIE DE ARTĂ GRAFICĂ ROMÂNEASCĂ LA BUENOS AIRES. 
La Centrul cultural al Institutului Vernie, din Buenos Aires, au fost inau
gurate o expoziție de artă grafică contemporană românească și o expo: 
ziție documentară de fotografii infățișînd realizările obținute de poporul 
român in diferite domenii de activitate. Cu acest prilej, au fost prezen
tate prelegeri privind cultura și invățămintul din România, in anii con
strucției socialiste. Au fost proiectate, in același cadru, filmele documen
tare „România, imagini contemporane" 
participat rectorul Institutului Vernie,

și „Muzeul național de artă". Au 
cadre didactice, oameni de cultură. I

DIN PRAGA agenția C.T.K. 
informează că Gustav Husak, 

I secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a primit delega- 

I tia Partidului Comunist Portu
ghez. condusă de Alvaro Cunhal, 
secretarul general al partidului. Cu

■ acest prilej, a fost subliniată nece
sitatea de a se depune in conti-

I nuare eforturi pentru adîncirea co
laborării tuturor forțelor* iubitoare 

I de pace, progresiste și democratice, 
| in lupta pentru preintîmpinarea 

pericolului unui război, pentru in- 
I cetarea cursei înarmărilor.
I X
1 SPANIA SPERA DEBLOCAREA 
, TRATATIVELOR DE ADERARE 

LA PIAȚA COMUNA. într-o decla- 
I rație făcută la Bruxelles, la inche

ierea reuniunii Consiliului Minis- 
[ terial al C.E.E., ministrul afacerilor 
I externe al Spaniei, Fernando Mo

ran. a apreciat că „rămîne incă des- 
. tul timp pină la sfirșitul anului, 

pentru a se reuși deblocarea trata- 
I tivelor de aderare a țării sale la 

Piața comună și a se ajunge la un
I acord". După opinia sa. pozițiile 
I „celor zece" „s-au apropiat sufi

cient pentru a permite să se pre-
■ zinte Spaniei propuneri cu privire 

la dosarele cele mai dificile ale
I aderării^ in cadrul viitoarei reu

niuni de la Luxemburg, din 2—3 
I octombrie, a Consiliului Ministerial. 
| Această poziție. scrie agenția 

France Presse, contrastează cu de- 
I cepția miniștrilor de externe ai 

C.E.E.. care, la Bruxelles, nu au fost 
' în măsură să depășească divergen

țele dintre ei cu privire la aderarea 
I Spaniei și Portugaliei la Piața co- 
I mună.

I CURSUL DOLARULUI A CRES-
■ CUT SENSIBIL, marți, pe piețele 

de schimb monetare, in raport cu 
celelalte principale devize occiden
tale, informează agențiile interna-

| ționale de presă. Deviza S.U.A. a 
înregistrat., astfel, cel mai înalt ni-

I vel din toate timpurile in raport 
cu lira sterlină, francul francez și 
lira italiană. Cote înalte ale mone- 

, dei americane au fost semnalate, 
de asemenea, în raport cu guldenul 

I olandez (cea mai mare valoare din 
ultimii 13 ani), cu marca vest-ger- 

I mană (nivel record pentru ultimii 
I 11 ani și jumătate), cu francul el

vețian (record pentru ultimii 7 ani), 
precum și cu yenul japonez, rela-

I tează agenția Associated Press. In 
cercurile specialiștilor se apreciază 

[ că ascensiunea dolarului pe piețele 
I de schimb se datorează, in esență, 

ratei ridicate a dobînzilor ameri- 
Icane și afluxului de capitaluri în 

S.U.A., provocat de acestea. (Ager
pres).

NOI CONCEDIERI LA „GENE
RAL MOTORS CORP". — Societa- 

I tea. americană ..General Motors 
I Corp**. — cea mai mare din indus

tria americană a automobilului — 
I a anunțat concedierea a încă o mie

de muncitori, ca urmare a grevei , 
declanșate, la sfirșitul săptămînii 
trecute, la 13 dintre întreprinderile l 
tale — relatează agenția Associated 
Press. Se precizează că, marți, au I 
fost reluate, după o întrerupere de | 
o zi, negocierile dintre sindicat și 
patronat in vederea încheierii unui , 
nou contract de -muncă pentru cei 
350 000 de angajați ai societății, dar • 
„difbrențe semnificative" continuă 
să separe încă cele două părți. In I 
sprijinul revendicărilor formulate ] 
pentru a fi incluse în noul contract 
colectiv de muncă, sindicatul' a i 
aprobat declanșarea grevei, în 
prima fază la o parte din intreprin- 1 
derile firmei.

LA ADDIS ABEBA S-A ANUN- | 
ȚAT CREAREA FEDERAȚIEI 
CAMERELOR COMERCIALE A- I 
FRICANE- — organizație regională I 
care are drept obiectiv să contri
buie la dezvoltarea ■ comerțului . și , 
cooperării interafricane. Statutul I 
federației — care îsi va avea se- I 
diul in Egipt — a fost semnat de 
reprezentanții a 23 de state mem- I 
bre ale Organizației Unității Afri
cane.

POPULAȚIA TURCIEI se ridică I 
în prezent la 49 000 000 locuitori, I 
se arată in raportul Institutului de 
Stat de Statistică, dat publicității la I 
Ankara. La Istanbul trăiesc 5,5 
milioane persoane, la Ankara — 3 
milioane, iar la Izmir — 2,5 mi- < 
lioane.

REȚETA PETROLIERA A MEXI
CULUI. ÎN 1984. Compania mexic'a- | 
nă a petrolului (PEMEX) va inre- | 
gistra. anul aceste, venituri esti
mate la 22 miliarde de dolari — a i 
anunțat directorul companiei, Mario 
Ramos Beteta. 16,5 miliarde de do- ’ 
lari din totalul acestei sume — in
formează agenția Notimex — vor 
fi obținuți din vinzareă pe piața ex- | 
ternă a țițeiului, iar 5,5 miliarde 
de dolari vor proveni din vinzarea 1 
produselor petroliere pe piața in- | 
ternă. Petrolul reprezintă principa
la sursă de venituri externe a Me- I 
xicului.

GUVERNUL R.P. BANGLADESH | 
A ANUNȚAT NAȚIONALIZAREA, 
FARA COMPENSAȚII, A TUTU
ROR TERENURILOR AGRICOLE | 
A CĂROR SUPRAFAȚĂ DEPĂ
ȘEȘTE OPT HECTARE. După cum 
a precizat postul national de radio [ 
din Dhaka, guvernul va începe | 
imediat confiscarea tuturor terenu
rilor agricole particulare care de- 1 
pășesc suprafața amintită, urmînd | 
ca acestea să fie distribuite în 
etape agricultorilor fără pămint. I 
Această reformă agrară, au preci- | 
zat autoritățile de resort, vizează 
reducerea numărului țăranilor fără I 
pămint care, in prezent, reprezintă | 
35 la sută din întreaga populație 
a tării.
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