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Oamenii ogoarelor la ora marilor răspunderi
pentru recolta acestui an, pentru recolta viitoare
Recoltarea intr-un timp cit mai scurt a întregii producții, desfășurarea
pe un front larg a semănatului cer o perfectă organizare a muncii,
participarea la lucru a tuturor locuitorilor de la sate
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Mai repede, mai ieftin, mai bine /

PRODUCȚIE FIZICĂ

PESTE PREVEDERILE
PIANULUI
MUREȘ. Oamenii muncii din
industria județului Mures în
tâmpină Congresul al XIII-lea
al partidului cu noi si remar
cabile fapte de muncă. Astfel,
chimistii. energeticienii. con
structorii de mașini si lucrăto
rii din celelalte ramuri ale in
dustriei județului au realizat de
la începutul anului si pînă în
prezent, peste sarcinile de plan,
o producție industrială supli
mentară in valoare de 279 mi
lioane lei. Ea se concretizează,
între altele. în expedierea ne
adresa beneficiarilor _ a unor
produse de mecanică fină și
optică în valoare de .31,6 mi
lioane lei. 21 700 tone amoniac
de . sinteză. 5 600 tone îngrășă
minte chimice. 3,2 milioane că
rămizi si blocuri ceramice.
6 300 tone carbid, confecții tex
tile în valoare de 41,9 milioane
lei. precum si însemnate canti
tăți de ceramică fină, produse
electronice, cherestea si alte
produse utile economiei națio
nale. Este de remarcat faptul
că acest spor de producție a
fost obtinut în condițiile în care,
pe ansamblul, industriei județu
lui. au fost realizate economii
însumînd 54 547 MWh ^nergie
electrică. (Gheorghc Giurgiu,
corespondentul „Scinteii").
GORJ. Angajați cu entuziasm,
alături de mineri, în bătălia
pentru a da tării cît mai mult
cărbune energetic, cei peste
I 000 brigadieri — excavatoriști.
buldozetisti. conducători -auto
— din cadrul Șantierului natio
nal al tineretului Motru se
înscriu zi de zi cu o contribu
ție. tot. mai însemnată la creș
terea producției do lignit în
acest putetnic centru carbonifer
al. Gorjului., Desfășurîndu-și cu
precădere activitatea în marile
cariere de ia Lupoaia si Roșiuta. eî îsi pun cu competentă si
abnegație muncitorească sem
nătura la descopertarea si va
lorificarea unor noi trepte de
zăcăminte-la sporirea - volumului
extracției miniere. In acest fel;
harnicii brigadieri au excavat
si. transportat, suplimentar.^ de
la- începutul anului si pma m
prezent. 75 000 tdnc lignit și
peste 350 000 mc steril, succes
pe care-â dedică mărețului eve
niment — al XIII-lea Congres
al partidului. (Dumitru Prună,
corespondentul ..Scinteii").
BIHOR. Situati ne locul I în
întrecerea socialistă cu unități
le de profil din tară, minerii
de la Voivozi au extras peste
prevederi, de la începutul anu
lui. aproape 48 000 tone lignit,
cu cele, mai bune rezultate înscriindu-se sectoarele Cuzap II,
Budoi Nord si cariera Vărzan.
Semnificativ este faptul că_ de
pășirile de olan au fost înre
gistrate în condițiile in care
cheltuielile totale la 1 000 lei
productie-marfă au fost mai
mici decî-t cele planificate cu
87,8 lei iar cele materiale cu
88.4 lei. Hotărîți să întîmpine
cel de-al XIII-lea Congres al
partidului cu un bilanț cit mai
bogat în împliniri, minerii de
la sectorul Vărzari au pus în
funcțiune în aceste zile un nou
abataj frontal, dotat cu com
plex mecariizat de tăiere si în
cărcare a cărbunelui, a cărui
producție zilnică este de 500
tone. (loan Laza. coresponden
tul ..Scinteii").
VÎLCEA. In perioada care a
trecut din acest an. colectivele
de oameni ai muncii din fabri
cile si instalațiile Combinatului
chimic Rîmnicu Vîlcea au ob
ținut importante succese in
realizarea productivi fizice'. în
semnate depășiri au fost înre
gistrate la numeroase sorti
mente de bază solicitate pe
piața internă si la export. Ast
fel. chimistii vîlceni au produs
si livrat, peste sarcinile planifi
cate. 6 950 tone PVC. 4 400 tone
‘hipoclorit de sodiu. 461 tone
erbicide si alte sortimente în
valoare totală de peste 200 mi
lioane lei. (Ion Stanciu, cores
pondentul „Scinteii").

MARAMUREȘ. La Exploa
tarea minieră Ilba din județul
Maramureș, unitate fruntașă în
.mineritul din acest iudet. se
află în curs de aplicare un
complex program de măsuri
pentru creșterea suplimentară
a productivității muncii pe sea
ma ridicării gradului de meca
nizare a lucrărilor din subte
ran. Astfel, prin depășirea sar
cinilor de creștere a producti
vității muncii cu 3 la sută. în
cinstea Congresului al XIII-lea
al partidului, colectivul de mi
neri de aici a scos din subteran
o producție suplimentară de
II 000 tone minereu. (Gheorghe
Susa. corespondentul ..Scinteii").

în timp ce volume importante de
In momentul de fată, ne numeroa
Sînt cît se poate de firești aseme
mașini și echipamente tehnologice
nea preocupări și eforturi, dacă avem
se din șantierele noilor obiective de
urmează să fie livrate în cel mai
în vedere amploarea lucrărilor pro
investiții lucrările se găsesc în sta
scurt timp. Totodată, situația de pe
dii avansate de execuție. Răspunzînd • gramate pentru acest an — însumînd
șantiere evidențiază că pentru pune
cu însuflețire îndemnurilor si sarci
250 miliarde lei — și, mai ales, nu
rea în funcțiune a numeroase inves
nilor subliniate de tovarășul Nicolae
mărul mare de puneri în funcțiune
tiții
este necesară montarea rapidă
Ceaușescu la recenta consfătuire de
prevăzut : 480 de obiective și capaci
a utilajelor prevăzute, punerea lor
lucru de Ia C.C. al P.C.R. de a se
tăți importante, în industrie și agri
în stare de perfectă funcționare. în
acționa cu hotărîre si inaltă răspun
cultură. Așa cum a arătat cu toată
acest scop, fiecare lucrare rămasă
dere pentru punerea în funcțiune a
claritatea secretarul gerțeral al parti
de realizat trebuie planificată rigu
tuturor capacităților de producție
dului. de înfăptuirea planului de in
ros, stabilindu-se în același timp
Planificate pentru acest an, colecti
vestiții si mai ales de darea în ex
programe mobilizatoare și realiste de
vele de constructori și montori, de
ploatare a tuturor capacităților pro
montaj al utilajelor. Evident, accele
muncitori, ingineri și tehnicieni din
ductive prevăzute depinde, într-o
rarea
ritmului de montaj se impune
măsură însemnată, realizarea ritmuîntreprinderile furnizoare de utilaje
tehnologice și pro
în primul rind pe
ducătoare de ma
șantierele
unde
teriale de con
există stocuri mari
1
strucții si, împre
de utilaje și ma
ună cu ele, toti
teriale, cum sînt
ceilalți factori din
cele ale platfor
domeniul investi
melor; chimice din
Deschiderea unor largi fronturi de lucru și
țiilor au adoptat
Giurgiu si Bornoi măsuri vizînd
zesti, centralelor
creșterea
prin
toate
mijloacele
a
ritmului
de
concentrarea for
electrice de terțelor umane și
moficare din Iași
montaj
tehnologic
mijloacele tehnice
și Tăndărei. fa
pe șantiere, ac
bricilor de zahăr
Livrarea neîntîrziată a echipamentelor și utila
celerarea ritmu
de la Oltenița si
jelor restante
lui de lucru, re
Teius. ca să dăm
cuperarea rămînumai cîteva eîmbunătățirea
calității
lucrărilor
prin
asigura

nerilor în urmă
xemple.
existente și înca
Creșterea ritmu
rea
unei
asistențe
tehnice
permanente
și
com

drarea riguroasă
lui de montaj este
în graficele de
nemijlocit lega
petente
execuție.
tă de ASIGURA
REA IN ÎNTRE
Datorită acestei
Efectuarea riguroasă și completă a probelor
GIME, DE CĂTRE
puternice concen
mecanice și tehnologice
trări de forte, pe
CONSTRUCTORI,
A
FRONTURIșantierele Combi
LOR DE LUnatului petrochi
CRU
mic de la MidiaCORESNăvodari, Fabricii de zahăr Fundulea,
PUNZĂTOARE. După cum este cu
lui de creștere a producției mate
Șantierului naval Mangalia. Rafină
riale în acest an. ca și pe întregul
noscut. pe o serie de șantiere, prin
riei Brazi si multe altele, volumul
cincinal. Iată de ce, în lumina sar
tre care cele ale Centralei termoelec
cinilor subliniate de Comitetul Poli
lucrărilor de construcții si montaj
trice din București, fabricilor de za
tehnologic, realizat în cursul lunii
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pen
hăr de Ia Năvodari Si Liești. noilor
tru
ultimul
trimestru
al
anului,
sînt
capacități
din cadrul întreprinderii
septembrie, este în vizibilă creștere
fată de perioadele anterioare. Și pe
de electrozi siderurgici Titu s.a.. s-a
necesare grăbirea execuției tuturor
acționat în lunile anterioare sub ni
alte mari șantiere, cum sînt cele ale
categoriilor de lucrări, atingerea
velul potențialului tehnic si uman
combinatelor de utilaj greu din Clujunor ritmuri inalte de muncă prin
existent. Fie că a fost vorba de
Napoca si Iași, combinatelor chimi
ordine și disciplină, printr-o temei
organizarea necorespunzătoare a
ce din Făgăraș si orașul Victoria,
nică organizare. în același timp, alucrărilor sau de folosirea cu
munca constructorilor si montorilor
ceste eforturi se cer strîns corelate
randament scăzut a utilajelor din
se desfășoară sub semnul unor efor
cu o exigentă sporită fată de calita
dotare, analizele efectuate pe aceste
turi energice si stăruitoare, reflec
tea fiecărei lucrări realizate, impușantiere au reliefat faptul că unită
tate în îndeplinirea cu ritmicitate a
nindu-se efectuarea cu maximă răs
țile de construcții industriale dispun
prevederilor din graficele de lucrări.
pundere si în strictă concordantă cu
de .Toate mijloacele-; necesare .-pentru
Săptămînal,. în prezenta tuturor Iac- . prevederile din proiecte a probelor
creșterea ritmurilor de lucru. De
lorilor responsabili,- pe șantiere este
mecanice și tehnologice.
aceea, trebuie lichidate cu hotărîre
analizată evoluția' lucrărilor si sînt
Cea mai importantă problemă care
luate decizii operative pentru solu
situațiile în care timpul de lucru nu
se pune la această oră pe șantierele
tionarea
eventualelor
probleme.
este folosit în întregime, în care
de investiții constă în ACCELERA
Multi beneficiari participă cu forțe
REA PRIN TOATE MIJLOACELE A
multi constructori lipsesc de la proproprii la grăbirea montajului de
RITMULUI DE MONTAJ TEHNO
gram sub diferite pretexte. Totodautilaje, activitate organizată în mai
LOGIC. Aceasta cu atît mai mult cu
tă, se impune să fie luate măsuri
multe schimburi. Comitetele județe
cît pe o serie de șantiere din indus
pentru eliminarea cauzelor care dene de partid, organele și organizații
tria chimică, metalurgie, industria
le de partid acordă un sprijin direct
construcțiilor de mașini, energia
Cristian ANTONESCU
si permanent, sub toate aspectele,
electrică ș.a., stocurile de utilaje se
constructorilor și montorilor de De
(Continuare în pag. a Il-a)
mențin la un nivel destul de ridicat,
șantiere.

PRIORITĂȚI PE ȘANTIERE
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MECANIZATORI,

tru Moldova Nouă, ca pen
tru toate localitățile patriei
noastre, calea unei dezvol
tări edilitare fără prece
dent. a urbanizării au
tentice.
— Moldova Nouă se pre
zintă astăzi vizitatorului ca
o expoziție „vie" a ceea
ce înseamnă politica de
dezvoltare armonioasă a
tuturor zonelor și localită
ților patriei, a întregii țări,
promovată cu consecventă
de partidul nostru, de

SPECIALIȘTI,

A
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--------------------- *

în lumina proiectului de Directive

PERSPECTIVE AMPLE
INFORMATICII ROMÂNEȘTI
J

La începutul acestui secol, în anul
1904, a fost inventat primul dispo
zitiv electronic, dioda cu vid, care a
deschis drumul apariției unui nou
domeniu al tehnicii: electronica. Da
torită unei îmbinări fericite între
cercetarea științifică din domeniul
fizicii, în special a semiconductorilor și unei logici proprii dezvoltării
tehnologiei, electronica avea să fie
metamorfozată, pe rînd, de apariția
tranzistorului, apoi a circuitelor in
tegrate și, în fine, a microprocesoru
lui. Acesta din urmă a declanșat
ceea ce se numește astăzi revoluția
microelectronică.
Ce s-a întîmplat între timp în acest
domeniu? Electronica a atras după
sine transformarea automaticii, a te
lecomunicațiilor și a făcut posibilă
apariția informaticii. Produsul cel
mai caracteristic al informaticii, spe
cific numai acestui domeniu, este
programul informatic. Numit mai
înainte program de calcul, astăzi el
poate fi produs nu numai pentru cal
cule numerice, ci și pentru manipu
lări de simboluri, pentru prelucrarea
textelor în limbaje naturale sau ar
tificiale, pentru prelucrarea, recu
noașterea și înțelegerea imaginilor,
pentru rezolvarea unor probleme din
cele mai diverse domenii de activi
tate. Cu ajutorul programelor infor
matice și al echipamentelor electro
nice se mai constituie bănci de date,
baze de cunoștințe, sisteme informa
tice etc. Importanța lor a devenit
atît de mare, incit se vorbește și de
o revoluție informatică, de informa
tizarea industriei, economiei și socie
tății. Acest lucru este justificat de
oarece informatica înseamnă tehno
logia informației, iar informația este
unul din. „ingredienții" fundamen-

secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. — ne spune pri
marul orașului, tovarășul
Gheorghe Damian.
Fostul oraș fără blocuri
dispune acum de 3 300 de

„Banatitele", fostele „minereuri sărace"o importantă sursă de bogăție adusă la lumină
prin munca tenace a minerilor Moldovei Noi
cu graiul lor, fiecare, si întemeiau așezări ale căror
nume le amintea de ținutu
rile de baștină. Moldova
Veche, de astăzi așa a că
pătat nume. De la dorul
de casă al unor moldoveni
de demult veniti aici să
prindă noi rădăcini. Cum
s-a și întîmplat. Mai tîrziu.
în preajma localității Mol
dovă .Veche, alte familii de
mineri s-au așezat. înte
meind un fel de cartier
muncitoresc care încet-in-

COOPERATORI,

Folosiți din plin zilele bune de lucru din această
perioadă, tractoarele și celelalte utilaje agricole, pentru
a strînge repede și fără pierderi întreaga recoltă, pentru
încheierea la termenele prevăzute și în condiții de bună
calitate a însămînțărilor de toamnă!

Cuceritorii „muntelui de aramă"
cet a întrecut, ca întindere
si număr de locuitori. Mol
dova Veche. în 1953 Mol
dova Nouă se declara oraș,
un oraș muncitoresc. Apoi Congresul al IX-lea al
partidului a deschis și pen-

D

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ !

® reportaje • însemnări •

De-a lungul timpului,
mineritul a atras spre aces
te meleaguri muncitori de
pe tot cuprinsul tării — din
Transilvania, din .Oltenia,
din Moldova. Aceștia ve
neau cu familiile, cu portul,

a

Ghimpați, județul Giurgiu

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

Frumos e Banatul, cu
Dunărea lipită de tîmplă
ca o podoabă de preț ! îna
inte de a pătrunde în țară,
bătrinul fluviu pare să aibă
o perpetuă tresărire. De
nerăbdare. Cursul i se iu
țește, ca apoi să se îmblînzeaseă intr-o infinită îm
brățișare cu străvechiul pămînt românesc. Apoi Du
nărea începe să-și viseze,
să-și imagineze Delta, înfiripînd faimoasa Clisură a
Banatului. impînzită de
plaiuri cu vegetație bogată,
de sumedenie de canale și
„portițe" prin care se stre
coară lotcile pescarilor. Apoi, pe neașteptate, un
munte magnific tîșnește
parcă de-a dreptul din Du
năre ! Muntele lui Gheor
ghe. Frumos la vedere dar
și mai frumos în străfun
dul său doldora de zăcă
minte neferoase, dintre
care unele se exploatează
de mai bine de două mii de
ani. Ca o modestă mărtu
rie. Ia Muzeul Banatului se
poate vedea o lampă de
mină descoperită la Mol
dova Nouă, mai bătrînă decît Columna lui Traian.

L

© în următoarele cîteva zile să
se încheie strîngerea și livra
rea la fondul de stat a floriisoarelui
® Respectarea cu cea mai mare
răspundere a graficelor de re
coltare și transport la sfecla
de zahăr, pentru a asigura, în
ritmul stabilit, materia primă
necesară fabricilor prelucră
toare
© Pentru grăbirea transportului
și depozitării producției, este
necesar ca toate camioanele,
remorcile și, mai ales, toate
atelajele să fie folosite intens,
la întreaga capacitate
• Din această săptămînă trebuie
să se treacă din plin, cu toate
forțele, Ia însămînțarea griu
lui, îndeosebi în zona colinară,
unde această lucrare urmează
sa fie încheiata mai devreme

apartamente, în blocuri co
chete. perfect integrate în
peisaj. Un liceu cu profil
minier, două școli genera
le. 11 grădinițe, dintre care
două grădinițe-creșe, un ci
nematograf, spital nou, po
liclinică...
— Anul 1965 este piatra
de hotar ce marchează în
ceputul mineritului modern
la Moldova Nouă, tine să
sublinieze, ori de cite ori
are ocazia, tovarășul Petru
Tomescu, directorul între-

prinderii miniere Moldova
Nouă. Congresul al IX-lea
al partidului a hotărît în
tre obiectivele prioritare
ale economiei naționale
. .. ....
descoperirea și punerea in
valoare a noi resurse de
materii prime. în chiar anul congresului. în 1965, a
luat naștere întreprinderea
noastră. Inițial numai pen
tru exploatarea zăcăminte
lor neferoase în subteran.
Astfel, Moldova Noua a
devenit un important cen
tru de extracție si prelucra
re a minereurilor cuprife
re. Dar cel mai important
obiectiv — important pen
tru economia orașului, dar
și pentru economia națio
nală— îl reprezintă exploa
tarea în carieră a banatitelor — roci eruptive de tip
subvulcanic. asa-numite mi
nereuri sărace. în 1974 au
început lucrările de inves
tiții pentru deschiderea ca
rierei de banatite. în 1982

Amica FLORESCU
Nicoiae CATANĂ
(Continuare în pag, a III-a)

tali al vieții sociale sub toate aspec
tele ei.
De fapt, omenirea cunoaște o re
voluție tehnologică bazată pe micro
electronică și informatică, ce duce
la o nouă revoluție industrială, în
care toate domeniile tehnologiei, dar
și alte domenii de activitate vor beProf. univ. Mîhai

DRĂGĂNESCU
membru corespondent al Academiei
Republicii Socialiste România

neficia de utilizarea roboților, auto
matizărilor flexibile și sistemelor
expert, în care suportul microelectronic-informatic joacă rolul hotărîtor.
Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, publicat re
cent, acordă un rol hotărîtor elec
tronicii și, evident, domeniilor co
nexe, care sînt chemate să pătrun
dă masiv în tehnologie, industrie,
economie și societate. Așa cum știm,
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a re
ferit recent la angajarea țării noas-

tre „cu toate forțele in realizarea
noii revoluții industriale"; cîmpul de
gîndire și de acțiune deschis de pro
iectul de Directive și de concepția
secretarului general al partidului ne
oferă posibilitatea unor dezbateri și
propuneri în spiritul democratismu
lui politicii noastre, propuneri care
să contribuie la împlinirea acestor
noi cerințe.
Există probleme de bază, cum ar
fi asigurarea elementelor de sub
strat ale noii revoluții industriale,
oferite de. microelectronică și infor
matică; cu aceste elemente se con
stituie sisteme complexe, care se in
tegrează în tehnologii, în automati
zarea flexibilă a proceselor de pro
ducție, în produse, ducînd la avan
taje economice considerabile, la
creșterea productivității muncii șl a
calității muncii și vieții.
Din punct de vedere economic,
ceea ce apare nou este constituirea
unui sector economic al informației,
care ar trebui luat în considerație
alături de agricultură, industrie și
servicii. Electronica și informatica
servesc informația, care și ea este
de mai multe tipuri: științifică, productivă, economică, socială. In
(Continuare în pag. a IlI-a)

Liberi, egali și responsabili
Cum este firesc,
toți fiii țării, toți
membrii
partidului
nostru găsesc' în Di
rectivele celui de-al
XIII-lea Congres al
P.C.R. oglinda deveni
rii lor în timp, o con
firmare și o certitu
dine a visurilor și
strădaniilor ce-i înaltă
pe spirala istoriei.
Lectura sintezei a
ceea ce am înfăptuit,
mai ales de la Con
gresul al IX-lea în
coace, de . cînd la
înalta cîrmă a desti
nelor naționale se află
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ne dă sen
timentul că în fiecare
literă și cuvint res
piră ființa noastră în
treagă, a tuturor cetățenilor patriei, români, maghiari, ger
mani și de alte națio- .
nalităti. care. liberi.
1.
egali și pe deplin responsabili, ne-am unit
în jurul marilor idei
ce ne-au luminatfan__
tele, ce s-au mutat in
temeliile de beton și
oțel ale tuturor izbinzilor noastre, din toa
te colțurile țării. Para
grafele care se referă
la „repartizarea judi
cioasă a forțelor de
producție pe teritoriu",
la „condițiile și posi
bilitățile egale de
muncă și de viată
pentru toți cetățenii
tării" au puterea de
convingere a tuturor
orașelor și satelor noi.
a întreprinderilor și
^caselor noi, a școlilor

și așezămintelor de
cultură și sănătate,
care ne-au devenit
atît de familiare incit
ni se pare ■ că s-au
născut odată cu noi,
că ne-am născut odată cu ele. Intr-un
fel, așa și este. Efor
turile noastre comu
ne au chipul unic al
patriei, al înnoirilor ei
din adîncuri, al mul
țumirii noastre sufle

ÎNSEMNĂRI
de Ion BRAD

tești că egalitatea și
responsabilitatea co
mună nu au rămas o
simplă literă de lege,
o promisiune genera
lă, o speranță vagă.
Cu atît mai mult,
văzind proiectele ani
lor viitori, care con
turează ideile și direc
tivele în cifre și date
precise, pînă spre anul 2000, accelerind
progresul și bunăsta
rea tării, ele ne vor
besc nu cu șoapte oraculare, cu timidități
sau grandomanii im
provizate și debile, ci
cu logica și luciditatea
unei experiențe politi
ce, economice, sociale,
științifice și culturale
verificate de timp, se
dimentată în conștiin
ța si ■ sensibilitatea
noastră, fiind o emanație a voinței, cutezantei
si
visărilor

noastre, o certitudine
a eforturilor pentru
care sîntem cu toții
bine pregătiți. Nu
există nici o ramură,
nici o fibră a uriașu
lui organism economico-social al țării care
să nu fie conturată cu.
grijă, cu realism, cu.
bunul simț al propor
țiilor, al nevoilor, tra
dițiilor și posibilități
lor noastre, astfel in
cit să putem înțelege
și desfășura fiecare
mai bine efortul nos
tru de pregătire, de
calificare, de perfec
ționare a calității
muncii noastre, a vie
ții ’noastre.
Dacă pe toate buze
le freamătă, în aceste
zile de pregătire a
Congresului al XIIIlea al partidului, cu
vintele
ce vorbesc
despre o epocă unică
în istoria noastră, epo
că ce poartă numele
conducătorului parti
dului si statului nos
tru. atunci este de în
țeles si sentimentul de
mindrie si responsabi
litate în fata chemări
lor ce.reverberează din
Directivele izvorîte din
conștiința că. prin hotărîrea noastră liberă,
prin munca noastră
unită, prin responsa
bilitatea noastră co
mună, participăm cu
întreaga noastră fiin
ță la zidirea viitoru
lui comunist al Româ
niei. la întemeierea
cetății solare a viito
rului.
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a determinat în mod hotăritor spo
sondelor dovedește însemnătatea pe
Pentru a înțelege mai bine valoa
in cîteva după-amieze după program,
muncă neîntreruptă. De eforturi, de
...Cînd ultimul dintre cele opt traicare o au in munca petroliștilor sta
rirea continuă a producției a fost
pînă am rezolvat problema". Nicolae
rea rezultatelor obținute în prezent
căutări, de încercări și adaptări ale
lere a părăsit incinta întreprinderii,
încrederea colectivului în forțele
bilitatea și coeziunea colectivului.
Demeny : „într-o zi vopseam părțile
de oamenii muncii de la Schela de
unor soluții tehnice noi, care să asi
subinginerul Vas’ile Morariu a ră
proprii. După cum ne spunea ingine
Renumele
și
performanțele
obținute
producție
petrolieră
Poeni,
județul
exterioare ale unor motoare de
gure executarea intr-un timp record
suflat. în sfîrșit. ușurat. Apoi a
rul Ion Niță, directorul schelei, a
de cele două echipe demonstrează,
Teleorman, trebuie să reamintim
250 kW. Mă străduiam s-o fac cit
a ultimelor lucrări de bobinaj, de
început dintr-o dată să simtă cum
existat o perioadă, cu deosebire spre
totodată, posibilitățile de afirmare
cum a debutat producția In acest an.
mai bine. Tovarășul Morariu a
montaj și finisaj. întreaga organi
îl cuprinde o oboseală grea, apăsă
sfîrșitul anului trecut și la începutul
pe plan profesional si social pe care
După numai patru luni se și acu
zare, programare și planificare a
venit la mine, m-a rugat, repet,
toare. S-a întors spre ceilalți tova
acestui an, cînd unii petroliști con
le oferă munca în industria țițeiului,
mulase o restanță de 11 500 tone ți
m-a rugat să-i dau puțin aparatul
muncii,, de la termenele de execu
răși ai lui de muncă, care urmăreau
siderau că principalul „vinovat" de
ței. Greutăți ? Erau, fără îndoială,
satisfacția materială și morală izvoride vopsit și mi-a spus să mă odih
tare a pieselor, crearea spațiului
și ei îndepărtarea caravanei:i : „Haită
din
statornicia
în
profesie.
nerealizarea integrală a planului ar
destule.
Soluții
pentru
recuperarea
nesc. că are chef să vopsească și el.
suplimentar de producție și pină la
deți, băieți, acum putem pleca liNu demult, în adunarea reprezen
fi... zăcămîntul. în urma aplicării
restantelor? S-au găsit și ele. Dar
A vopsit motorul, l-a finisat ca la
devansarea aprovizionării cu unele
niștiți acasă".
tanților oamenilor muncii, petroliștii
măsurilor pe care. în bună parte, ei
să lăsăm să vorbească, .mai întii,
carte, A fost o mare lecție
materiale de la diverși furnizori —
Era duminică dimineața, iar mOde la Poeni s-au angajat ca, pînă la 20
înșiși le-au propus, muncitorii și spe
faptele. Practic, începînd cu luna
pentru mine". Dumitru Mândrie,
totul a trebuit regindit, recalculat,
mentul marca actul final al ■ unor
cialiștii sînt acum pe deplin con
septembrie, să recupereze integral
mai, cînd planul a fost depășit cu
șef de atelier : „Vasile Morariu
readaptat la noile cerințe. Adică
lungi săptămîni de muncă ale colec
vinși că sursele de creștere a produc
restantele, iar pină la sfirșitul anu
670 tone, producțiile realizate supli
are, ca să zic așa,
. . o manie. Nu-i
munca de o lună a unor planifica
tivului atelierului de montaj al sec
ției nu au
.... fost
j... epuizate,
__ (___ că
.1. stă 'în
lui să obțină suplimentar 3 000 tone
mentar au crescut de la o lună Ia
place risipa. Risipă de orice fel —
tori, tehnologi și dispeceri, trebuia
ției mașini electrice din întreprin
puterea lor să extragă mai mult țiței.
țiței
și
15
milioane
metri
cubi
gaze
alta:
1
235
tone
în
luna
iunie,
3
290
de materiale, de energie electrică,
făcută in numai citeva zile.
derea constructoare de mașini Re
Și, mai mult ca oricînd, au înțeles
de sondă. Prima parte a angajamen
tone in luna iulie, 3 870 tone in luna
de timp. Și asta caută să o imprime
— Cum v-ați descurcat ? — întreb.
șița. Dar, mai ales, marca sfîrșitul
că nici un efort nu este prea mare
tului a fost îndeplinită, chiar înain
august Față de luna ianuarie, proși oamenilor cu care lucrează. Cînd
— N-a fost ușor. Sigur, n-a fost
unor ultime zile și nopți de eforturi
atunci cînd este vorba de interesele
te de termen. Acum, la locurile de
ducția medie zilnică de țiței a
ușor — afirmă inginerul Jiva Si- ' trece pe lîngă o mașină, pe lîngă
grele, neîntrerupte.
majore ale economiei naționale,
muncă de la sonde și sectoare, pecrescut: în perioada ce a trecut din
un banc de lucru și vede că lucrăto
mion. Cu atît mai mult cu cit totul
— Dacă nu se ocupa de această
luna septembrie
;
rul respectiv este
în aceste zile,
operație subingi
cu
peste
420
tone.
plecat „la plim
acționînd în spi
nerul Vasile Mo
bare"
—
pentru
ritul exigențelor
rariu nu știu dacă
— Cum se ex
că îi cunoaște bi
subliniate- de to
trailerele plecau
plică aceste re
ne pe aceștia —
varășul
Nicolae
la timp, spune șe
zultate ? — l-am
se apucă și lucrea
Ceaușescu la re
ful secției, ingiîntrebat pe ingi
ză el pînă vine cel
centa consfătuire
nerul Jiva Sinerul
Corneliu
"
în cauză. Și apoi
de lucru de la
mion.
Angelescu, șeful
se
scuză...
peda

C.C. al P.C.R.,
serviciului proLucrurile s-au
gogic
:
„Nu
putea
petroliștii din Po
ducție.
petrecut așa. Se
să
aștepte
pro

eni
au trecut la
primul
- în
executa o coman
ducția"...
pînă
aplicarea
unor
rînd, am stabilit
dă
importantă
cînd fața omului
noi măsuri pentru
riguprograme
pentru Columbia
capătă o anumită
ca și în perioada
roase de urmări
— două uriașe
culoare".
de toamnă-iarnă
re a activității pe
hidrogeneratoare.
întregul parc de
fiecare sondă, în
...Comunistul Va
Și cînd, conform
sonde să funcțio
așa fel încît să se
sile Morariu a
planului, mai erau
neze
la potenția
asigure
utilizarea
împlinit 30 de ani
două luni pînă la
lul maxim. La
optimă a capaci
de cind lucrează
încheierea lucră
fiecare loc de
tății zăcăminte
în întreprindere.
rilor, a intervenit
lor. în al doilea ZA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ POENI, muncă se între
O viață de om. O
neprevăzutul. Va
prind acțiuni de
rind, am căutat
viață în care el
sul, străin, care
revizuire a insta
să menținem in
însuși s-a format
urma să trans
JUDEȚUL
TELEORMAN,
UNDE
SE
REALIZEAZĂ
lațiilor
electrice
stare de funcțio
ca specialist, dar
porte hidrogene
și mecanice, se
nare întregul parc
în care a și con
ratoarele la des
protejează con
de sonde. Pentru
tribuit la forma
tinație iși anun
ZILNIC 130 TONE TITEI PESTE PLAN
ductele împotriva
aceasta, munca erea altora. Etape
țase sosirea în
înghețului, se cu
chipelor de petro
le parcurse în aportul Constanța
răță rezervoarele
liști a fost orga
cești ■ ani sînt sem
cu treizeci de
de țiței și se prenizată în așa fel
nificative nu nu
zile mai devreme.
gătesc centralele termice, se repară
troliștii fac dovada hotărîril lor de
încît să se asigure supravegherea
mai pentru propria sa viață, ci
trebuia executat In condițiile unei
S-a propus să fie luate toate
utilajele grele de intervenție
. la sona-și respecta integral angajamentul
zi și noapte a sondelor, s-a îm
și pentru viața întregii întreprin
calități desăvîrșite. Dar tocmai ase
măsurile pentru ca hidrogeneratoa
de. Se impune însă ca, la eforturile
luat. Brigăzile nr. 1. 3 și 7, conduse
deri reșițene. De fapt, se poabunătățit activitatea formațiilor de
menea situații grele ii plac comunis1
rele să fie la Constanta odată cu
de inginerii Alexandru Neacșu, Mir
colectivului de petroliști din această
intervenții și reparații. La toate atului Morariu.
te spune că ele se află într-oi insosirea vasului.
cea Alexandrescu și, respectiv, subschelă pentru valorificarea superioa
cestea se adaugă o serie de mă
Ca să se înțeleagă mai limpede
terdependență perfectă. Cînd a in— Este imposibil! au ripostat ime
inginerul
Gheorghe
Rădulescu,
extrag
ră
a rezervelor de hidrocarburi, să
suri tehnice, cum ar fi efectua
trat pe poarta întreprinderii, la 14
lucrurile, să amintim că uriașele
diat cîțiva maiștri.
zilnic cantități de țiței superioare
se adauge un sprijin mai substan
rea de fisurări, acide, tratamen
hidrogeneratoare se realizează din
ani ca ucenic, se mai produceau lo.
— Este, într-adevăr, greu, chiar
prevederilor de plan. Pe ansamblul
țial din partea forurilor de resort
te tensioactive. modificări ale para
subansamble — printre care numai
comotive cu aburi. Devenit munci
foarte greu, a spus comunistul
schelei, în două decade din luna
pentru aprovizionarea ritmică cu ma
metrilor de pompai, consolidări îm
rotorul și statorul cîntăresc fiecare
tor calificat, lăcătuș, a început să
Vasile Morariu. Dar nu imposibil...
septembrie s-a obținut o producție
terial tubular de cea mai bună ca
cîte 40 de tone, iar toleranța admisă
potriva viiturilor de nisip, fenomen
lucreze la primele hidrogeneratoa
I s-a pus atunci și următoarea
zilnică suplimentară de 130 tone țiței.
litate. De asemenea, este necesară
înregistrat frecvent în această parte
la îmbinarea unor asemenea masto
re pentru hidrocentrala de la Bicaz.
Întrebare : „Pe ce te bazezi ? Cum
Sugestiv este faptul că. prin creș
urgentarea lucrărilor de construcție
a Cimpiei Române. La sporirea pro
donți este de numai... 30 de microni.
A urmat liceul Ia seral, și apoi
crezi că vom putea executa comanda
ducției
de
țiței
au
contribuit
și
orien

terea
coeficientului
de
exploatare
a
a grupului industrial al schelei. în
Cerința în plus de executare per
a fost promovat șef de echipă. Tot
intr-un timp atît de scurt ?“
sondelor
cu
numai
1
la
sută
se
ob

tarea
forajului
spre
zăcămintele
cele
fectă, de absolută exactitate era de
vederea asigurării unor condiții op
atunci a început fabricarea pri
— în primul rînd — a răspuns el
țin zilnic in plus 40—50 tone țiței. Cu
mai productive, scurtarea termene
terminată și de faptul că montarea
melor mari motoare de nave care
— mă bazez pe capacitatea de con
time pentru efectuarea lucrărilor de
deosebire se remarcă, prin activita
lor de punere în funcțiune a sonde
au echipat primele cargouri româ
acestora se făcea nu la Reșița, ci la
centrare, de efort maxim a comu
reparații ale utilajelor, de recondițiotea ce o desfășoară, formațiile de
lor noi. în perioada care a trecut din
locul de destinație, la Caldoras, în
nești de 4 500 de tone. Ca șef de
niștilor, pe exemplul lor. Știu ce pot
nare a pieselor de schimb și subanintervenții conduse de maiștrii Ion
acest an fiind puse în exploatare 43
Columbia. Vă imaginați că orice de
brigadă șl apoi ca maistru, după ab
să facă atunci cînd își mobilizează
samblelor. După cum cu mai multă
Tudorache, Constantin Coca, Ion To
sonde noi. Organizarea mai bună a
fecțiune, orice eroare de execuție a
solvirea școlii tehnice de maiștri, a
forțele. Este doar în joc prestigiul
operativitate trebuie să se acționeze
cau, Petre Troiță și subinginerul Ma
muncii. întărirea ordinii și discipli
unei operații, oricît de mică ar fi
condus operațiile de montaj pentru
întreprinderii noastre, și chiar al
rian Badea.
și pentru amenajarea drumurilor si
nei. folosirea judicioasă a utilajelor
fost ea, ar fi adus inconveniente în
primii hidrogeneratori expediați. în
tării.
Din discuțiile cu muncitorii și spe
din dotare au condus la diminuarea
funcționarea uriașelor hidrogene
Egipt, apoi în China. Turcia, India
căilor de acces la sonde.
Soluția a fost acceptată, pînă la
cialiștii schelei am reținut că, fără a
timpului neproductiv sau. altfel
ratoare.
si în alte țări. S-a înscris apoi la
urmă, în unanimitate. „Pentru că
Stan ȘTEFAN
șe subaprecia cu nimic măsurile de
spus, la micșorarea pierderilor de
cursurile serale de subingineri. Pen
oamenii îl cunoșteau bine pe comu
în zilele cit am stat In atelierul
corespondentul „Scînteii"
ordin tehnic si organizatoric, ceea ce
producție din cauza Opririi sondelor.
tru că n-a uitat niciodată de re
nistul Vasile Morariu. Pentru că el
de montaj, acolo unde lucrează coRecuperarea restanțelor a fost po
comandarea făcută cînd a fost pri I
se bucură de un mare respect și au
munistul Vasile Morariu. ni s-au
sibilă si datorită intensificării lucră
mit în partid : să nu se mulțumeas
o mare încredere în el, în capacita
relatat in legătură cu munca și via
rilor de reparații capitale efectuate
că niciodată cu cît știe, cu cit a acu
tea lui profesională, pe care a dove
ta acestuia numeroase fapte. Unele
la sondele cu debit mic sau inactive.
mulat. „învață, ajută-i și pe alții"
dit-o în atîtea și atîtea rinduri.
mai deosebite, altele mai puțin deo
De la începutul anului si pînă în
— i s-a spus atunci. Și a învățat. A
Pentru că de-a lungul anilor s-au
sebite. Situații dramatice depășite
prezent au fost aduse la parametri
terminat cursurile de subingineri cu
convins că nu dă înapoi în fața
cu succes sau pur și simplu întîmnormali de exploatare 160 de aseme
bine. E drept, apelînd pentru aceas
greutăților. Pentru că este prezent
plări cotidiene, obișnuite. Dar și
nea sonde, cele mai bune rezultate
ta . și la duminici. la concedii de
mereu în primele rînduri acolo unde " unele și altele pun în reliefi deopo
S
■ (
obtinîndu-le formațiile conduse de
odihnă, timpul liber, renunțînd une
.. este mai greu" — argumentează, ca
trivă, responsabilitatea acestui co
ilw
ori la plimbare sau joaca cu copilul. ' maiștrii Stelian Stănică și Vasila
.
munist. Vasile Mindrone : „Am priunul care a fost martor ocular.' un
Tudorache.
,
Pentru ■ calitățile sate, (pentru price-'
alt șef de atelier, DUrriitru; Mândrie; /fjiniit sarcina să riiă ocup, "ca maistru,'
I I ■■ 1
de îmbunătățirea liniei tehnologice , perea și hărnicia- sa. pentru atitudi •• Cei care-î cunosc — și îi cu
...Și astfel au început pentru cd-'
nea sa. comunistul Vasile Morariu a
nosc majoritatea muncitorilor și
Ia bobinele polare. Lucrul mergea
lectivul atelierului, al secției, dar
fost promovat șeful atelierului de
anevoie. Nu știam exact unde să ac
specialiștilor schelei — spun cu
mai ales pentru Vasile Morariu, care
montaj.
ționez. Tovarășul Morariu a simțit
I respect și admirație că experiența
a primit sarcina să răspundă de
Al.
PINTEA
asta. A tot discutat cu mine, a stat
I celor două formații de „doctori
executarea comenzii, zile și nopți de
- ' L • '•
■ '

Bătălia
pentru treizeci
d

O AUTOCRITICA
EXEMPLARĂ

de la restanțe la depășiri

DIMENSIUNILE MORALE
ALE EFORTULUI DE A FACE
POSIBIL IMPOSIBILUL

■F,

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică
a propunerilor și sesizărilor
Permanent în atenție gospodărirea judicioasă
a utilajelor

Grija față de mași
nile si utilajele din
dotare, gospodărirea și
utilizarea lor cores
punzătoare, la întrea
ga capacitate, buna
întreținere si repararea lor la timp
. ..
sînt, îndatoriri de bază
aile colectivelor
de
muncă, ale conduceri
lor de unități. La în
treprinderea de execu
ție și exploatare a lu
crărilor de îmbunătă
țiri funciare din Bacău
asemenea cerințe au
fost însă neglijate —
se afirma într-o scri
soare primită la re
dacție. în urma ve
rificărilor dispuse de
județean
Comitetul
Bacău al P.C.R., căruia redacția i-a tri
mis spre soluționare
sesizarea, a reieșit că
faptele semnalate se
confirmă. S-a consta
tat că, atît anul tre
cut, cît și în acest ' an, principalele mașini și utilaje specifice activită
ții de construcții (escavatoare,
dragline,
buldozere etc.) au avut
un grad redus de uti
lizare, cu mult sub
timpul programat. La
secția mecanizare, de
pildă, s-au găsit uti
laje (grupuri electro
gene, dragline și screpere hidraulice, trac
toare etc.) în stare de
nefuncționare, descom
pletate și degradate. O

astfel de situație s-a
datorat faptului că
persoanele care au de
servit aceste utilaje nu
le-au luat în primire
pe bază de acte și nu
s-au îngrijit corespun
zător de ele, precum
și neasigurării pazei
și condițiilor minime
de întreținere în pe
rioada de inactivitate,
pînă la intrarea în re
parații. Au rezultat, de
asemenea, abateri de
la prevederile legale și
in ce privește scoate
rea din funcțiune și
casarea unor fonduri
fixe, încadrarea per
sonalului etc.
Pentru înlăturarea șl
prevenirea
acestor
neajunsuri șl gospo
dărirea judicioasă a
utilajelor, s-a adoptat
un program de măsuri,
cu termene și respon
sabilități concrete. în
tr-o ședință comună a
comitetului de partid
și consiliului oameni
lor muncii din între
prindere au fost dez
bătute concluziile reie
șite în urma controlu
lui și măsurile adop
tate ; s-au
aplicat
sancțiuni disciplinare
și
contravenționale
persoanelor vinovate,
inclusiv directorului și
inginerului șef. S-a
hotărît, totodată, ca
după o perioadă de
3—6 luni, în funcție de
modul de înfăptuire a

măsurilor stabilite, de
situația economico-financiară a întreprin
derii, de rezultatele
activității sale, să se

Și dintr-un caz particular
pot fi trase concluzii
de interes mai larg
Mai mulți oameni ai
muncii din București
au semnalat redacției
că în activitatea cen
trelor I.C.R.A.L. s-a
încetățenit obiceiul ca,
la încheierea contrac
telor de închiriere, vi
itorii chiriași să fie
obligați să semneze
„din birou" procesul
verbal tip de predare.
primire a locuinței,
fără să aibă posibili
tatea de a cunoaște în
prealabil starea apar
tamentelor. Așa se
intîmplă că, după ce a
semnat actele la biroul
I.C.R.A.L. și a primit
cheia locuinței, cînd
intră în casă, cetățea
nul constată, nu de
puține ori, lipsa unor
părți componente ale
instalațiilor sau alte
neconcordanțe între ce
a semnat și ce există
în realitate.
Un astfel de caz
ne-a
semnalat
și
Gheorghe Lipan, mun
citor la întreprinderea
de cinescoape, care a
primit locuință nouă
in strada Luncșoarei
nr. 4—6. blocul 63. apartamentul 48. secto
rul 2. Cînd a intrat în
locuință, după întoc
mirea tuturor formelor

Unități turistice în județul Vrancea
în județul Vrancea s-au construit,
în ultimii ani. atrăgătoare unităti
turistice. Una din cele mai noi este
hanul Bachus. amplasat ne soseaua
națională București — Focșani —
Bacău, lîngă localitatea Popești. Ha
nul oferă locuri de cazare în came
re moderne și confortabile. Unita
tea dispune de restaurant cu două
terase, bar de zi. discotecă. La 3
kilometri de Focșani. în crîngul Petreștl. se află cabana Căprioara,
care dispune de locuri de cazare,
restaurant spațios, terenuri de te
nis. parcare auto.

reanalizeze dacă per
soanele din conduce
rea unității mai pot
rămîne în funcțiile ce
le ocupă.

în orașul Mărășesti. hotelul Parc,
din apropierea gării, are 30 camere
cu cîte două locuri, un restaurant,
o braserie și un cafe-bar, iar la
Adjud, modernul complex de ali
mentație publică si cazare (hotelul
Trotus) are restaurant, braserie,
cafe-bar si 60 locuri de cazare.
Aceleași servicii le oferă hanul
Soveja. din stațiunea cu același
nume, și hotelul Panciu, din orașul
Panciu.
în fotografie : hotelul Parc din
Mărășești.

la centrul nr. 3 al
I.C.R.A.L. Colentina.
potrivit practicii la
care ne-am referit mai
sus. Gh. Lipan a văzut că lipsesc mai
multe prize și întreru
pătoare, două baterii
de robineți etc. ’ „Am
făcut de îndată cale
întoarsă Ia I.C.R.A.L.
— ne-a scris el —
unde, semnalînd cele
constatate, mi s-a pro
mis sprijin pentru so
luționare. dar am fost
sfătuit să mă adresez
și maistrului de la șan
tierul care a construit
blocul. M-am confor
mat. ba. mai mult, am
sesizat situația și Con
siliului popular al sec
torului 2. Pînă la ur
mă, nu s-a rezolvat
însă nimic, așa că mă
văd nevoit să mă adre
sez și ziarului".
Redacția a îndru
mat sesizarea la Di
recția generală pentru dezvoltarea construcției de locuinte și administrație
locativă (D.G.D.A.L.)
pentru ca aceasta să
intervină pentru rezol
varea cazului respec
tiv și, totodată, să ia
măsuri de înlăturare
a acestor practici. în

mod surprinzător, răs
punsul ce l-am primit
nu clarifică însă nici
una din aceste probleme. Ni se comu<
nică, simplu, căi din
procesul verball încheiat între beneficia
rul locuinței și centrul
I.C.R.A.L.
Colentina
rezultă că apartamen
tul respectiv ..a fost
predat complet echi
pat" (?!). Cum anume
— s-a văzut din se
sizare !
Să credem că la această instituție nu se
cunosc normele obli-

gatorii cu privire
rezolvarea scrisorilor
și sesizărilor oamenilor
muncii ? Să nu șe fi
înțeles
oare
la
D.G.D.A.L. semnifica
ția sesizării, faptul că
acest caz particular
putea constitui un bun
prilej pentru a adopta
măsuri mai generale
de îndreptare a lucrurilor, de înlăturare a
unui procedeu care,
după cum s-a văzut,
pune oamenii pe drumuri, generînd redamâții ?

La sugestia cetățenilor

0 Pentru îmbunătățirea condițiilor de acor
dare a asistenței medicale în cadrul întreprin
derii de autoturisme Pitești — ne-a răspuns
Consiliul județean al sindicatelor Argeș — s-au
luat măsuri privind înființarea unui punct me
dical în zona veche a unității. De asemenea, pe
lîngă dispensarul medical de întreprindere, care
este dotat cu aparatură modernă și unde func
ționează cadre medicale corespunzătoare, au fost
organizate și puncte sanitare pe fabrici.
• Resurse suplimentare de furaje. Dovedind
receptivitate față de scrisoarea unor crescători
de animale din comuna Sălciile, conducerea în
treprinderii pentru îmbunătățirea și exploatarea
pajiștilor Prahova a repartizat consiliului popu
lar din această localitate o suprafață de 20 ha
din loturile semincere pentru fin. Terenul a fost
dat crescătorilor de animale în funcție de con
tractele încheiate cu statul pentru livrarea de
produse animaliere.
O S-au luat măsuri pentru repararea și reutilizarea clădirilor ce au aparținut S.M.A. din
satul Olari, comuna Pîrșcoveni — ne-a adus la
cunoștință Comitetul executiv al Consiliului
popular al județului Olt. în aceste clădiri spa
țioase se vor înființa noi secții de prestări-servicii către populație. S-au stabilit, de asemenea,
remăsurarea loturilor în folosință și atribuirea
lor către cooperatorii din satul respectiv in
conformitate cu prevederile statutului C.A.P.

Gheorghe PÎRVAN

Complexul senatorial „Hebe", din stațiunea Singeorz-băi

PENTRU TOȚI OAMENII MUNCII
Date și aprecieri despre stațiunile
de odihnă și tratament
Cîți oameni ai muncii pot merge
anual la odihnă ? Datorită dezvoltării în ultimii 20 de ani a bazei ma
teriale a turismului și tratamentu
lui balnear. întreaga populație acti
vă a tării poate beneficia de acest
drept. Prin rețeaua omniprezentă a
întreprinderilor de turism, prin ca
sele de odihnă construite și gospo
dărite de către întreprinderi, prin
bazele Biroului de turism pentru ti
neret, prin casele de odihnă ale țărănilor cooperatori, ale cooperației
meșteșugărești sau cooperației de
producție, achiziții si
,. desfacere
_______ a..
mărfurilor se oferă o gamă deose
bit de largă de posibilități pentru
destindere, tratament, pentru refa
cerea capacităților creatoare.
Iată-ne într-una din stațiunile de
odihnă de mărime medie : Slănic
Moldova. Este una dintre cele 14
„uzine de sănătate" ale sindicatelor.
Am întîlnit acolo, bucurîndu-se de
6oare și aer curat, de ape minerale,
mii și mii de oameni ai muncii din
toate colțurile tării. Sint muncitori
din fabricile și întreprinderile din
Maramureș, oțelari de la Galați, mi
neri din Valea Jiului, constructori
din Capitală.
Directorul, tovarășul Dumitru Lăcătușu, ne oferă citeva explicații :
— La noi. prin sindicate, vin anual
aproximativ 9 000 de oameni. Tota
lul turiștilor din stațiune este mult
mai mare — peste 40 000. Ca organi
zatori ai odihnei oamenilor muncii,
facem tot posibilul ca ei să aibă
condiții de recreare activă, de caza
re și de hrană consistentă și diver
sificată.
Care este părerea oamenilor veniți în stațiune 7 O dată la 18 zile
se organizează întîlnirea cu cei
care au terminat sejurul. Participă :
directorul, medicul coordonator, șe
ful cantinei, administratorul și ac
tivistul cultural. Oaspeții îsi spun
părerea, fac observații, aprecieri, iar
gazdele trag învățăminte.
Cîteva păreri :
Simion Iolangi, zidar la secția L,
sectorul de clădiri al stației CF.R.
— Medgidia : „Poate că ar fi sufi
cient să vă spun că vin aici pentru
a treia oară consecutiv. Nu mergi
nici a doua oară unde nu te-ai sim
țit bine o dată. O precizare: n-am
văzut intr-un an întreg atîtea filme
cîte am văzut aici. într-un concediu.
Mîncarea este, pur și simplu, exce
lentă; Și încă ceva : rar mi-a fost
dat să văd o curățenie desăvîrșită
ca în pavilioanele de la Casa de
odihnă de la Slănic Moldova.
Margareta Horga, infirmieră la
Casa de copii nr. 87 din Arad: „Eu
am venit Ia tratament. Medicii, su
rorile se poartă cu atenție si grijă
deosebite. Masa. casa, distracția sînt
peste așteptările mele, iar cu să-

nătatea o duc din ce în ce mai
bine...".
Stațiunea Slănic Moldova, din care
am cules aceste impresii, constituie
doar un exemplu din multele ce se
pot da in legătură cu Crearea con
dițiilor materiale pentru ca un nu
măr tot mai mare de oameni ai
muncii să se bucure de dreptul la odihnă. problemă de maximă atenție
pe agenda de lucru a sindicatelor.
Baza materială in continuă dezvol
tare a permis o sporire continuă a
numărului celor ce beneficiază de
concedii petrecute în condiții dintre
cele mai bune. Iată ce ne spune în
această privință tovarășul Constan
tin Tănase, prim-adjunct al preșe
dintelui Comisiei pentru tratament
balneoclimateric și odihnă din
U.G.S.R. :
— Legislația — începînd cu Con
stituția, care consfințește printre
principalele drepturi ale cetățeanu
lui și dreptul la odihnă — statuează,
în principiu și în amănunt, cum se
asigură dreptul la odihnă. O sene
de măsuri practice vin să dea via
tă prevederilor legale, oferind oame
nilor muncii posibilități din ce în ce
mai largi și diversificate de a-și pe
trece, intr-un mod cit mai reconfor
tant. util și plăcut, timpul liber, con
cediul anual de odihnă.
în acest context, baza materială
are o 1importantă
________
primordială.
U.G.S.R. a realizat o serie de con
strucții — case de odihnă — in cele
mai pitorești si mai renumite locuri
de tratament — Felix, Căciulata.
Herculane, Sîngeorz, Slănic Moldova,
Ocna Șugatag, Sovata. Vatra Dornei,
Voineasa. Covasna. Amara, Eforie
Nord. Pentru construirea și dotarea
acestora au fost cheltuite miliarde
de lei. Capacitatea anuală a tutu
ror acestor case de odihnă depășeș
te 200 000 de oameni. Pentru satisfa
cerea tuturor cerințelor, organismele
U.G.S.R. mai închiriază de la Mi
nisterul
Turismului alte peste
300 000 locuri de odihnă. încheind, in
fiecare an, bilanțul trimiterilor la
odihnă cu un total de peste 500 000
de oameni ai muncii care își refac
forțele după un an de activitate.
Construcțiile continuă. La Govora
va fi curînd gata un nou complex
cu 500 de locuri pe serie, la Voinea
sa — unul cu 400 de locuri, la Băile
Felix —.cu 1 Opo de locuri, iar la Olănești — cu 700. în total se vor adăuga
caselor de odihnă existente 2 600 de
locuri pe serie, ceea ce reprezintă
aproximativ 60 000 de locuri anual.
Construcțiile noi se ridică paralel
cu edificiile destinate producției,
munca și odihna aflîndu-se în tara
noastră într-o indisolubilă corelație.

Gh. GRAURE

Mai repede,
mai ieftin,
mai bine!
(Urinare din pag. I)

termină numeroase ore de stagnare
la unele utilaje de execuție. Este
limpede deci că mobilizarea la ma
ximum a tuturor forțelor de care
dispun colectivele de constructori
depinde de întărirea spiritului de
răspundere, a ordinii și disciplinei
in muncă. Un rol major revine în
această privință personalului tehnic
de pe șantiere — maiștri, șefi de
echipă, ingineri — care au datoria
să asigure o directă și permanentă
supraveghere a procesului de execu
ție, o asistență tehnică competentă
și sistematică'.
Evident, accelerarea ritmului do
execuție depinde și de stabilirea unui
program precis de lucru, in concor
danță cu graficele de execuție, atît
la nivelul brigăzilor complexe, cît și
al fiecărei echipe și lucrător. Bine
înțeles, nu trebuie să se urmărească
realizări valorice mari, prin execu
tarea unor lucrări cu costuri ridica
te. ci este necesar să se întocmească
programe prin care să se asigure
efectuarea întocmai a lucrărilor fi
zice prevăzute, acordîndu-se priori
tate lărgirii fronturilor de montaj,
îmbunătățirii conlucrării dintre con
structori și montori.
Pe de altă parte, diminuarea hotărită a stocurilor este condiționată
și de LIVRAREA UTILAJELOR ÎN
ORDINEA LOR DE MONTAJ, ceea
ce presupune. înainte de toate, res
pectarea de către toți furnizorii a
termenelor stabilite prin contracte
și grafice, precum și expedierea pe
șantiere a mașinilor și echipamente
lor tehnologice în succesiunea fi
rească a lucrărilor. Restanțele în li
vrări trebuie recuperate cît mai re
pede și este de datoria conducerilor
unităților furnizoare, organizațiilor
de partid respective să acționeze
energic, să controleze cu exigență
maximă modul în care sînt finaliza
te programele de fabricație stabilite.
Așadar, urgența nr. 1 pentru toți
furnizorii — cum sînt întreprin
derile de utilaje tehnologice din Bu
zău și T"
. .................................
Bistrița-Năsăud,
de utilaje
alimentaree din Slatina, „Independența“ Sibiu,, „Unio" Satu Mare, „Automatica" București și altele — o
reprezintă lichidarea în cel mai
scurt timp a restanțelor
__
________
acumulate
in lunile anterioare.
în acest context, organizațiile ds .
partid de pe șantiere și din între
prinderile furnizoare de utilaje teh
nologice sînt chemate să acționeze
cu fermitate și răspundere pentr
finalizarea imediată, punct cu pun
a tuturor măsurilor stabilite. Obiec
tivul principal urmărit în activitatea
politică și organizatorică desfășurată
de organizațiile de partid trebuie să
fie întronarea unui climat de ordine
și disciplină desăvîrșite în muncă,
de înaltă exigență față de nivelul
calitativ al lucrărilor executate.
Perioada de timp care a rămas
pînă la sfîrșitul anului trebuie fo
losită din plin pentru a se obține
maximum de rezultate de către con
structorii și mentorii de pe fiecajje
șantier, pentru a se pune în funcțiu
ne toate, obiectivele și capacitățile de
producție i. prevăzute în planul?- ne
acest an. Pentru economia națională,
intrarea rapidă în producție a noilor
capacități contează foarte mult, echi
valează cu. producerea unor impor
tante bunuri materiale, cu satisface
rea unor însemnate solicitări ale con
sumului intern și exportului. Prin
prisma acestui obiectiv economic ma
jor trebuie acționat perseverent pe
toate șantierele. în această perioadă
trebuie să se lucreze la cota maximă
a posibilităților, astfel încît construc
torii și montorii, alături de colecti
vele de oameni ai muncii din ce’
lal.te sectoare de activitate, să-și
deplinească exemplar sarcinile încre
dințate, întîmpinînd cu rezultate de
seamă marele forum al comuniștilor,
Congresul al XIII-lea al partidului.

DE LA C.E.C.
Dreptul de a împuternici
alte persoane să dispună
de sumele păstrate la C.E.C.
Pentru sumele păstrate la C.E.C.,
indiferent de instrumentul de economisire utilizat, toți depună
torii beneficiază de numeroase
drepturi și avantaje generale. Unul
dintre drepturile generale acor
date depunătorilor îl constituie
dreptul de a împuternici alte
persoane să dispună de sumele
păstrate la C.E.C.
Astfel, sumele depuse la C.E.C.
pe librete de economii nominale,
m conturi curente personale, pe
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri de
puse spre păstrare se restituie ti
tularilor, precum și persoanelor
împuternicite în acest scop de aceștia.
Titularul unui instrument de economisire are oricînd posibilitatea
să ceară înscrierea in acesta a
unei clauze de împuternicire, prin
care să acorde dreptul de a dis
pune de sumele economisite și al
tor persoane (cel mult două) pe
care le indică pe documentul de
depunere. în instrumentul de eco
nomisire respectiv se înscriu de că
tre unitățile C.E.C. numele, pre
numele și anul nașterii persoane
lor împuternicite.
De clauza de împuternicire pot.
beneficia persoanele majore, ea
acționînd numai pe timpul vieții
titularului instrumentului de eco
nomisire. Această clauză poate fi
modificată sau anulată oricînd de
titular.
Dacă la emiterea libretului nu a
fost introdusă clauză de împuterni
cire, titularul instrumentului de economisire poate introduce clauză
de împuternicire ulterior, cu oca
zia unei operații de depunere. Per
soanele care fac depuneri pe nu
mele altor titulari pot cere la pri
ma depunere, cu prilejul căreia se
emite instrumentul de economisire,
introducerea clauzei de împuterni
cire în favoarea lor sau a altor per
soane.
Minorii nu pot fi trecuțl la clau
za de împuternicire. Minorii care
efectuează depuneri pe numele lor
pot introduce clauză de împuter
nicire numai dacă au împlinit
virsta de 14 ani.
în' afara clauzei de împuterni
cire, valabilă numai pe timpul
vieții, titularul unui instrument de
economisire are dreptul să stabi
lească prin „dispoziție testamen
tară" un număr nelimitat de per
soane fizice sau juridice care să
dispună de sumele economisite la
C.E.C. după decesul său. Dispozi
ția testamentară se înscrie în fișa
de cont a instrumentului de eco
nomisire. Ea poate fi anulată sau
modificată oricînd de titularul de
punerilor.
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Tovarășului SAMORA

MOISES MACHEL

Mareșal al Republicii,
Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTO

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a declanșării luptei armate de
eliberare națională, sub conducerea FRELIMO, vă adresez, în numele Parti
dului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, dumnea
voastră, Partidului FRELIMO și întregului popor mozambican prieten, calde
felicitări și cele mai bune urări.
Folosesc această ocazie pentru a evoca raporturile de strînsă prietenie,
solidaritate și colaborare care s-au statornicit între partidele și popoarele
noastre încă din anii luptei eroice de eliberare a poporului mozambican.
Sînt încredințat că, acționînd în spiritul convorbirilor și înțelegerilor con
venite împreună, conlucrarea dintre partidele și țările noastre se va dezvolta
tot mai mult, în interesul reciproc al popoarelor român și mozambican, al
cauzei păcii, securității și înțelegerii în întreaga lume.
Vă doresc multă sănătate și fericire dumneavoastră personal, iar poporu
lui mozambican prieten succes în edificarea noii societăți, în apărarea și în
tărirea independenței naționale, pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Etapa republicană a concursului grupelor sanitare
Etapa republicană a concursului
grupelor sanitare, manifestare de cea
mai mare amploare de pe agenda
activităților Societății de Cruce
Roșie, s-a desfășurat anul acesta în
contextul entuziasmului creator cu
care oamenii muncii din țara noas
tră au sărbătorit a 40-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă și al angajării responsabile cu
care întregul popor se pregătește să
întîmpine cel de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist Român.
în telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, de către Consiliul Național
al Societății de Cruce Roșie și de
participantele la etapa republicană a
concursului grupelor sanitare se
arată :
Reprezentantele celor 40 de județe
Si ale municipiului București la etapa
republicană a concursului grupelor
sanitare consideră de datoria lor să
se facă purtătoarele de cuvint ale
celor peste 140 000 de echipiere sa
nitare din întreaga tară în a vă adresa, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai fierbinți
mulțumiri pentru grija deosebită pe
care o purtati sănătății oamenilor
muncii, pentru consecvența cu care,
în fruntea partidului și a tării, ac
ționați pentru asigurarea creșterii
continue a nivelului vieții materiale
si spirituale a poporului, pentru asi
gurarea tinereții si vigorii națiunii
noastre. Pentru ca toate acestea să

rodească mai din plin, pentru ca ele
să constituie și în continuare o cer
titudine a existentei noastre, folosim
și acest prilej, așa cum am făcut-o
și la locurile noastre de muncă, pen
tru a ne exprima cu mîndrie si aleasă
satisfacție deplina adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la realegerea dumneavoastră de
către Congresul al XIII-lea al parti
dului în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Comunist
Român.
De asemenea, ne exprimăm dra
gostea și prețuirea față de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, remarcabil om politic, sa
vant de renume mondial, care, alături
de dumneavoastră, veghează cu înaltă
responsabilitate la creșterea si edu
carea tinerelor generații, la formarea
lor multilaterală pentru muncă si
viată.
Strîns uniți în jurul partidului, al
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, eroul
națiunii noastre socialiste, se arată
în încheierea telegramei, dorim să
vă asigurăm, in numele celor peste
șapte milioane de membri ai Socie
tății de Cruce Roșie că ne vom
înzeci eforturile, muncind fără pre
get, pentru a contribui și în con
tinuare la înfăptuirea politicii sani
tare, înalt umanistă a partidului și
statului nostru, parte integrantă a
amplului proces de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul patriei noastre.

PERSPECTIVE AMPLE
INFORMATICII ROMÂNEȘTI
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iiieniul tehnologiei informației, pe
lingă suportul microelectronic, cele
Mâi importanțe? Produse ';sînț.kpiogra„mgle informgțice .și? .băneije? infofttiătizate de date? îh țările deivoitâtfe se
,* apreciază că piața programelor in' formatice ya crește de trei ori în
anul 19881 față de anul 1984. Aseme
nea produse, programele informa
tice, sînt recunoscute ca produse in
dustriale, deoarece joacă rolul unor
noi unelte de producție, iar fără ele
noile utilaje și linii automatizate nu
pot funcționa.
Informatica românească a cunos
cut o frumoasă dezvoltare, ajungind la o fază de maturizare și
utilizare eficientă. Este un merit
deosebit al partidului nostru de
a fi acordat atenție acestui do
meniu, România fiind printre pri
mele țări din Europa care au sesi
zat importanța informaticii, elaborînd un program încă din anul 1967
și adoptînd o hotărîre de partid în
anul 1972. Astăzi, cînd informatica
industrială, de proiectare și tehnicoproductivă cîștigă tot mai mult te
ren, ca urmare a coordonării de că
tre Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, sub îndrumarea
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, activitatea în do
meniul informaticii a trecut într-o
nouă etapă. Este firesc atunci și pro
punem, din acest punct de vedere,
ca. printre produsele importante ale
cincinalului 1986—1990 să fie trecute,
în contextul tehnologiilor de vîrf,
programele informatice, precum și
alte tipuri de produse informatice.
Industria de programe informatice
se va dovedi la fel de importantă ca
și industria microelectronică și de
tehnică de calcul, întrucit aplicațiile
și funcțiunile pe care le realizează
echipamentele sînt asigurate de pro
grame.
în proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului se
prevede perfecționarea sistemului
informatic național. în acest sens
trebuie să remarcăm că țara noastră
posedă tehnologiile necesare pentru
realizarea suportului tehnic al acesI tui obiectiv, că există o rețea inter. conectată de calculatoare și transmi
sii de date. Această rețea, cu trans
misii de viteză medie, dar suficient
, de ridicată pentru nevoile actuale,
ar putea fi finalizată pînă în anul
1990. Sistemul informatic național*
cuprinde întreaga infrastructură in
formatică a țării, începind cu secții
le de producție din industrie, cu ate
lierele de proiectare și laboratoarele
' de cercetare. Fără îndoială că electronizarea, informatizarea, robotiza
rea și automatizarea vor produce
modificări în raporturile de structu
ră ale ramurilor economiei naționa

tv
15,00 Telex
15,05 Amfiteatru studențesc. „Bun gă
sit, in noul an universitar"
15,25 Desene animate
15,35 Laureați al Festivalului național
„Clntarea României"
16,00 Universul femeilor. In întâmpi
narea celui de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist Român

le. . Mergînd către o nouă revoluție
industrială pe baza acestor domenii
'ălQ tehnicii de , vîrf, . este îjormală o i
diferențiere a Ritmurilor, .$e ,crețșței*e
a.diferitelor ramuri. Creșterile ramu- 1
..ril.pR.jjindustrial.^ vor .tțebiii să ;se i
facă, in cadrul conceptului de dez- !
voltare intensivă .prevăzut de Pro
iectul de Directive, și pe seama noi
lor tehnologii electronice și informa
tice. în acest mod, vom părăsi in
dustria trecutului, pe care nu trebuie
s-o mai repetăm sau multiplicăm,
pentru a ne înscrie pe linia sigură
a progresului industrial de la sfîrșitul acestui secol și începutul secolu
lui viitor. Prin esența lui, proiectul
de Directive ne cheamă să nu mai
organizăm trecutul, ci să privim
înainte, să facem loc noului, cu chib
zuință și fermitate.
Informatica va cunoaște în viitorii
15 ani o primă mare schimbare pro
dusă de aparițiâ tehnologiei inteli
genței artificiale. Aceasta nu mai
este o figură de stil, ci o realitate.
Cele mai importante produse ale in
teligenței artificiale sînt sistemele
expert, am putea să le spunem experți informatici, care sînt un fel de
programe informatice de uh tip nou.
De aceea, informatica va trece, la o
nouă generație de programe, la fel
cum electronica a trecut .de la tubul
electronic sau tranzistor la circuitul
integrat și microprocesor. Implicații
le sînt considerabile, deoarece cu
noașterea și experiența umană, care
pot fi descrise și formalizate, vor pu
tea fi valorificate în mod inteligent
în afara omului sau în dialog cu
omul, după caz. Pe plan mondial
funcționează cîteva zeci de sisteme
expert, piața acestora ridieîndu-se
în 1984 la circa 290 milioane de do
lari, cam 2 la sută din piața pro
gramelor informatice, dar acesta este
de fapt numai anul de început al co
mercializării masive a acestor siste. me. în urmă cu cîțiva ani, au în- '
ceput, ca urmare a Programului de
cercetare științifică aprobat de Con
gresul al XII-lea al partidului, cer
cetări și la noi în țară în domeniul
inteligenței artificiale, pentru ca în
cincinalul următor să putem oferi
primele sisteme expert românești,
în anii 1990, tehnica de calcul și in
formatica se vor . găsi implicate în
întreaga lume în sfera ■ inteligenței
artificiale, cu efecte notabile asupra
întregii vieți științifice și tehnologi
ce, apoi asupra industriei și a în
tregii vieți sociale.
Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea deschide astfel
noi perspective informaticii româ
nești, acest domeniu avînd de adus
o contribuție de seamă la creșterea
productivității muncii sociale și a
calității produselor, la eliberarea
omului de munci de rutină și la crea
rea forțelor de producție ale comu
nismului.
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Ctitorii cu care ne mindrlm. Plat
forma Industrială a municipiului
Cluj-Napoca
20,40 In partid încrezători. Program de
cîntece patriotice
20,50 Teatru TV : „Parola", de Petru
Vintllă
(color).
Premieră
TV.
Spectacol preluat de la
Teatrul
Giuleștl. Adaptarea TV și regla
artistică : Dinu Cernescu
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Sezon prelungii pe litoral, cu tarile reduse
Litoralul continuă să-și primeas
că oaspeții dornici de un sejur re
confortant, cu condiții de cazare,
masă și odihnă dintre cele mai
bune. Este important de reținut
faptul că, începind cu data de 16
septembrie, se aplică mari reduceri
dc tarife. Astfel, o pensiune com
pletă (cazare și masă in- hotel și
restaurant de categoria I) costă 75

lei pe zi de persoană, față de 123
lei, tarif practicat in lunile iulieaugust. Și incă un avantaj : cei
care cumpără bilete de odihnă de
la agențiile și filialele oficiilor ju
dețene . de turism și ale întreprin
derii de turism, hoteluri, și res
taurante București beneficiază și de
o reducere de 25 la sută la tariful
de transport pe calea ferată. ,

Oamenii ogoarelor
la ora marilor răspunderi
pentru recolta acestui an
Cuvîntul de ordine la semănat:
„calitate!“
în această toamnă. în județul TI
MIȘ vor fi însămîntate 216 000 ha.
Pornind de lă experiența dobindită
în ultimii doi ani, mecanizatorii, ță
ranii cooperatori și specialiștii din
unitățile agricole și-au propus să în
făptuiască întocmai sarcina stabilită
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a
realiza, în anul viitor, o recoltă me
die de 5 500 kg orz și 5 000 kg grîu
la hectar. Cum se acționează pen
tru îndeplinirea acestui angajament?
Urmărim desfășurarea lucrărilor
în mai multe unități agricole și fer
me din zona colinară a județului,
unde semănatul s-a declanșat mai
devreme. Sîntem la C.A.P. Belinț,
unitate care în acest an a obținut
peste 5 000 kg atît la orz, cit și la
grîu în medie la hectar.
Cum decurge semănatul ? Pe una
din sole se aflau trei semănători
SUP-48. Se însămînțează orz din so
iul. „Productiv". După cum ne asi
gură Cornel Cherba, inginerul-șef al
unității, prezent lingă formație, pînă
seara sămînța va fi încorporată în sol
pe toate cele 40 de hectare cît are
sola. Acestea se vor adăuga altor 60
de hectare însămînțate în zilele an
terioare, Pentru a doua zi rămăse
seră de semănat doar 30 hectare.
„Imediat vom curăța, regla semănătorile și face probele cu boabe
pentru î-nsămîntarea griului, care va
ocupa 650 de hectare — adaugă pre
ședintele. Primele 300 de hectare ce
se vor cultiva cu grîu după legumi
noase au și fost pregătite, la lucru
aflîndu-se 7 discuri. Au mai rămas
de arat terenurile de pe care ur
mează să strîngem cartofii, sfecla de
zahăr și porumbul". în răstimpul în
care purtăm aceste discuții, cei
trei mecanizatori cu semănătorile
SUP-48, Ion Cădaru, Dimitrie Soldan
și Vasile Gheltofan — toți comuniști

— au semănat cîteva hectare bune.
Din cînd în cînd, inginerul-șef al
cooperativei măsoară adîncimea de
semănat, reverifică tuburile semănă
torilor, urmărește viteza cu care
înaintează tractoarele. Mai de dimi
neață, inginerul intervenise prompt
pentru a-1 determina pe unul din
mecanizatori să meargă nu cu viteza
a doua, ci cu viteza I mare, pentru
oa nu ucxuna
dăuna «umnu
calității ocn.auauuiu,.
semănatului.
De fapt, acesta este cuvîntul de ordine care stă la baza executării tuturor lucrărilor în această toamnă în
județul Timiș. Ne-am continuat raidul și în alte unități din acest consiliu agroindustrial : Coștei, Secaș,
Paniova, Tipări, Sanovița. Peste tot
se lucra cu simț de răspundere, spe
cialiștii se aflau în mijlocul meca
nizatorilor și al țăranilor cooperatori,
acționînd prompt pentru buna desfă
șurare a semănatului. Am străbătut
apoi terenurile unităților agricole
din consiliile agroindustriale vecine,
Topolovățul Mare și Recaș. La fel
formațiile de lucru se aflau în 'plină
activitate, sămînța tratată era depo
zitată în saci, la capătul tarlalelor,
specialiștii controlau calitatea lucră
rilor de pregătire a patului germina
tiv și de semănat.
Sigur, bătălia însămînțărilor se
află abia la început. Iar după felul
responsabil cum acționează in pre
zent mecanizatorii, țăranii coopera
tori și specialiștii din unitățile agri
cole din județul Timiș, alături de
care se află permanent activiști de
partid și de stat, există garanția că
în anul 1985 vor fi obținute recolte
ridicate de cereale păioase, pe mă
sura hărniciei și priceperii agriculto
rilor din această parte a țării.

Cezar IOANA
corespondentul

„Scînteii"

Locul sfeclei
la fabrici, nu pe cîmp
In județul IALOMIȚA, la Ur Adîncata, Jilavele, Rași și Sălcioara
ziceni și Țăndărei s-au construit sînt adunate în grămezi, înșirate pe
două moderne fabrici de zahăr, cîmp, între 300 și 500 tone, iar la
. care prelucrează producția de sfeclă I.A.S. Urziceni, unitate agricolă si
realizată nu numai în județul Ialo tuată la o aruncătură de băț de fa
mița, ci și în cele limitrofe. Acum, brică, s-au strîns aproape 700 tone
la începutul campaniei de industria sfeclă.
lizare, urmărim la fața locului modul
De ce s-a ajuns la această situa
cum se livrează sfecla, pornind de la ție? Ne răspunde ing. Ștefan Dobre,
producător, din cîmp, pînă la intra șeful centrului de cultură Urziceni :
rea ei îh complicatele instalații.
„Nu avem suficiente mijloace de
' , Ne. aflăm la întreprinderea de in transport — ne spune șeful centrudustrializare a sfeclei de zahăr Urzi
ceni. Aici, în zilele de 18, 19 și 20
septembrie s-au prelucrat, în 24 de
pre,(între 4 100 și 4 400. tone* de sfeclă
do;, zahăr, depășindu-se.: -capacitatea i
.'s.vREfeeetatăi îmbucurător este*, și* faptul îlk
că randamentul a . crescut»față de 1
anii trecuji. Totuși,Jn spatele rezul- , în ■ unitățile agricole din județul
țațelor murțumifoâre? chiar bune la DOLJ s-au cultivat în acest an
prima vedere; se află unele neajun 111 750 hectare cu porumb. Pentru ca
suri ce trebuie grabnic înlăturate. în recoltarea să se încheie în timp
ce constau ele? în neasigurarea ma scurt, s-a stabilit o viteză zil
teriei prime. Pe baza graficelor sta nică de lucru de 4 593 hectare. La
bilite, unitățile agricole din centrul indicația comitetului județean de
de cultură Urziceni trebuiau să li partid, este larg extinsă experiența
vreze pină la 20 septembrie aproape pozitivă a consiliului agroindustrial
40 000 tone sfeclă. Chiar cu o zi după Dăbuleni. în ce constă ea ? Membrii
acest termen, ele aduseseră doar 55 cooperativelor agricole din acest
la sută din cantitatea prevăzută. De consiliu agroindustrial s-au angajat
ce atît de puțin? în majoritatea coo să recolteze manual porumbul de pe
perativelor agricole au fost adunate întreaga suprafață de 1 216 hectare.
cantități mari de sfeclă de zahăr, Procedîndu-se în acest fel. se face o
care a fost așezată în grămezi pe mare economie de motorină. Tot aici
. cîmp, iar acum așteaptă să fie trans și sfecla de zahăr si chiar o parte
portată. La ora actuală, numai în a- din cultura de soia se recoltează
ceastă zonă se află peste 20 000 tone manual.
sfeclă de zahăr recoltată și decoleUrmărimjla fata locului. în unități
tată. Cele mai mari cantități se gă
sesc în unitățile agricole din consi agricole din acest consiliu agroindus
liile agroindustriale Balaciu, Urzi trial. cum se desfășoară recoltarea
ceni, Horia, Condeești, . Sinești și porumbului. De la Vergică Șovăilă.
Fierbinți. Pe terenurile cooperative președintele consiliului Dăbuleni. am
lor agricole din Crăsani, Căzănești, reținut că întreaga suprafață de po-

lui. De la I.T.A. Covasna trebuiau să
ne sosească mijloace de transport cu
o capacitate de 400 tone. Nu au sosit
nici astăzi (21 .septembrie), deși le
așteptăm de zece zile. Unitățile agri
cole au recoltat, sfecla după grafice
le stabilite, dar noi n-am putut să le
punem la dispoziție mijloacele de
transport. Pentru autocamioanele și
cuplurile de remorci din parcurile
proprii și S.M;A. nu s-a asigurat
combustibilul necesar".
'
La prima vedere, acesta ar fi un
' ........
Dar ..constatăm
. că
nțo.tiv plauzibil.
L_.
——......™
n’di mijloacele de. transport^ aflate în
7funcțiune nu sînt bine folosite. în
ziua.de 21 septembrie, la ora 13,45, la
rampele de . descărcare se aflau 36
de autocamioane și cupluri de. . țemorej. De la sosirea și pînă la plecarea din fabrică se• —
aștepta
chiar cite
*-«*»
-■*•-*
două ore. „Totul se datorează slabei
organizări a muncii — motivează
șeful centrului. Deși s-a hotărit ca 50
la sută din capacitatea de transport
să fie încărcată de săâra și să so
sească la fabrică la primele ore ale
dimineții, măsura nu se respectă în
toate unitățile. Acum, majoritatea
camioanelor și tractoarelor cu re
morci sosesc între orele 10 și 11, cînd
se produc aglomerări. De exemplu,
de la ora 7 și pînă la 10,30 au sosit
doar 14 mijloace de transport".
într-adevăr, sînt cooperative agri
cole, între care cele din Grindu, Gtrbovi, Munteni Buzău, Cocora,, Dridu
și Colelia, care au transportat între
1 200 și 1 800 tone, respectînd întoc
mai graficul zilnic de liyrare. în alte
unități, agricole nu se respecta acea
cerință elementară de a se încărca
de cu seara mijloacele de transport,
astfel incit acestea să ajungă la fa
brică în primele ore ale dimineții.
în încheiere, menționăm că din cele
15 542 hectare cultivate cu sfeclă de
zahăr în județul Ialomița, nu s-au
recoltat decît 3 150 hectare,;iar la fa
brica din Urziceni nu este asigurată
materia primă decît pentru două
zile. Inginerul-șef al întreprinderii
de industrializare a sfeclei de zahăr
Urziceni, Amet Talat, pornind de la
situația existentă, ne-a spus că în a
doua decadă a lunii septembrie, în
Bărăgan, au fost temperaturi cuprin
se intre 26 și 30 de grade, fapt ce a
determinat ca sfecla recoltată și care
se află în cîmp să se deshi
drateze și să-și piardă calitățile teh
nologice. Aceasta impune să fie luate
măsuri energice în vederea corelării
transportului cu recoltarea sfeclei de
zahăr, asigurîndu-se ritmic materia
primă necesară fabricilor prelucră
toare.

(Urmare din pag. I)

au fost puse in funcțiune
primele linii tehnologice de
prelucrare a acestor mine
reuri, iar în acest an vor
intra in* funcțiune alte două
linii tehnologice. Exploata
rea banatitelor la suprafa
ță, dealtfel o premieră teh
nologică. se face cu chel
tuieli de patru ori mai
mici decît mineritul subte
ran, compensind „sărăcia"
conținutului de cupru prin
capacitatea de prelucrare
mare.
Valorificarea complexă și
completă a minereurilor
sărace de cupru, o rezervă
importantă a economiei
naționale. înseamnă, impli
cit, reducerea importurilor
de materii prime — cuprul
fiind un metal scump și de
ficitar. Exploatarea aces
tor zăcăminte a impus rea
lizarea unor utilaje proto
tip de
mari dimensiuni,
testate și în curs de omolo
gare, aici, în fluxul produc
ției. în carieră. Numeroase
întreprinderi industriale și
institute de cercetări și-au
dat concursul*-pentru reali
zarea utilajelor și instala
țiilor.

în legătură cu acest
lucru, cu valorificarea pre
țiosului izvor de bogăție,
tovarășul Gheorghe la
comi, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, ne
relevă un lucru esențial :
de la bun început minerii
de la Moldova Nouă au

corespondentul
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rurrib.'ca de altfel toate culturii^, fetei ’
repartizată în acord global pe ferme
și echipe. Practic, atît în Dăbuleni,
cit și, la Călărași — comune compo
nente ale acestui consiliu agroindus
trial — fiecare cetățean apt de
muncă, de la primar la cooperator,
lucrează în acord global. Altă măsură
luată de biroul de coordonare se
referă la permanentizarea forței de
muncă, inclusiv, a specialiștilor. Zilele
acestea, pe ogoarele C.A.P. Dăbuleni
lucrau' aproape 2 000 de cooperatori.
Pe terenurile fermei nr. 9. constituiți
în echipe, 110 cooperatori culegeau
manual porumbul. Cu ajutorul a 51
de atelaje, știuleții erau cărați la
capătul tarlalelor, de unde se trans
portau cu mașinile la baza de recepție. Imediat după strîngerea stiuletilor, mașinile tăiau cocenii ? pentru
irisilozăre. iar în urma lor se. executau arături. în numai 2 zile,
ferma nr. 7, condusă
— de
__ Viorica
Dinu, a încheiat recoltarea si trans
portul porumbului. Gheorghe Coștea.
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Dăbuleni. ne spune că. procedindu-se în acest fel. se economi
sesc numai la recoltarea porumbului
30 400 litri de motorină. Pină acum,
in unitățile agricole din acest consi
liu agroindustrial porumbul a fost
strins de pe 50 la sută din suprafață.
Experiența a fost preluată și este
aplicată, într-o măsură, si in unele
unități agricole din consiliile agroin
dustriale Bechet. Predești, Amărăști.
Filiași, Virtop și Motăței. Din
păcate, în alte unități agricole nu s-a
extins în suficientă măsură recol
tarea manuală a porumbului. Deși pe
ansamblul județului porumbul a. fost
strîns de. pe 19.1a sută din, suprafața
cultivată, viteza zilnică planificată
nu a fost realizată, culesul fiind întîrziat în consiliile agroindustriale
Catane, Măceșu. Melinești și Plopșor. Una din cauzele acestei stări de
lucruri o constituie atît slaba orga
nizare a muncii în cîmp. cit. si neparticiparea tuturor cetățenilor din lo
calități la culesul manual al porum
bului.
-

Nicolae BABĂ1AU
corespondentul

rel Mirăuțâ. Țara a inves
tit mari sume pentru obiec
tivul „banatite" șî * acest
efort trebuia să-și găsească
un corespondent în con
științele oamenilor, în fap
tele lor de muncă.
Și a găsit. întreprinderea
realizează astăzi in numai

„Scînteir^

20 de zile întreaga produc
ție a anului 1965. Față de
producția de cupru reali
zată anul trecut —;• și care
a reprezentat un sfert din
producția de cupru a țării
— pentru 1985 se estimează
o creștere de aproape trei
ori. Cu alte cuvinte, minereurile sărace cu nume
doar aici intilnit, banatitele, capătă valoare inesti
mabilă. Prin munca lor de
zi cu zi. prin strădaniile
lor, prin curajul de a
transforma întreprinderea
lor în stand de încercare
pentru industria construc
toare de mașini, de echi
pament. minier. .Acolo, in.

climat de destindere sl colaborare In
Europa și în lume.
In aceeași zi. oaspetele s-a Intilnit
cu Aurel Duma, ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. si cu Alexandru Roșu, ministra
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior si Cooperării Eco
nomice Internaționale.
în cadrul convorbirilor au fost
abordate probleme privind continua
dezvoltare a relațiilor româno-brita
nice de cooperare economică si a
schimburilor comerciale, pe baze re
ciproc avantaioase. Au fost discuta
te. de asemenea, unele aspecte ale
situației internaționale actuale.
A fost prezent Philip McKearney,
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

★

Biroul Marii Adunări Naționale a
oferit un dineu în onoarea președin
telui Camerei Comunelor din Marea
Britanie.

Conferință internațională de istorie militară
Duminică s-au deschis în Capitală
lucrările Conferinței internaționale
de istorie militară cu tema „Război
și societate în Europa centrală și de
est, 1740—1920. Sinteză", organizată
de Comisia română de istorie mili
tară. în cooperare cu Colegiul
Brooklyn din New York, sub egida
Academiei
Republicii
Socialiste
România și a Academiei de științe
sociale și politice.
La conferință participă oameni de
știință, cercetători din domeniul is
toriei militare, cadre didactice uni

versitare, reputați specialiști din
R. P. Bulgaria, Danemarca, Franța,
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, Re
publica Socialistă România, S.U.A.,
R. P. Ungară.
Participanții la conferință au fost
salutați de general-colonel Constan
tin Olteanu, ministrul apărării na
ționale. Au rostit, de asemenea, cu
vinte de salut general-locotenent
Ilie Ceaușescu, președintele Comisiei
române de Istorie militară, și Robert
Hess, președintele Colegiului Broo
klyn.

CU PRILEJUL APROPIATEI ANIVERSĂRI
A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE

Expoziție de carte
La Biblioteca Centrală Universita
ră din București s-a . deschis, luni,
o expoziție de carte, organizată de
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste. cu prilejul împlinirii a 35 de
ani de la proclamarea R. P. Chine
ze. Expoziția reunește peste 1 500 de
volume — lucrări de stiintă și teh
nică. albume de artă, cărți de be
letristică. de cultură si civilizație
chineză si universală, cârti pentru
copii, precum si stampe si reprodu
ceri după picturi chinezești de mare
valoare artistică.
La loc de frunte sînt prezentate,
în traducere, volume din ..Opere
alese" ale tovarășului Nicolae

cinema

„Scînteii

• Glissando : PATRIA (11 86 25) — 9;
12,30; 16,30; 19,30, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 12,30.; 16.; 19,15, MODERN. (23.7.1 01)
— 9; 12;16; 19.
* G'ăMonifentuT *'(,',Zilele filmultil da
nez") : STUDIO (59 53 15) — 9; 11; 13;
15: 17; 19; 21.
> • Dreptate in lanțuri • FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Emisia
continua :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• După mulți ani : TIMPURI NOI
(156110).— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45.
• Lișca : TIMPURI NOI — 20.
• Șapte băieți și o ștrengărită : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
• Surorile : UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 10; 20.
ARTA
(21 3186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Jazz ’20 : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17,15; 19,30.
• Salutări de la Agigea : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30;
17,30; 19,30.
•
Imposibila
iubire :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
• Program de desene animate — 9;
11; 17, Secretul lui Bachus — 13; 15;
19': DOINA (16 35 38).
• B.D. la munte și la mare : VIITO
RUL . (10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Undeva, cîndva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
•
Seherezada :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,-15.
• Teheran ’43 : CAPITOL (16 29 17) —
9; 12,30; 16; 19.
• împușcături sub
spinzurătoare :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15;
15.30; 17,45; 20.
• I se spunea „Buldozerul" : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Competiția : CENTRAL
(14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
G Legenda călărețului
singuratic :
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15; 13,30;
15,4Ș; 18; 20.
• Campionul : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 12; 16; 19.
• Prindeți șl neutralizați : BUZESTI
(50 43 53) — 15; 17; 19.
O Imperiul
contraatacă :
DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
• Lupii mărilor : LIRA (3171 71) —
15,30; 18; 20, la grădină — 20, FLOREASCA (33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30;
17.45; 20.
• Polițist sau delincvent : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cobră se
întoarce :
GIULEȘTI
(17 55 46)' — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Gemenii In vacanță : PACEA
(60 30 85) — 15,30; .17,3.0; 19,30.

carieră pe muntele lui
Gheorghe, sau la adincime,
in minele de la Florimîndra, Vărad, ;Sasca și Mina
centrală, in uzinele de preparăție, unde minereul este
supus primului proces de
înnobilare,
pretutindeni
unde i-am intilnit, har

venit aici „pentru totdeau
na". tot de ne alte melea
guri ale tării. Sau ca „vete
ranii" de-alde Constantin
Cocioabă, sau Mihai Popa,
de la Vărad, lucrind cot la
cot cu cei doi feciori ai
săi ; sau Carol Bereș, pe
care l-am intilnit in ca
rieră • cu autobasculanta de
110 tone, „Marița", cum a
botezat-o el. ducind „un
munte in spinare" ; sau
Mihai Vereczi, sau Florica
Izvernan, excavatorist ne
întrecut...
Alte si alte nume pe care
nici, tenace, concentrat!
carnetul le-a păstrat ne
asupra lucrului, mînuind
readuc
în fața ochilor
utila ie moderne. unele chipuri arse
de soare, în
nemaiîntâlnite de reporter
încleștarea cu muntele că
pînă aici,. ,
, ..
ruia îi smulg tot mai multe
Dintre sutele de nume de
răspunzind așa
mineri, de comuniști an- . bogății,
cum știu ei. minerește, che
grenați în acest efort extra
mării partidului de a pune
ordinar, pe care carnetul
în valoare resursele de ma
le-a reținut, e dificil să
alegi, atîția mineri bravi,
terii prime autohtone. în
harnici I Asemenea lui Ion
aceste zile premergătoare
Morăruș, tinărul „argeCongresului al XIII-lea al
șean aclimatizat" prin asarcina pe care
.ceste, locuri — brigadierul partidului,
și-au asumat-o — punerea
fruntaș pe care maistrul
principal miner Gheorghe în funcțiune a ultimelor
două linii de exploatare —
Păun a tinut să ni-1 pre
zinte la ieșirea din sut: sau
prelucrare planificate le dă
ca inginerul Vasile Căprar. aripi.

Cuceritorii „muntelui de aramă"
îmbrățișat această idee, au
crezut in ea, și-au concen
trat forțele ca unii ce erau
datori să-i dea consistentă
materială.
— Pentru că țara are ne
voie . de cupru. în genera]
de materii prime, conchide
tovarășul lacomi. Pentru că
sporirea baza de materii
prime înseamnă implicit
reducerea importului.
— în același timp, era
vorba de o datorie de
onoare față de țară, de
uriașul efort de investiții
pe care l-a făcut economia
— intervine secretarul co
mitetului de partid al în
treprinderii, tovarășul Au

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan. a avut, luni,
o întrevedere cu Bernard Weatherill,
președintele Camerei Comunelor din
Marea Britanie.
A fost exprimată satisfacția față
de evoluția pozitivă a relațiilor bi
laterale. evidentiindu-se importanta
vizitei de stat efectua.te .de președin
tele României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. în Marea Britanie
pentru aprofundarea si dezvoltarea
pe multiple planuri a colaborării
româno-britanice. A fost relevată,
totodată, dorința comună de a adînci
si diversifica raporturile dintre par
lamentele din cele două țări. în fo
losul popoarelor român si britanic,
al cauzei Păcii si înțelegerii inter
naționale.
S-au subliniat, de asemenea, rolul
parlamentelor si al parlamentarilor,
contribuția pe care pot s-o aducă,
în cadrul Uniunii Interparlamentare,
la instaurarea si consolidarea unui

Mihal V1ȘO1U

Apelați, cu toată convingerea,
la experiența fruntașilor!

La semânat pe terenurile C.A.P. Bragadiru, județul Teleorman

Vizita președintelui Camerei Comunelor
din Marea Britanie

Ceausescu*, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
La vernisai au participat Tamara
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului
Culturii Si Educației Socialiste. Ion
Popescu-Puturi. președintele Asocia
ției de prietenie româno-chineze.
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Institutului român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de artă și cultură, un
numeros public.
Au fost de fată Lj Zewang, amba
sadorul R. P. Chineze la București,
membri ai ambasadei.
(Agerpres)
• Locotenent Cristina : MELODTA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,39; 15,45; 18;
20.
• Căpitanul răzbunării : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Cineva ca tine : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră. dină —,19,45.., .
...
• A opta minune a lumii : POPULARUM15J7)' —'15:. 17,15: 19,30.
II
• Detașament cu misiune specială: li
MUNCA’* (2150 97) — 15; 17,15; 19,30.
•
Domnișoara
Nb&rle :
TOMIS r
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Marfă furată : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Trandafirul sărat :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cuscrii : GRADINA ARTA (21 31 86)
— 20.
• Martorul știe mal mult : GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 19,45.
• Vizită la domiciliu :
GRADINA
FEROVIAR (50 51 40) — 20.
O îmi sare țandăra : GRADINA GLO
RIA — (47 46 75) — 20.
0 Roiul : GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 19,45.
G Superman : GRADINA
MODERN
(23 71 01) — 19,45.
• Rocky II : GRADINA PARC HO
TEL (17 08 58) — 19,45.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Inocentul — 19.
•
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) ; „Comori
muzicale". Seară Mozart. Concert sus
ținut de Orchestra de cameră a filar
monicii. Soliști : George Dima
—
vioară, Ștefan Gheorghiu —
violă,
Iancu Văduva — trompetă — 10.
0 Teatrul „Lucia Sturdzg Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu.
14 75 46) :
Ivan Vasllicvici — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Concert
extraordinar — 18.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (15 56 78, sala Savoy) ;
Băiatul
cu... sticleți — 19,30; (grădina Cără
buș) : Minispcctacol de divertisment
și film — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți
—
18,30.
• Teatru! „Țăndărică"
(15 23 77) :
Nou! nostru vecin — 10; (sala „Ion
Vasllescu") : încotro, căluțule 1 — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 19.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 septembrie, ora 21 — 28
septembrie, ora 21. în țară : Vremea
va fi umedă în prima parte a inter
valului, apoi se va ameliora treptat începînd din sudul țării. Cerul va fi va
riabil, mal mult noros la început. Vor
cădea ploi care vor avea și caracter de
aversă, îndeosebi în zonele de deal și
de munte, unde și cantitățile de apă
vor depăși, în primele zile, 20 litri pe
metrul pătrat în 24 de ore. In zonele
montane, la peste 1 800 metri, n-"cipitațlile vor fi și sub formă de lapoviță
șl ninsoare. Vintul va sufla moderat,
cu intensificări locale cu viteze de pînă
la 55 km pe oră, iar la munte va de
păși 400 km pe oră. Minimele, în scă
dere, vor fi cuprinse între 4 și 14 gra
de, mal coborite în depresiunile intramontane, unde, Izolat, se va produce
brumă, maximele între 15 șl 25 de gra
de. în ultimele zile, pe alocuri, se va
produce ceață.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 2
DIN 23 SEPTEMBRIE 1984
EXTRAGEREA I : 9 13 29 27.
EXTRAGEREA A II-A : 12 54 59 37.
EXTRAGEREA A III-A : 30 64
19 8.

zCONFERINȚA
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POZIȚIA ROMÂNIEI, CONCEPȚIA ȘI INIȚIATIVELE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CU PRIVIRE IA PROBLEMELE ECONOMICE MONDIALE
PRIMITE CU VIU INTERES ȘI APRECIERI ElOGIOASE
WASHINGTON 24 (Agerpres). —
La Washington s-au desfășurat lu
crările Conferinței internaționale
cu privire la problemele economiei
mondiale, organizată sub egida In
stitutului pentru economia interna
țională din '.S.U.A. Au participat
personalități guvernamentale, oa
meni de știință și reprezentanți ai
unor academii și institute de cerce
tări din întreaga lume.
în cadrul lucrărilor, poziția Româ
niei, concepția și inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la problemele economiei mon
diale, căile și modalitățile de depă
șire a crizei și asigurare a unei
largi cooperări internaționale au
fost prezentate de tovarășul Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat.
Pornind de la analiza profund ști
ințifică a fenomenelor din econo
mia mondială, a trăsăturilor și ten
dințelor epocii contemporane, pre
ședintele României — a subliniat
vorbitorul — a elaborat o concep
ție armonioasă privind edificarea
unei noi ordini economice interna
ționale, pe baza căreia țara noastră
a acționat și acționează cu perse
verență în toate forurile, la O.N.U.
și în alte organizații internaționale,
pentru soluționarea marilor proble
me care confruntă omenirea în do
meniul economic.
în opinia României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, între pro
blemele prioritare care își așteaptă
soluționarea se înscriu promovarea
unei largi cooperări între țările
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare, ușurarea poverii datoriei
externe a țărilor în curs de dez
voltare și reglementarea probleme
lor legate de nivelul dobînzilor,
accesul la creditele internaționale,
reglementarea problemelor din do
meniul materiilor prime, punerea în
aplicare a unor programe interna
ționale în domeniile agriculturii,
industriei, transporturilor și în alte
domenii, pentru sprijinirea țărilor

r

în curs de dezvoltare, asigurarea
unui țransfer substanțial de tehno
logii moderne către țările în curs
de dezvoltare, intensificarea acțiu
nilor pentru definirea unui nou sis
tem monetar-financiar internațio
nal, trecerea hotărîtă la reducerea
cheltuielilor militare, amplificarea
și adîncirea cooperării economice și
tehnico-științifice între țările în
curs de dezvoltare. Este necesar ca
în Organizația Națiunilor Unite să
se convină asupra unui cadru adec
vat de negociere, care să asigure
trecerea de urgență la tratative pe
problemele majore pentru găsirea
de soluții unanim acceptabile, de
natură să contribuie la însănătoși
rea durabilă a economiei mondiale,
să deschidă perspective concrete
pentru lichidarea subdezvoltării și
edificarea unei noi ordini econo
mice.

★

Propunerile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind căile și modalitățile de depă
șire a dificultăților actuale ale
economiei mondiale, lichidarea sub
dezvoltării și dezvoltarea unei largi
cooperări internaționale s-au bucu
rat de un deosebit interes.
M. M. Simonsen, fost ministru
de finanțe al Braziliei, a subliniat
că pozițiile și propunerile Româ
niei, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu se identifică cu intere
sele și idealurile țărilor în curs de
dezvoltare, constituind o bază serioasă în procesul de degajare a unor
soluții viabile pentru depășirea cri
zei mondiale și promovarea unei
largi cooperări internaționale.
R. Sohhan, fost ministru din
Bangladesh, a apreciat că propune
rile României, inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu constituie
un model de analiză profund știin
țifică a fenomenelor lumii contem
porane, conținînd soluții realiste
pentru problemele majore care
confruntă omenirea în domeniul
economic.

DE
EXPOZIȚIE DE GRAVURA RO
MÂNEASCA. In localitatea finlan
deză Anjalankoskiiai avut doc- ver
nisajul unei expoziții de gravură
contemporană românească. Lucrări
le expuse reliefează, în manieră
specifică, imagini din istoria veche
și nouă a țării, realizările României
socialiste in domenii diverse. Au
participat autorități locale, oameni
de cultură, membri ai filialei Aso
ciației de prietenie Finlanda-Româ
nia, ziariști, un numeros public.

LA BEIJING s-a încheiat cea
de-a V-a rundă a convorbirilor din
tre reprezentanții oficiali ai guver
nelor R.P. Chineze și Indiei. După
cum transmite agenția China Nouă,
a fost efectuat un schimb de păreri
asupra pozițiilor celor două țări în
problemele de frontieră, precum și
a unor aspecte ale extinderii
schimburilor culturale, științifice și

tehnologice chino-indiene. t)e ase-*
triPnea, au fost examinate probleme
internaționale de interes, comun.
Următoarea rundă de convorbiri va
avea loc la Delhi.
UNIUNE ANTIFASCISTĂ. In orașul vest-german Dortmund (lan
dul Rhenania de Nord — Westfalia)
a avut loc ședința de constituire a
unei uniuni antifasciste, alcătuită
din reprezentanți ai unor partide
politice, organizații obștești și reli
gioase. La o conferință de presă,
organizatorii uniunii au cerut
autorităților landului să interzică imediat activitatea grupărilor
neonaziste.

GUVERNUL VENEZUELEI a ajuns la un acord cu băncile credi
toare privind reeșalonarea datoriei
externe a țării, informează agenția
France Presse, citind declarațiile

La rîndul său, F. Bergsten, di
rectorul Institutului pentru econo
mie mondială al S.U.A., a dat o
înaltă apreciere acestor propuneri,
care s-au distins în ansamblul lu
crărilor conferinței prin caracterul
lor realist.
J. Curtis, directorul Institutu
lui pentru cercetări economice din
Canada, a apreciat că propunerile și
inițiativele președintelui Nicolae
Ceaușescu demonstrează seriozita
tea cu care România se implică la
scară internațională în rezolvarea
problemelor economiei mondiale.
Soluțiile românești sînt de o im
portanță majoră pentru o largă ca
tegorie de țări angajate într-un
susținut efort de dezvoltare.
Opinii asemănătoare a exprimat
și profesorul E. Malinvaud, din
Franța, care a relevat faptul că
propunerile constructive ale Româ
niei vizînd depășirea crizei econo
mice mondiale prezintă interes pe
plan atît științific, cit și practic,
ele oferind un cadru util de ac
țiuni concrete pentru însănătoșirea
economiei mondiale.
în cadrul dezbaterilor, participanții au fost unanimi în aprecie
rea că menținerea și chiar agrava
rea fenomenelor de criză din eco
nomia mondială au un impact deo
sebit de negativ asupra economiei
tuturor țărilor, cu deosebire asupra
celor în curs de dezvoltare, contri
buind la adîncirea continuă a deca
lajelor dintre țările bogate și cele
sărace.
Evidențiind că menținerea acestei
stări de lucruri în economia mon
dială ar agrava și mai mult situa
ția țărilor în curs de dezvoltare,
fapt ce s-ar răsfrînge și asupra
țărilor dezvoltate, participanții au
subliniat necesitatea de a se între
prinde, fără întîrziere, măsuri de
natură să contribuie la însănătoși
rea economiei mondiale, la instau
rarea unor noi raporturi economice
între state bazate pe echitate și
avantaj reciproc.

făcute la televiziune de președinte
le Jaime Lusinchi. Acordul se re
feră la suma de 20,75 miliarde do
lari, care reprezintă 94 la sută din
totalul datoriei externe a Venezuelei, precizează agenția.

MOȚIUNE. Consiliul Național al
Partidului Social-Democrat din
Portugalia, cea de-a doua forma
țiune- politică a coaliției ' guverna
mentale de centru-stînga; s-a întru
nit la Porto, adoptînd o moțiune
care cere suspendarea temporară a
tratativelor consacrate aderării ță
rii la Piața comună, în vederea
efectuării, în parlament, „a unei
profunde examinări a stadiului ne
gocierilor și perspectivelor" relații
lor Portugaliei cu C.E.E. O altă
moțiune adoptată recomandă orga
nizarea unei întîlniri la nivel înalt
a partidelor social-democrat și so
cialist vizînd „renegocierea imedia
tă" a acordului de guvernare dintre
cele două partide.
PROTESTE CONTRA MAFIEI,
în orașul Trapani, din Sicilia, a
avut loc un miting al populației
împotriva acțiunilor Mafiei. Orga
nizat din inițiativa federației locale

Bruno Crocîani, consilier cu pro
blemele culturale al primăriei din
Chiancino — localitate care a găz
duit recent Săptămîna culturală
românească — a relevat, la rîndul
său, contribuția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la
menținerea păcii și destinderii, punind in evidență consecvența cu
care/ șeful statului român acționează,
pentru promovarea acestor obiecti
ve in lume.
La manifestare, care s-a bucurat'
de un deosebit succes, au participat
reprezentanți ai Ministerului Bunu
rilor Culturale, membri ai corpului
diplomatic, șefi ai unor instituții
culturale italiene, oameni de artă
și cultură, ziariști, un numeros pu
blic.

i

într-adevăr. sesiunea are loc In
circumstanțe cînd în lume si mai cu
seamă pe continentul european ten
siunea a atins cote fără precedent în
perioada postbelică, generată fiind,
înainte de toate, de escalada înarmă
rilor. îndeosebi nucleare.
Trecerea la amplasarea rachetelor
americane cu rază medie de acțiune
și. ca urmare, la contramăsurile nu
cleare sovietice a făcut să spo
rească necontenit primejdia de
clanșării unei noi conflagrații, care în
mod inevitabil ar degenera într-un
cataclism nuclear atotcuprinzător.
Sînt realități, atît de grave și de
actuale, care afectează vital toate po
poarele și dreptul lor fundamental la
existentă si pace. îneît nu pot să
rămînă în afara cîmpului de pre
ocupări ale Agenției Internaționale
pentru Energia Atomică. în virtutea
statutului său si a Tratatului de neproliferare, A.I.E.A. îi Țevin răs
punderi deosebite și în direcția asi
gurării nediseminării armelor nu
cleare. Or. amplasarea de rachete si,
in general, de arme nucleare pe te
ritoriul altor state înseamnă, de
fapt, o proliferare a acestor arme, o
lărgire a numărului de țări care
posedă, în fapt, asemenea arme si
deci o încălcare a obligațiilor pri
vind neproliferarea armelor nuclea
re. Fără îndoială că prezenta arme
lor nucleare într-o serie de țări în
seamnă că. de fapt, statele respecti
ve își asumă un rol direct în folo
sirea acestor arme, devenind, astfel,
în mod indirect, posesoare de arme
nucleare. De aceea începe să se con
tureze un curent favorabil unei re
uniuni a statelor-părti la Tratatul de
neproliferare într-o conferință spe
cială pentru a analiza noua situație
si a trage concluziile corespunzătoa
re. în lumina necesității de a se
face totul pentru retragerea acestor
arme de pe teritoriul statelor ne
nucleare si. în general, pentru tre
cerea la reducerea armelor nucleare
de către statele posesoare si produ
cătoare. pînă la eliminarea lor. Un
important prilej în acest sens îl
oferă cea de-a treia conferință de

examinare a aplicării Tratatului de
neproliferare a armelor nucleare,
care urmează a avea loc anul viitor,
în același spirit, forul suprem al
A.I.E.A. — Conferința generală — nu
poate trece sub tăcere răspunderile
organizației în acest domeniu și ne
cesitatea de a acționa cu hotărîre
pentru îndeplinirea lori
Răspunderile A.I.E.A. pe acest plan
își au, în același timp, temeiul în o-

Potrivit tradiției, lucrările Confe
rinței generale prilejuiesc, astfel,
evaluarea drumului parcurs în dez
voltarea aplicațiilor pașnice ale ato
mului. îndeosebi a energeticii nu
cleare. pe plan mondial și în diverse
le state membre, examinarea. în lu
mina celor mai noi date; a locului
actual și a perspectivelor energiei
nucleare în balanța energetică mon
dială.
Faptul că la această oră se află
în exploatare pește 300 de centrale
nucleare, care furnizează aproxima
tiv 12 la sută din producția de ener
gie a lumii, ilustrează locul impor
tant și perspectivele energeticii nu
cleare. Către aceeași concluzie con
duc și cele mai recente estimări ale

Pavilionul românesc a fost vizitat,
în ziua deschiderii tirgului, de secre
tarul general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Șțat al Re
publicii Populare Bulgaria, Todor
Jivkov, care a apreciat calitatea pro
duselor românești prezentate.

A.I.E.A.. potrivit cărora puterea nu
cleară instalată în lume urmează să
atingă 275 gigawați în 1985 și
peste două ori mai mult pînă la
finele secolului, astfel incit ponderea
energiei nucleare în producția mon
dială de electricitate să ajungă la
15 la sută în 1985 și la 20 la sută în
anul 2000. Atingerea acestor obiective
reclamă în viitorul deceniu investiții
Care se cifrează la aproximativ to
talul cheltuielilor militare ale lumii
pe un singur an. . Avînd în. vedere
efortul material și uman implicat
de folosirea energiei nucleare în
scopuri pașnice, durata realizării in
vestițiilor și ponderea însemnată a
componentei tehnologice, apare esen
țială asigurarea accesului neîngrădit
al tuturor statelor la tehnologiile, in
stalațiile și materialele necesare în
făptuirii programelor naționale de
introducere si dezvoltare a energiei
nucleare în scopuri pașnice. Toate
acestea subliniază necesitatea și ur
genta statornicirii unei cooperări in
ternaționale noi, echitabile, bazată
pe principii convenite cu participa
rea tuturor țărilor dezvoltate si în
curs de dezvoltare.
Dînd curs acestei cerințe, tot mai
insistente a țărilor în curs de dez
voltare, A.I.E.A. a continuat — așa
cum se arată în raportul de activi
tate al organizației pe ultimul an —
să examineze principiile cooperării
internaționale în domeniul energiei
nucleare, fără a reuși însă punerea

WASHINGTON 24 (Agerpres). —
La Washington s-au deschis lucră
rile sesiunii anuale a Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.) și Băncii
Internaționale pentru Reconstrucție
și Dezvoltare (B.I.R.D.). Participă
miniștrii de finanțe ai țărilor mem
bre, președinți si conducători de
bănci din întreagă lume. Tara noas
tră este reprezentată de o delegație
condusă de ■ Petre Gigea, ministrul
finanțelor, guvernator din partea
României la F.M.I. și B.I.R.D. Reu
niunea anuală a fost precedată de

a P.C. Italian, mitingul a demon
strat hotărîrea populației Siciliei
de a se pune .capăt fărădelegilor
comise de această organizație cri
minală. Vorbitorii au cerut guver
nului și autorităților centrale de
justiție șă ia măsuri urgente care
să contribuie la eliminarea Mafiei
din întreaga Sicilie.
■ UROGRAM DE AUSTERITATE
IN ISRAEL. Guvernul Israelulpiț a

qpfpbat uri program econoipic crier
mat să ducă la înlăturarea dificul
tăților grave cu care este confrun
tată economia țării, care va deter
mina însă scăderea nivelului de
viață al multor categorii sociale,
transmit agențiile Associated Press
și France Presse. Printre acestea se
află majorarea unor impozite și
taxe, precum și anularea subsidiilor
guvernamentale la o serie de produse de primă necesitate, mai aleș
alimentare.

O PUTERNICA FURTUNA care
s-a abătut la sfirșitul săptăminii
trecute asupra teritoriului Republicii Capului Verde s-a soldat cu 20
de morți și mai mulți dispăruți și
cu importante pagube materiale.

me si acțiuni concrete de colaborare
care fac obiectul coordonării planu
rilor economiilor naționale ale tari
lor membre ale C.A.E.R. si a fost
adoptat un program de colaborare a
acestor țări cu privire la folosirea
gâzelor naturale comprimate în ca
litate de combustibil pentru mo
toare.
Comisia a' aprobat planul. său de
activitate pe 1985—1986.

SOFIA 24 (Agerpres). — La Bur
gas (R. P. Bulgaria) a .avut loc șe
dința a 61-a a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul industriei carbonifere, la 'care
au participat delegații, din țările
membre ale C.A.E.R. si R.S.F. Iu
goslavia.
La ședință au fost adoptate mă
suri pentru îndeplinirea hotărîrilor
ședinței a XXXVIlI-a (extraordina
ră) a Sesiunii Consiliului, referitoa
re la activitatea comisiei. Totodată,
au fost examinate stadiul lucrărilor
privind colaborarea în valorificarea
zăcământului de cărbune Dobrudja
din R. P. Bulgaria si fundamentarea
tehnico-economică a valorificării, cu
eforturi comune ale țărilor intere
sate membre ale C.A.E.R. a zăcă
mântului de cărbune cocsificabil
Tavan-Tolgol din R. P. Moiigo'lă,
precum . si .alte probleme alai dgzvpil»
tării colaborării reciproce Incdo.mer
îllril industriei Carbonifere, perițry
care s-au adoptat hotărîri corespun
zătoare.

S.U.fi.: Orașul Hoboken
declarat zonă
denuclearizată
WASHINGTON. — Municipalitatea
orașului Hoboken, din statul New
Jersey,, a adoptat o rezoluție în vir
tutea Căreia această , localitate și
zona învecinată sînt declarate zone
lipsite de arme nucleare. Locuitorii
din Hoboken, se spune în rezoluție,
consideră că producția de rachete
nucleare amplifică pericolul unui
război nuclear și al distrugerii civili
zației umane.

de acord a unui set de principii ge
neral acceptabile. De aceea, tot mai
larg își face loc opinia că se impune
intensificarea eforturilor și mai ales
manifestarea voinței politice de a se
conveni și respecta întocmai un an
samblu cuprinzător de principii, care
să asigure dreptul suveran al fiecărui
stat de a obține, dezvolta si. utiliza
ansamblul aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare, în conformitate cu
prioritățile și nevoile naționale ; ac
cesul liber, neîngrădit și în condiții
de echitate la tehnologiile, instalațiile
și materialele nucleare pentru scopuri
pașnice ; dreptul fiecărei țări de a
participa nestingherit la comerțul și
cooperarea internațională în dome
niul folosirii pașnice a energiei nu

cleare : participarea industriilor na
ționale la realizarea programelor pri
vind folosirea pașnică a energiei nu
cleare ; îndatorirea țărilor care furni
zează tehnologii de a ajuta țările be
neficiare în asimilarea acestor tehno
logii, formarea de cadre și alte ac
tivități legate de înfăptuirea pro
gramelor nucleare naționale ; îndato
rirea statelor de a contribui la deru
larea acțiunilor de cooperare inter
națională nucleară în condițiile con
venite. fără modificarea -termenilor
în mod unilateral ori în lipsa acor
dului părților interesate ; încetarea
politicilor de monopol și a oricăror
practici restrictive în acest domeniu.
Bogata documentație prezentată în
legătură cu activitățile desfășurate de
organizație indică faptul că la se
siunea din acest an a Conferinței
generale, ca de altfel în întreaga sa
activitate. Agenția Internațională
pentru Energia Atomică se înfăți
șează cu un bilanț pozitiv, acest or
ganism contribuind, într-o măsură
sau alta, la multe din progresele
obținute pe tărîmul aplicațiilor paș
nice ale energiei nucleare, la efor
turile proprii ale statelor membre în,
acest domeniu. Prin programele sale,
îndeosebi prin cele de asistență și
cooperare tehnică, formarea de cadre
naționale, sprijinirea cercetărilor ști
ințifice nucleare, securitatea nucleară
și altele. Agenția de la Viena aduce
o contribuție utilă. în beneficiul sta

telor membre,' al întregii comunități
internaționale.
Apreciind eforturile depuse șl re
zultatele dobîndite. multe din țările
membre. în primul rînd cele în curs
de dezvoltare, consideră, totodată, că
în prezent, cînd A.I.E.A. pășește
într-o etapă calitativ nouă a activi
tății sale, determinată de faptul că
un. număr mereu mai mare de state
manifestă un. interes deosebit și
dispun de capacitatea de a folosi
pe scară largă aplicațiile pașnice ale
atomului; în Special ca sursă de ener
gie. organizația este chemată să se
adapteze noilor exigente, să-si adap
teze strict activitatea la prioritățile
membrilor săi. înainte' de toate ale
țărilor în curs de dezvoltare.
Dezbaterile Conferinței generale
asupra unor puncte de pe ordinea de
zi a sesiunii privind Fondul de
asistentă și cooperare tehnică pe
1985, finanțarea asistenței tehnice,
programul de activități al A.I.E.A. pe
perioada 1985—1986, îmbunătățirea
reprezentării țărilor în-curs de dez
voltare în Consiliul guvernatorilor și
Secretariatul Agenției oferă un pri
lej propice pentru angajarea, unui
dialog constructiv, orientat spre ac
țiuni practice menite să ridice în
continuare această organizație la
înălțimea aspirațiilor țărilor mem
bre, ale nevoilor mereu crescînde ale
țărilor în curs de dezvoltare.
în același timp, răspunderi majore
pentru A.I.E.A. decurg- din complexa
situație internațională, din însuși
faptul că țările membre si popoarele
lor sînt amenințate mai grav ca oricînd de forța atomului înmagazi
nată în uriașele arsenale nucleare
existente azi în lume.
în aceste condiții, este o părere
tot mai larg împărtășită' că revine
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică o mare răspundere în a
acționa prin toate iriijloacele pe care
le aTe la dispoziție pentru a se pune
capăt înarmării nucleare, pentru
înlăturarea monopolului unor state
în producerea și utilizarea energiei
atomice, pentru a favoriza și înlesni
accesul liber al popoarelor la folo
sirea energiei nucleare în scopuri
pașnice. Fără îndoială. Conferința
generală a A.I.E.A. este chemată să
marcheze un pas hotărît pe calea
spre acest tel major.

me internaționale care prezintă In
teres pentru Uniunea Sovietică șl
R. P. Chineză.
Ambele părți s-au pronunțat în fa
voarea continuării dialogului politic
dintre Uniunea Sovietică și China la
diferite niveluri, arată agenția
T.A.S.S. La rîndul ei, agenția China
Nouă menționează că ambele părți
au manifestat dorința îmbunătățirii
relațiilor chino-sovietice.
Agențiile relevă caracterul sincer
ți util al convorbirilor.

Deschiderea sesiunii Fondului Monetar Internațional
și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

’ .

La deschiderea Conferinței generale a A. LE. A.
bligatia statutară fundamentală a acestei organizații de a grăbi și face
să crească contribuția energiei atomi
ce la dezvoltarea pașnică a întregii
lumi. Experiența de decenii a erei
nucleare atestă adevărul că atomul
nu-și poate dezvălui în mod plenar
și egal pentru toate popoarele vastul
potential creator decît în condițiile
încetării cursei înarmărilor nucleare
și înfăptuirii dezarmării nucleare, nu
mai astfel această cucerire a geniu
lui uman puțind să devină cu adevă
rat un bun la îndemîna tuturor na
țiunilor și unul din cele mai promi
țătoare domenii de cooperare inter
națională, pentru progres și civiliza
ție. „A face ca această epocală des
coperire a erei noastre să sporească
resursele de energie necesare progre
sului necontenit al societății — si nu
pericolul unui război distrugător, cu
consecințe dezastruoase pentru civi
lizație — iată un tel cu adevărat
nobil, cu adevărat măreț", sublinia
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
prefigurînd direcțiile de acțiune în era
nucleară și răspunderile care revin
forului internațional de la Viena.
Aflată sub asemenea auspicii, a
XXVIII-a sesiune a Conferinței ge
nerale a A.I.E.A. are la ordinea de
zi un evantai larg de probleme vi
zînd promovarea aplicațiilor pașnice
ale energiei nucleare și a cooperă
rii Internationale în acest domeniu,
precum si sporirea rolului organiza
ției în etapa următoare.

NEW YORK (Agerpres). — La New
York au avut loc două întîlniri în
tre Andrei Qromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
prim-vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri, ministrul afacerilor externe
al U.R.S.S., și Wu Xueqian, consilier
de stat, ministrul afacerilor externe
al .R. P. Chineze — informează agențiile T.A.S.S. și China Nouă.
în cursul întâlnirilor au fost exa
minate probleme ale relațiilor sovieto-chineze, precum și unele proble

Ședințe ale unor comisii permanente ale C.A.E.R.
BERLIN 24 (Agerpres). — în ora
șul Gera (R. D. Germană) a avut
loc ședința a 59-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru colaborare
în domeniul industriei de petrol si
gaze, la care au participat delegații
din Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba,
R. D. Germană. Polonia. România,
Ungaria si Uniunea Sovietică, pre
cum si o delegație dih R.S.F. Iu
goslavia.
Delegația română a fost condusă
de Gheorghe Vlad. ministrul petro
lului.
Comisia a adoptat măsuri cores
punzătoare pentru aducerea la înde
plinire a sarcinilor ce-i revin din
hotărârile ședințelor Sesiunii Consiliului și Comitetului Executiv al
C.A.E.R.
Au fost examinate unele proble-

Braziliei. Ramiro Saraiva Guerreiro,
a subliniat că sarcina primordială a
O.N.U. este preîntâmpinarea unei
catastrofe nucleare. Ei a evidențiat
legătura indisolubilă dintre asigura
rea si menținerea păcii si crearea
unor condiții favorabile pentru dez
voltarea social-economică a po
poarelor lumii.
în prima zi a dezbaterilor, de la
tribuna Adunării Generale a rostit
un discurs președintele S.U.A,. Ro
nald Reagan.

si R. P. Chineze

Pavilionul românesc a fost vizitat
de tovarășul Todor Jivkov

s

generale
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La Tîrgul tehnic internațional de toamnă de la Plovdiv

SOFIA 24 (Agerpres). — Luni s-a
deschis la Plovdiv cea de-a 40-a edi
ție a Tirgului tehnic internațional de
toamnă. Tara noastră participă cu o
expoziție de produse din domeniul
oonstructiilor de mașini, electronicii
și electrotehnicii, industriei chimice,
industriei metalurgice si din alte
ramuri.

O. N. U. au început

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— Luni, la Națiunile Unite au
început dezbaterile de politică ge
nerală din cadrul celei de-a XXXIX-a
sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite. Șefii de
legațiilor din statele membre ale
O.N.U. vor expune poziția guverne
lor . lor asupra principalelor, proble
me cu care se confruntă în prezent
omenirea.
Inaugurînd dezbaterile, conform
tradiției, ministrul de externe al

„40 de ani de glorioase succese''
ROMA (Agerpres). — La Biblio
teca română din capitală Italiei a
avut , loc vernisajul expoziției do
cumentare de fotografii „40 de ani
de glorioase succese".
In cuvîntul său, Francesco Gligora, președintele Academiei inter
naționale de propagandă culturală,
a subliniat importanța deosebită pe
care o are azi instaurarea păcii în
lume. La realizarea acestui obiec
tiv, a spus el, România, președin
tele Nicolae Ceaușescu au adus și
continuă să aducă, prin numeroase
inițiative, o contribuție remarcabilă.
Vorbitorul s-a referit, de asemenea,
la realizările deosebite obținute de
poporul nostru in dezvoltarea mul
tilaterală a României in ultimele
patru decenii.

sesiunea

dezbaterile

DE FOTOGRAFII DIN ROMÂNIA

Folosirea energiei nucleare in scopuri exclusiv pașnice
— cerință a păcii și progresului tuturor popoarelor
Luni s-au deschis la Viena lucrările celei de-a XXVIII-a sesiuni a Con
ferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică
(A.I.E.A.). Condițiile internaționale complexe in care urmează să se dezbată
problematica majoră aflată in atenția forului suprem al A.I.E.A. și larga
participare a statelor membre la lucrări conferă reuniunii de la Viena
semnificația unui important eveniment, suscitind un viu și legitim interes.

La

VERNISAJUL LA ROMA AL UNEI EXPOZIȚII

INTERNAȚIONALA ECONOMICA DE LA WASHINGTON

lucrările Comitetului Interimar, Co
mitetului
pentru
dezvoltare și
„Grupului celor 24", reprezentînd ță
rile în curs de dezvoltare.
în cadrul ședinței inaugurale au
prezentat rapoarte directorul general
al F.M.I., Jaques de Laroslere, — cu
privire la situația economiei mon
diale — și Alden W. Clausen, pre
ședintele B.I.R.D. — privind pro
blemele legăturii dintre comerț ei
dezvoltare, precum si rolul viitor al
Băncii Mondiale.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Declarațiile președintelui Amin Gemayel ® Guvernul de uniune
națională a examinat măsurile în vederea normalizării situației
din țară

I

BEIRUT 23 (Agerpres). — într-un
discurs rostit cu prilejul celei de-a
doua aniversări a alegerii sale în
funcția supremă în stat, președintele
Libanului, Amin Gemayel, a subli
niat : „Nu vom renunța niciodată la
eforturile vizînd salvarea Libanului
și menținerea unității, suveranității
și independenței". Președintele Liba
nului și-a exprimat încrederea în eîorturile. depuse de guvernul, de uniune națională în vederea, obținerii
Țetragerii. forțelor i«raeliene de ocu•pație; de pe teritoriul țării și a evi
dențiat importanța realizării unită
ții interne pentru atingerea acestui
obiectiv.

★

Guvernul libanez de uniune na
țională. condus de premierul Rashid
Karame, și-a reluat, luni, seria reu
niunilor consacrate , aplicării unor re
forme politice si adoptării de mă
suri care să conducă la normaliza
rea situației- din tară, transmit agențiile Reuter si U.P.I. Au fost
dezbătute acțiunile menite să asi
gure tuturor formațiunilor libaneze
reprezentate în ' cabinet o partici
pare egală la treburile statului. Con

comitent. în conformitate cu ntanuî
aprobat de guvern în legătură cu
extinderea măsurilor de securitate
pe întreg teritoriul national, a fost
pregătită amplasarea unor unităti ale
armatei libaneze în zona orașului
Tripoli, din nordul tării. Premierul
Rashid Karame a anunțat că mili
țiile rivale din Tripoli au căzut d<«
acotd să înceapă, marți, retragerea
combatanților si armamentului greu,
amplasat în diferite puncte ale orasulul. ‘pentru a -facilita desfășura
rea armatei. El ia arătat că un co
mitet format din reprezentant) aii
armatei, si ai diferitelor miliții liba
neze urmează să fixeze momentul
începerii desfășurării trupelor, dună
încheierea operațiunilor stabilite
prin acordul încheiat de părțile com
batante.
★

A '■

Un raport al Comitetului Interna
țional al Crucii Roșii relevă că for
țele israeliene dețin în lagărul An
sar, din sudul Libanului, aflat sub
ocupația Israelului, 866 persoane, î»
majoritate libanezi, informează agen
ția iordaniană de presă, Petra.

______________________ ——-----------------

Regimul de la Pretoria intensifică
represiunile împotriva minerilor greviști
JOHANNESBURG (Agerpres). —
Autoritățile sud-africane continuă re
presaliile împotriva celor 40 000 de
mineri de la minele de aur ale com
paniei „Anglo-American Corporation
Of South. Africa", care se află in
grevă de două săptămâni. Poliția a
intervenit' împotriva, greviștilor cu
gloanțe de cauciuc și .gaze lacrimo
gene. De asemenea, la mina corpora
ției „West Rând Consolidate Meinz",
polițiștii au deschis focul împotriva
greviștilor, omorînd doi mineri și ră
nind aiți 153.

Mișcarea grevistă a minerilor din
R.S.A. atestă înaltul spirit de luptă
al oamenilor muncii din această țară
— se relevă într-o declarație a Con
gresului sindicatelor din Africa de
Sud, dată publicității la Lusaka. De
clarația condamnă recentele repre
siuni ale poliției sud-africane împo
triva minerilor. Numai lichidarea re
gimului inuman de discriminare ra
sială poate duce la rezolvarea proble
melor social-economice din R.S.A.,
se spune în declarație.

în pofida represaliilor, minerii sudafricani sînt hotărîți să continue ac
țiunile greviste. Astfel, s-a anunțat
că în aceste , zile au încetat lucrul
peste 4 000 de. muncitori de la minele
de aur din Durban, aparținând coiripaniei „Rand Mein Limited". Sindi
catul minerilor sud-africani, care
totalizează peste 90 000 membri, a
anunțat că analizează posibilitatea
unei greve 'generale.
Poliția regimului rasist sud-afri
can a arestat 130 de persoane de cu
loare care participau la o întrunire
organizată . în localitatea Bophelong,
la sud de Johannesburg. După cum
se știe, pe fondul puternicelor ac
țiuni de protest desfășurate în ulti
mele săptămîni în întreaga tară oda
tă cu intrarea în vigoare a așa-zisei
reforme constituționale, autoritățile
au interzis pînă la sfârșitul lunii sep
tembrie orice reuniune a populației
de culoare.
Pe de altă parte, o demonstrație
organizată de tinerii de culoare din
aceeași localitate a fost dispersată de
forțele de represiune care au utilizat
grenade cu gaze lacrimogene.

Accentuarea dificultăților economice
în țările Pieței comune
Comentariu al agenției Associated Press
într-un comentariu consacrat si
tuației economice și sociale din
Piața comună, agenția Associated
Press se ocupă de dificultățile cres
cînde cărora trebuie să le facă față
„cei zece", deopotrivă în ce pri
vește sporirea inflației și șomajului,
sau soluționarea unor probleme fi
nanciare presante.
„Europa occidentală — scrie A.P.
— este afectată de o inflație tot
mai mare, de o creștere economică
tot mai lentă și de rate ale șomaju
lui mai mari decît în Statele Unite
sau Japonia".
Chiar dacă C.E.E. va reuși în această toamnă să-și soluționeze
problemele financiare și să finali
zeze unele negocieri importante în
care este angajată (în special cele
privind aderarea Spaniei și Portu
galiei la „cei zece"), perspectivele
menținerii unor incertitudini pentru
economia vest-europeană nu se vor
schimba probabil prea mult.
O problemă majoră o reprezintă
șomajul. Comisia C.E.E. a estimat
că rata acestui flagel în cele zece
țări membre va afecta în acest an
11,1 la sută din totalul forței de
muncă, ajungînd la 11,4 la sută
în 1985.

Potrivit economiștilor vest-europeni, creșterea economică în Euro
pa occidentală va fi, în medie, de
2 la sută în acest an.
Pe plan financiar, scrie A.P., toa
te cele zece țări sînt de acord că
C.E.E. rămîne fără fonduri în această toamnă, probabil la sfîrșitul
lui octombrie, dacă pînă atunci nu
vor putea face rost de mai mulți
bani. Ele nu pot ajunge însă Ia un
consens în legătură cu suma nece
sară pentru suplimentarea bugetu
lui comunitar. Se pare că deficitul
va fi de aproximativ 1,6 miliarde
de dolari, fiind primul deficit din
istoria de 27 de ani a Pieței co
mune.
în afară de aceasta, Marea Britânie susține că nu va fi de acord
cu o finanțare suplimentară pînă
cind Parlamentul vest-european nu
va elibera suma de 600 milioane
dolari ce trebuie plătită acestei
țări, aprobată de reuniunea la nivel
înalt a „celor zece", desfășurată în
luna iunie la Fontainebleau. Parla
mentul a înghețat fondurile ca mă
sură de represalii pentru apelul
Marii Britanii la noi reduceri în
cheltuielile agricole ale Pieței co
mune.

Marin BUHOARA
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