
'■> • HM*** •* ț. '

«SB'®*’** ” PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VĂl

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nr. 13 092 Joi 27 septembrie 1984 6 PAGINI-50 BANI

r MECTDL IE OHIWE SE [Ull fi BHffl fi WIIWII
- OBIECTIVE DE OAZA, BECII HIBE DE OlIE fiE OAMENILOR MUNCII

EFICIENȚA ECONOMICĂ 
și exigențele actuale ale dezvoltării 

economico-sociale
Trecerea României socialiste de la 

dezvoltarea extensivă la prioritatea 
facțorjlor intensivi in desfășurarea 
reproducției lărgite — necesitate vi
tală a deceniului 1981—1990, pusă 
larg în evidență de proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII-lea 
al-partidului. care prevede pentru 
cincinalul viitor „intensificarea în 
continuare a acțiunii factorilor cali
tativi ai dezvoltării economice' 
înseamnă fundamentarea unei 
viziuni cu. privire la eficienta 
factorilor de producție, atit la 
economiei naționale, cit și la 
fiecărei verigi economice și 
nistrati v-teritoriale în parte.

Expresie1' nemijlocită a acestui salt 
revoluționar, eficienta activității eco- 
nomico-sociale apare intr-o concep
ție științifică unitară și multifacto- 
rială, ce străbate ca un fir roșu 
fiecare celulă a societății, unde -se 
cheltuiește muncă socială pentru a 
se obține efecte utile, necesare șatis- 
facerii nevoilor reale.

Modul global de a judeca efici
enta — caracteristică esențială a re
producției lărgite de tip extensiv — 
este înlocuit cu abordarea multifac- 
torială si multisectorială a eficientei, 
în sensul de a compara sistemul 
efectelor economico-sociale utile di
recte si de antrenare obținute in 
timp cu efortul integral avansat și 
depus nu numai pe ansamblul econo
miei naționale, ci și la nivelul fiecă
rei unități si valori de întrebuințare 
in parte.

O asemenea viziune pune pro
blema eficientei activității economice 
diferențiat pe fiecare factor de pro
ducție, pe fiecare unitate economico- 
socială și administrativ-teritorială. pe 
fiecare produs, pentru fiecare loc de 
muncă. Corespunzător unei asemenea 

..viziuni, promovată stăruitor, prin 
prevederile proiectului de Directive, 
eficienta dezvoltării de ansamblu a 
economiei naționale va trebui asigu
rată pe baza desfășurării unei acti
vități de 
clientă în 
materiale 
contextul 
economiei 
eficientei

noi 
tuturor 
nivelul 
nivelul 
admi-

inaltă rentabilitate, efi- 
toate sectoarele producției 
și nemateriale. Așadar, in 

dezvoltării 
naționale.

_______ reproducției 
să funcționeze pentrd 
al creșterii economice, 
în timp a efectelor 
lor cu cheltuielile de 
la nivelul fiecărui subsistem al pro
ducției sociale presupune excluderea 
posibilităților de compensare a efec
telor cu sensuri contrarii, deci orice 
fel de acoperire a efectelor negative 
a factorilor de producție pe seama 
altor factori de producție din aceeași 

. verigă economică sau de producție.
i.

intensive a 
mecanismul 

lărgite trebuie 
fiecare factor 
iar aprecierea 
și compararea 
muncă socială

din alte verigi imediat superioare 
ale sistemului economiei naționale.

Corespunzător unei asemenea vi
ziuni cu privire la mecanismul efi
cientei factorilor de producție in 
sistemul reproducției lărgite, func
ționarea corespunzătoare a autoges- 
tiunii economico-financiare la nive
lul fiecărei 
caracteristică 
intensive a 
subliniată in 
— presupune 
rezultatelor 
țile reale ale so
cietății, încadra
rea cheltuielilor 
efectuate in limi
ta normelor soci
almente admisi
bile pentru con
dițiile date ale 
producției, acope
rirea cheltuielilor 
socialmente nece
sare efectuate 
pentru producerea 
fiecărei valori de 
intrebuințare nu
mai din venituri
le proprii ale ac
tivității desfășu
rate. obținerea de 
venit net în mă
sură să asigure 
resursele necesa
re continuării pe 
un plan superior 
a propriei activități 
și pentru satisfacerea nevoilor me
reu in creștere ale dezvoltării de 
ansamblu a societății.

Numai unitatea acestor elemente 
poate defini esența eficientei facto
rilor de producție in contextul func
ționării corespunzătoare a mecanis
mului. auțogeștiunii.. econpmico-fina#i- 
ciare. ea fiind concepută a se 
realiza pe fondul corelării și combi
nării optime a intereselor personale 
cu cele de grup și generale, a celor 
curente cu cele de perspectivă, in 
cadrul unui orizont de timp bine 
dimensionat.

De la resursele avansate la cele 
consumate, efortul integral folosit 
pentru obținerea efectelor dorite tre
buie calculat pentru fiecare valoare 
de întrebuințare și pe toată perioada 
în care se cheltuiește muncă socială, 
vie și materializată. Din această 
interdependentă ce însoțește in per
manență eficienta, apare limpede că 
modalitatea cea mai avantajoasă de 
a o spori este obținerea, cu resur
sele avansate, a maximului de efecte 
economico-socialc utile comparabile 
si compatibile, in timpul stabilit, 
planificat.

unități economice — 
de bază a dezvoltării 
economiei naționale 

proiectul de Directive 
concordanta deplină a 

producției cu necesită-

în virtutea interdependentelor care 
se creează in economia națională și 
a efectului propagat, practica de
monstrează că eficienta oricărui 
efort avansat nu trebuie și nu poate 
fi aminată, întirziată de la o peri
oadă la alta. Ea trebuie să concreti
zeze efortul avansat și depus ime
diat ce începe consumul de resurse; 
cu cit' timpul de la data alocării și 
pînă la manifestarea efectelor este 
mai mic cu atit 
mai aproape de

productive, cit

și eficienta este 
momentul alocării 
resurselor, creînd 
posibilitatea re
cuperării lor in
tr-un termen cit 
mai scurt și rea
lizării de efecte 
utile suplimen
tare.

în același timp, 
eficienta efortu
lui depus nu tre
buie și nu poate 
fi redistribuită de 
la o ramură la 
alta, de la o în
treprindere la al
ta, de la un pro
dus la altul sau 
de la un județ la 
altul. în spiritul 
promovat de pro
iectul de Directi
ve, eficienta tre
buie să se evi

dențieze în primul rind acolo unde 
se consumă resursele de muncă so
cială. Altfel, orice redistribuire a e- 
fectelor poate genera aprecieri ne
fondate din punct de vedere econo
mic și, in consecință, poate genera 
măsuri de politică bănească care să 
nu fie în concordanță cu locul și 
rolul diferiteloi\_activitjți în . cadrul 
economiei naționale.

Pentru a răspunde acestei cerințe 
de bază a eficientei, de a se ma
nifesta la locul și timpul potrivit și 
in concordantă cu exigentele pe care: 
ie impune competitivitatea pe plan 
național și internațional, este nece
sar ca pîrghiile eConomico-financiare 
care se folosesc să ofere garanția 
reală a stimulării cheltuirii rațio
nale a resurselor de muncă so
cială. . evidențierii efectelor utile 
obținute corespunzător factorilor de 
producție care le-au generat. în ca
drul fiecărui (sector de activitate,; 
comparării și compatibilității efortu
rilor eu efectele, a eficientei obținute 
în domenii ce se dovedesc a fi în 
măsură să satisfacă același interes.

Corespunzător unei asemenea vi
ziuni. pîrghiile economico-financiare 
trebuie să servească nemijlocit inlă-

turării oricăror tendipțe de cheltuire 
nerațională, neeconomicoasă a' Te- 
surselor, precum și declanșării pro
ceselor de manifestare în timp op
tim a efectelor utile ; orice intirziere 
în apariția acestora, ca urmare a 
efectului propagat al factorilor de 
creștere, are consecințe negative asu
pra eficienței sistemului factorilor 
de producție.

Deși este evident că sistemul de 
factori de producție determină în 
mod obiectiv un sistem de 
economico-financiare care să 
ențeze pozitiv corelarea și 
narea lor optimă in timp și 
totuși se impune să subliniem nece
sitatea de a dimensiona și corela pe 
baze științifice elementele compo
nente ale sistemului pirghiilor eco
nomice.

O nouă pîrghie economico-finan- 
ciară, care să permită utilizarea 
mai bună a unui factor de producție 
sau combinarea lui optimă cu alți 
factori, trebuie să fie folosită numai 
după ce s-a constatat că cea veche 
nu mai are efectul scontat sau nu 
mai corespunde exigențelor etapei 
și, deci, numai în măsura în care 
s-a constatat epuizarea efectivă a 
funcțiilor pozitive ale pirghiei res
pective.

Desigur, avind în vedere multitu
dinea căilor de sporire a eficienței 
cu care sint utilizați factorii de pro
ducție. ca și diferitele niveluri la care 
aceștia se corelează si se combină, 
este evident că un sistem de pirghii 
economico-financiare care să func
ționeze glisant constituie soluția 
optimă. în acest fel. orice pîrghie
nouă de sporire a eficientei activi
tății economice nu numai că nu 
trebuie să diminueze rolul celor deja 

..existente, ci, . numai impreună cu 
'ele să potențeze acest rol. In același 
timp, 
unor 
ciare

pirghii 
influ- 

combi- 
spațiu.

in anumite situații, apariția 
noi 
trebuie să aibă ca 

imediat eliminarea celor 
ale căror, funcții pozitive 
sint evidente.

Cerința de bază a pirghiilor eco- 
nomieo-fingnciare existente in func
țiune este de a se completa și com
pensa reciproc, in așa fel incit creș
terea eficienței economice să 
la bază factori economici. Transfor
marea pirghiilor economico-finan
ciare in principalii factori dinamiza
tori

pirghii economico-finan- 
rezultat 

depășite, 
nu mai

aibă

Dr

ai creșterii eficienței, rentabili- 
și competitivității trebuie să 

loc în strinsă legătură eu func-

Constantin C. POPESCU
(Continuări) în pag. a tl-a)

experiență se 
pe toată in
și in toate do- 

activității so- 
nu in circuit

Imaginea artistică 
înseamnă experiență' 
socială depusă in cris
tale. Afirmînd acest 
lucru nu fac decit să 
transcriu un adevăr 
care nu mai are ne
voie să fie demonstrat. 
Această 
exercită 
tinderea 
nteniile 
ciale și
închis, ci potrivit in
terpretării materialist
dialectice, adică ur- 
mind principiul vase
lor comunicante. în 
timpul acestui parcurs 
sentimentele noastre 
concordă, avind un în
țeles comun, fiind do
minate, ca intr-un 
cimp magnetic, de sen
timentul dragostei de 
țară, capabil să con
centreze toată fervoa
rea noastră și toată 
dorința noastră de mai 
bine.

Să tragem concluzia 
că a vorbi despre 
existența sentimentu
lui patriotic in poezie 
(și in artă, in general) 
înseamnă a vorbi des
pre insăși existența 
poeziei, pentru că 
poezia (sau. dacă vreți, 
arta) nu poate respira 
dincolo de contextul 
social, istoric și națio
nal. Iar. in ce, priveș
te pbezia, sentimentul 
patriotic se află îm- 

: plintat. in substanța ei 
cea mai intimă, adică 
în graiul in care se 
exprimă. O imensă iu
bire pentru limba ma
ternă fertilizează și 
inundă adevărata poe
zie, indiferent de mo
dalitățile abordate. 
Dorința arzătoare de 
a da limbii materne 
forța care să o proiec
teze in universalitate, 
prin intermediul poe
ziei. pentru a face cu
noscute lumii intregi 
viața, aspirațiile și 
idealurile națiunii al 
cărui fiu este, străbate 
ca un fir roșu activi
tatea oricărui poet 

^demn de acest nume.

Pornind deci de aici, 
de lă limbaj, de la e- 
lementul primordial 
al comunicării, senti
mentul patriotic, me
reu prezent, se forti
fică . și. se înnobilează 
în contact cu nuanțe
le grave, cu caracter 
de multe ori decisiv, 
din istoria unei nați
uni. _

Evenimentele cruci
ale din istoria neamu
lui nostru infuzează 
sentimentului patrio
tic, care circulă ca o 
lavă fierbinte în tot

z de Virgil
TEODORESCU

ce ne animă, o. tensi
une extraordinară. In 
acest sens, Directivele 
Congresului al XIII- 
lea al Partidului Co
munist Român date 
publicității ne Întăresc . 
convingerea că. ince- 
pind. cu cel de-al IX- 
lea Congres al parti
dului, pe care nu în
cetez a-1 numi un tri
umf al gîndirii crea
toare, posibilitatea de 
a face' din fiecare om 
un creator a crescut . 
necontenit, facultățile 
creatoare ale maselor 
largi' au fost stimula
te, astfel incit acestea 
să poată participa e- 
fectiv la viața socie
tății, nu numai in ce 
privește domeniul po
litic sau economic, dar 
și in ceea ce privește 
cultura nouă a socia
lismului. încărcătura 
afectivă oferită de im
portanța acestui re
cent eveniment e de
terminată de justa lui 
plasare in orbita evo
luției societății noas
tre, de idealurile care 
îl însuflețesc și, tot
odată, de preocupări
le și viața societății, 
ajunsă la un stadiu

superior al dezvoltării 
sale. .

Sursa sentimentului 
patriotic rămîne, desi
gur, aceeași. Dar el e 
asemenea unui fluviu 
care oglindește mereu 
alt peisaj social, de
slușind mereu alte 
semnificații 
ginii. Acest 
să ne oprim 
comparație, 
azi un peisaj nicioda
tă întîlnit pină acum, 
impresionantul peisaj 
al edificării socialis
mului în țara noastră, 
al traducerii .în faptă 
a celei mai cutezătoa
re viziuni asupra de
venirilor sociale — 
Programul elaborat de 
partidul comunist. în
cărcătura emotivă nu 
iși schimbă natura, 
dar. deoarece imaginea 
artistică inseamnă ex
periență de viață, 
acum sîmburele emo
tiv naște o nouă co
rolă, pentru că senti
mentul patriotic fuzio
nează cu idealurile 
socialismului și comu
nismului, face corp 
comun cu efortul în
tregii națiuni angaja
te in opera de edifi
care a noii orinduiri. 
se confundă, pină in 
cele mai intime fibre, 
cu lupta poporului 
pentru apărarea fiin
ței naționale, suvera
nității și independen
tei patriei, cu lupta 
poporului pentru abo
lirea războiului atomic 
și instaurarea unei 
păci trainice in lumea 
întreagă.

Certitudinea că oa
menii de cultură ro
mâni vor exprima in 
opere durabile adincul 
lor patriotism, conți
nutul revoluționar al 
epocii noastre își află 
garanția in realegerea 
tovarășului 
Ceaușescu 
funcție < 
general 
XIII-lea 
Partidului 
Român.

ale ima- 
fluviu, ca 
la această 

străbate

Nicolae 
în înalta 

de secretar 
la cel de-al 
Congres al 

l Comunist

■M

Ca urmare a politicii constante a partidului nostru de repartizare judicioasa a forțelor de producție, de dezvoltare 
armonioasă, echilibrată a economiei naționale, practic în toate județele țării s-au ină'țat în ultimii ani noi și mo
derne platforme industriale. Așa-numitele localități unde, „nu se intimpla nimic" sint racordate acum la circuitul 
industrial al țârii. Noua platformă industriala a orașului Gheorgheni - in fotografie - este un exemplu. Fiecare 
cititor al ziarului poate să multiplice însă această imagine, raportindu-se la realitățile din localitățile unde muncesc 

și trăiesc

RECOLTAREA LEGUMELOR
intr-un ritm mai intens pentru a asigura strîngerea 
și depozitarea în bune condiții a întregii producții

Plouă in cea mai mare parte a 
țării și e bine deoarece pămintul 
avea nevoie de apă pentru a putea 
fi bine pregătit în vederea insămin- 
tării cerealelor de toamnă. Dacă 
ploile ușurează munca mecanizatori
lor care lucrează la semănat oferind 
garanția sigură a unor recolte mari 
in anul viitor, ele fac însă mai 
dificilă activitatea sutelor de mii de 
oameni care string roadele cimpului, 
grădinilor de legume, ale viilor și 
livezilor. Oricum ar evolua vremea, 
ținind seama că ne aflăm în ulti
mele-zile ale lunii septembrie, sint 
necesare eforturi bine coordonate 
menite să asigure grăbirea recoltării, 
transportului și depozitării tuturor 
produselor, agricole, cu grijă de buni 
gospodari pentru 
pierderi.

O atenție cu 
necesar să fie 
legumelor. Si aceasta dintr-un motiv 
bine întemeiat.. Ne aflăm tocmai în 
perioada cind gospodinele iși fac 
aprovizionarea de toamnă, cind in 
magazii si silozuri se pun la păs-

a se evita orice
totul aparte este 
acordată strîngerii

trare cantități mari de produse și. 
bineînțeles, tot acum lucrează din 
plin fabricile de conserve. Impor
tant este ca, in acest sezon, printr-o 
conlucrare strinsă intre unitățile 
agricole și întreprinderile de valo
rificare a legumelor și fructelor, să 
se asigure, in continuare, recoltarea 
ritmică a roadelor din grădini, ast
fel incit acestea să ajungă proaspete 
și de bună calitate la consumatori, 
să se asigure materia primă nece
sară industriei prelucrătoare.

După cum au putut constata în
șiși consumatorii și așa cum rezultă 
din datele furnizate de organele de 
specialitate, producția de legume din 
acest an este bună. Un exemplu 

. edificator. In silozuri au fost puse la 
păstrare 25 000 tone de ceapă — la 
nivelul cantității prevăzute. iar 
acțiunea de insilozare continuă. Dc 
asemenea, șe desfășoară in ritm 
intens transportul și depozitarea 
cartofilor, iar mai recent in de
pozitele cu atmosferă dirijată au 
început să intre primele cantități de 
mere și struguri. Cit privește a-

provizionarca curentă a piețelor — 
cu toată insuficiența punctelor de 
desfacere — zilnic sint puse la dis
poziția consumatorilor cantități apre
ciabile de legume și fructe. Cel 
mai edificator barometru îl constituie 
piețele bucureștene. După cum am 
fost informați la Direcția generală 
economică a horticulturii din minis
terul de resort, graficele de livrări 
pentru perioada 1—23 septembrie au 
fost depășite cu 3 500 tone de legu
me. cantitatea asigurată fiind cu 
7 340 tone mai mare decit cea va
lorificată pe piețele Capitalei in 
aceeași perioadă a anului trecut. Și 
ceea ce este mai important, se 
înregistrează depășiri la toate sor
timentele legumicole. Astfel. în pe
rioada amintită piețele Capitalei, au 
primit, in plus, față de graficele 
stabilite, 237 tone ceapă, 600 tone 
tomate. 470 tone varză, 782 tone 
ardei, 900 tone vinete, 270 tone fructe.

Și in numeroase alte localități din 
tară piețele sint bine aprovizionate
(Continuare în pag. a III-a)

Județul Olt a terminat 
semănatul orzului
și al altor culturi

_ Oamenii muncii din agricultu
ra județului Olt raportează că 
au încheiat semănatul orzului, 
orzoaicei, al rapiței și culturilor 
furajere pe întreaga suprafață 
de 50 855 dc hectare.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
de către Comitetul județean Olt 
al P.C.R., se subliniază că în 
prezent mecanizatorii, membrii 
cooperatori, toți lucrătorii ogoa
relor acționează din zori și pînă 
in noapte pentru a încheia in 
cel mai scurt timp și insămința- 
tul griului pe cele 100 mii de 
hectare planificate, pentru a 
pune cit mai grabnic la adăpost 
recolta de porumb, sfeclă de 
zahăr, legume și fructe.

(Agerpres)

cu spiritul de răspundere

j DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări ■

Să pornim de Ia o realitate : in 
toate satele țării zeci de mii de spe
cialiști (ingineri agronomi, profesori, 
medici, alți și alți specialiști) s-au 
așezat cu temeinicie pentru a-și îm
plini menirea. Nu-i nimic extraordi
nar. e în firea lucrurilor ca fiecare 
să-și facă datoria cu răspundere 
acolo unde a fost trimis și in spe
cialitatea pentru care s-a pregătit : 
medicul să se ocupe de sănătatea 
oamenilor. constructorul să ridice 
case, geologul să cutreiere munții in 
căutarea resurselor din adîncul aces
tui pămint ș.a.m.d. Ieșite din comun 
sînt cazurile celor care și-au ales o 
profesie, au urmat o facultate și au 
devenit specialiști dar, odată pregă
tirea lor încheiată, apare „surpriza" 
refuzului, a subterfugiilor, a goanei 
după un loc in care să fie cit mai 
puțin vorba despre răspunderile lor 
de specialiști. Oricît dc puține ar fi 
aceste |cazuri, ele se află intr-un 
contrast izbitor cu numărul mare de 
specialiști care s-au dus să mun
cească acolo unde este nevoie de ei 
și unde: și-au dobindit stima oame
nilor pentru competența și dăruirea 
lor in muncă.

Referindu-se la specialiștii din a- 
gricultură tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu spunea, la recenta Con
sfătuire de lucru de la CC.' al 
P.C.R. : .Cheltuim multi bani pentru 
inginerii agronomi — ca și pentru 
alți specialiști — și ci trebuie să 
lucreze in unități pentru că numai 
acolo pot să aplice ceea ce au învă
țat în facultate, să restituie socie
tății prin activitatea lor cheltuieli
le imense pe care le-a făcut pentru 
a-i pregăti ea ingineri... Sint, din 
păcate, și unii care consideră că este 
suficient că au o diplomă și vor s-o 
folosească să-și găsească un loc în- 
tr-un birou, undeva, cit mai comod, 
și să nu meargă pe ogoare, pentru 
a lucra, pentru a obține producție 
agricolă..."

Am avut 
tie cu ing. 
adjunct al 
ne Tulcea.

noii revoluții agrare, 
destui, ne lipsesc nici 
mai puțini de 216 
pentru că n-ar fi fost ___________
absolvenți, mulți dintre cei repar
tizați — ingineri agronomi, zoo-

Nu avem insă 
mai mulți. nici 
specialiști. Nu 
repartizați aici

Anchetă socială

tehniști, medici veterinari, ingineri 
mecanici — nu sc prezintă la post 
invocind diverse motive, de cele mai 
multe 
chiar 
zintă, 
județ.

Cei

ori, ..cusute cu ață albă'1. Ba 
si unii
totuși.

dintre cei care se 
solicită să plece

pre- 
din

dornici să-și facă datoria sint 
mulțumiți la noi și rămîn aici, reali
zează lucruri remarcabile, sînt pre- 
țuiți și respectați ca-oameni de nă
dejde ai acestor locuri, chiar dacă

au venit de la sute de kilometri. 
Unii s-au așezat aici în urmă cu un 
deceniu sau dopa cind condițiile 
erau cu adevărat, mai grele, au pus 
umărul la dezvoltarea economică și 
socială a județului. Agronomi ca 
Valeriu Malm, Mircea Anasta.se, 
Traian Smeu, Ilie Chirciu și ca ei 
mulți alții pot spune că au făcut și 
fac ceva temeinic pentru aceste 
locuri, pentru societate și pentru 
propria lor împlinire.

Tocmai această ultimă idee din 
cele înfățișate de interlocutorul nos
tru am ales-o pentru a afla și alte 
argumente asupra cimpului larg de 
afirmare pe care i-1 oferă agrono
mului munca in unitățile producti
ve, intre agricultori.

★

Anul trecut, la o consfătuire- con
vocată la București pe tema cultivă-

pe tema aceasta o discu- 
Vasile Macavci, director 

Direcției agricole județe- 
îi notăm argumentele :

— Majoritatea specialiștilor agri
coli ne | care-i avem acum în iudet 
sînt oameni foarte buni, statorniciți 
la noi si puși pe treabă, hotărîti să-și 
spună un cuvînt greu în • înfăptuirea

Drumurile de azi

Și
ale

E frumos orașul a- 
cesta de cîmpie, bine 
așezat pe temelii vechi, 
pe temelii noi. croit 
gospodărește, cu bule
varde largi umbrite 
de copaci bătrini, care 
absorb parcă zgomo
tul circulației mo
derne. vătuindu-1; cu 
cartiere noi. etalind 
linii arhitectonice În
drăznețe, dominînd, 
dar sorbindu-și lirtiș- 
tea din curgerea lină 
a Mureșului; cu car
tiere mai vechi dura
te temeinic — casele 
ca niște ființe vii. ur- 
mărindu-te cu feres
tre impodobite cu per- 

. dele
Arad 
vaiul 
facă

dantelate. La 
parcă și tram- 
sc ferește să 

zgomot cind tre
ce. și uzinele parcă iși 
resorb murmurul me
canic. protejind. con
serving acea atmosfe
ră de calm impertur
babil al marii cimpii 
din jur pe care se coc 
și se culeg marilere- 
colte de grîu și de 
porumb.

— Aradul — îi măr
turisim maistrului 
Traian Groza, de la 
întreprinderea de ma- 
sini-unelte —seamănă 
cu un meșter cumpă
nit, meticulos, ordonat 
pină la pedanterie, cal- 
culindu-și fiecare pas 
inainte, pregătindu-și-1 
pe al doilea 
cea chibzuială 
teșugărească 
brată. care-ți spune să 
masori de zece ori 
materialul de lucru 
pentru ca să poți tăia, 
sigur, o singură dată.

T- Da — ne răspun
de ■ zimbind maistrul 
— .orașul e ca o fiin
ță vie. S-ar putea să 
semene cu un meșter.

cu a- 
meș- 

echili-

de mii ne
Aradului

Dar. meșterul acesta, 
să știți; chiar dacă nii 
pare grăbit, 
cu un spor 
nant. lăsindu-i 
urmă pe cei care 
agită în gol. Sigur, 
radul este un oraș 

industriale, 
însă de la 

realizărilor

lucrează 
impresio- 

in 
so 
A- 
cu

tradiții 
Privite 
înălțimea 
socialiste din cei 40 de 
ani ai libertății noas
tre, tradițiile acestea 
apar modeste. Mește
rul imaginat de dum
neavoastră a străbă
tut un drum spectacu
los. îndeosebi in ulti
mele două decenii de 
dezvoltare multilate
rală a țării.

— Comparația noas
tră a fost mai mult un 
mijloc de a vă incita 
decit o figură de stil...

— Așa am și înțe
les-o. Eu am să vă 
propun insă compara
ții mai precise, care 
conturează, socotesc, 
sugestiv și semnifica
tiv. dezvoltarea indus
trială a municipiului 
in acest răstimp. Ara
dul. in anul celui de-al 
XIII-lea Congres al 
partidului, realizează 
în numai 8 zile în
treaga producție a a- 
nului 1938 și in mai 
puțin de 12 zile pe cea 
a anului 1950. Dacă ne 
referim la structura 
producției industriale 
de astăzi. Iată, indus
tria chimică, la Arad, 
era ca și inexistentă 
— ca ramură distinc
tă ea apare de-abia 
din anii ’74—’75 în
coace. datorită inițiati
vei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a am
plasa in apropierea 
orașului marele și mo
dernul combinat 
mic. De asemenea.

se 
sută 

de 
în
de

ultimii 20 de ani, con
comitent cu o trans
formare calitativă ra
dicală. industria con
strucțiilor de masini- 
unelte și electronică 
crește de peste \ț ori, 
cea a materialelor de 
construcții de peste 9.5 
ori, cea a industriei 
textile de aproape 3 
ori și așa mai depar
te. Aici, la Arad, 
realizează 55 la 
din producția i 
strunguri a țării, 
treaga producție
vagoane de călători si 
metrou și 50 lâ sută 
din producția de va
goane de marfă. Așa 
că. vedeți dumnea
voastră. Aradul.; acest 
meșter cumpănit șia- 
parent negrăbit, 
l-ați zugrăvit 
neavoâstră, a ___
sâ-și impună ritmuri 
dinamice de înainta
re, specifice epocii - 
Nicolae Ceaușescu. cea 
mai bogată în împli
niri din întreaga isto
rie a țării. Știți. mie 
Aradui imi apare ca 
un meșter tinăr. foar
te tinăr. cucerit total 
de tot ce înseamnă 
gind înaripat în in
dustrie. in construcții., 
în cultură...

— Cind-ați făcut cu
noștință cu acest meș
ter?

— O, eu sint i de-al 
locului. Aici. Ia între
prinderea de măsini- 
unelte mi-am început, 
ucenicia. M-a impre
sionat întotdeauna 
căldura' cu care colec
tivul nostru muncite-.

cum 
dum- 
știut

Dionisie ȘINCAN 
Tristan M1HUȚA

(Continuare in pag. a V-a)
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Mihai CARANFIL

S. CristianAsemeni tuturor orașelor țârii, șî Aradul îșl îmbogățește „zestrea" de locuințe

Anasta.se
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moment important in întărirea

activității organizațiilor de partid

CONGRESULUI AL XIII-LEA AL SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE 

DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI

spiritului revoluționar, în perfecționarea

Tn -întreaga tară continuă desfășurarea adu
nărilor șl conferințelor de dare de seamă și ale
geri ale organelor și organizațiilor de partid. 
Acestea se împlinesc în aceeași atmosferă de. 
lucru, de analiză exigentă, critică și autocritică 
a activității comuniștilor, de stabilire pentru vii
tor a unor ampîe măsuri politico-organizatorice

menite ca, in vederea înfăptuirii prevederilor la care șe referă relatările noastre, comuniștii
proiectului de Directive ale Congresului al XIII- și-au exprimat eu însuflețire adeziunea totală,
lea să asigure creșterea capacității organelor și elaborind și holărîri proprii in acest sens, față
organizațiilor de partid, dc mobilizare a tutu» de hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie
ror oamenilor muncii la 
eini ce Ie revin.

In cadrul adunărilor si
realizarea marilor sar-
conferințelor de partid

a.c. cu privire Ia realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la al XIII-lea Congres in funcția su
premă de secretar general al partidului.

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
Sprijin eficient pentru organizarea superioară a producției

Intransigență față de lipsuri 
îritr-o brigadă complexă de extracție a petrolului 
în adunarea generală de dare de 

seamă și alegeri a organizației de 
bază din cadrul brigăzii complexe 
nr. 2 .Boldești nu s-a vorbit prea 
mult despre eforturile depuse de 
petroliștii de aici pentru a scoate 
din pămînt, lună de lună, cit mai 
mult ,,aur negru". Mai ales că ele 
n-au fost, in măsură să acopere in
tegral planul fizic de producție. în 
timp ce. Ia gaze s-a înregistrat 
un plus d« peste un milion metri 
cțibi, la'îțiței s-au adunat, pe 8 
luni, restanțe de aproape 4 500 
tone. O proporție nu prea mare față 
de întregul vo.lum de plan. O neim- 
plinire. .. care a dominat: întrea
ga dezbatere din adunarea de 
alegeri, „Ce putem face, ce tre
buie să facem pentru a recupera 
restanțele ?“ — iată întrebarea. pe 
care și-au pus-o toți vorbitorii. 
Așa ciim trebuie să gîndcască și să 
acționeze toti comuniștii.

Comunistul Aurelian Rădulescu, 
mtiistfurspecialist. primul înscris la 
cuvînt,' . spunea : „Cînd analizăm 
minusul de țiței față de plan să ne 
gindirn .foarte șerios nu atît la son
dele noi săpate. Să ne gindim, în 
priînăl' rind. la parcul nostru de 
sonde în exploatare. Aici există 
rezerve sigure și le cunoaștem cu 
toții. , Pentru că aici mal. pierdem 
zeci de,' tone de țiței. Știți cu toții 
cum: 'Prin neglijență în urmărirea 
producției, prin intervenții. întîr- ' 
ziațe, prin reparații de slabă cali- 

■ țață::i'Și gu mă număr printre vi- 
novaț/,,. N-am urmărit cu suficientă 
răspundere cauzele prea dese ale 
rupturilor de tije și ale opririldr 

. accidentale ale sondelor. Numai 
prin .iMocuirea prea deasă a pom- 
pelOKjjdg fund, știți foarte bine, am 
pierdut cantități importante de țiței.'. 
Mai pot enumera șl alte cauze care 

: ne avertizează că se cere mai mul
tă ri’i'fionsabilitâte . comunistă îh 
mtmcdV--:——: i 

în acest spirit de intransigență 
față <iețlipiturile manifestate in di-r 
ferit<^-scctoare <ie munca -au mai 
vorbit , șl comuniștii Traian Șcrc 
han, sondor, Nicolae Tui'că si .Ni- 
eolae Iialca, -maiștri. Eugen Stanj 
subingiijer. Criticile au fost ^dresa-H 
te, îndeosebi; ■ formațiilor de . ittcrp 
de-In intervenții și de la Uni-; 
tățile , .dd' pompare. Aici, prlh 
intervenții rpăi .- operative,, prin 
calitatea' mai . bună a lucrărilor; 
efectuate szo.r putea . cîștiga. - atț 
subliniat vorbitorii, zeci de tone, de 

.țiței Ta*‘ planul lunar ăl brigăzii.
Ihgipefi.il Nicolae Coman. șeful 
brigăzii complexe, împărtășind cri
ticile: • vorbitorilor, a spus că o 
atenție.’ deosebită trebuie acor
dată ’ sondelor abandonate. Și 
a dat exemplul sondei 750. „De 
mtilță vreme, această sondă — a 
argumentat, .el. — n-a fost băgată 
în seamă. TieCeht reparată, ea dă 
zilnic o producție de 1,5 tone țiței.

Pină Ia sflrșitul anului trebuie să 
facem totul pentru ca asemenea 
sonde să fie aduse cit mai repede 
în circuitul productiv".

Comuniștii- au cerut birou
lui organizației de bază să 
acorde mai multă atenție cadrelor 
tinere venite recent in brigadă. 
Atît in ce privește pregătirea po
litică, cit și profesională. Prin cri
tici și autocritici concrete s-a ară
tat că noii sondori nu pot ajunge 
foarte buni, cum e nevoie de ei, 
dacă in primul rind comuniștii 
nu-i vor ajuta cu dragoste și în
țelegere să depășească momentele 
grele de început, să dobîndească 
acea bărbăție aspră a muncii de 
sondor.

Așa au decurs dezbaterile în fo
rumul comuniștilor de la brigada 
complexă de producție II Bol
dești. Concret, la obiect, responsa
bil, critic și autocritic. Pentru că 
numai așa se’ creează condițiile 
pentru o muncă mai eficientă.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteil"

1

Primul pas în înfăptuirea
hotărîrilor adoptate

în comuna „Nicolae Băicescu“, județul Vîlcea
„După cum ați observat — ne gență.-ar fi funcționat permanent 

spunea tovarășul Gheorghe Iaco- cu toată răspunderea și întensita- 
bescu, secretarul 
partid din comuna „Nicolae Bălces- 
cu" din județul Vilcea 
diat. după încheierea lucrărilor 
conferinței de dare de seamă 
și alegeri — toți cei 14 comu
niști care au luat cuvintul au ra
portat realizările economice și so
ciale ale comunei la exigențele pe 
care le-a pus in fața noastră, a oa
menilor muncii de la sate, secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. $i fiecare vor
bitor a apreciat că realizările noas
tre, majoritatea bune și chiar foar
te bune, sint încă departe de mari
le posibilități de care dispunem".

într-adevăr, bilanțul economic 
menționat in darea de seamă a fost 
disecat în timpul discuțiilor cifră 
cu cifră, relevîndu-se că dacă for
mele și mijloacele muncii politico- 
educative ar fi fost mai active, mai 
eficiente, dacă spiritul de intransi-

comitetului de
ime-

Consemnate si neconsemnate
a

în procesele verbale

O întîrziere justificată
perseverentă și asiduă 
muncă de ani și ani 
de zile, printr-o exem
plară comportare în 
viață. Iar aceasta, o 
atestă miile de an
samblu prelucrate pen-- 
tru cele mai precise șij 
complexe mașini-unel-;; 
te fabricate aici,- ia* 
„înfrățirea", sutele de 
tone de metal econo
misite, faptul că în a-; 
proape trei, deceniifde 
muncă nu a întirziat. și 
nu a absentat nemoti
vat niciodată, că nu a 
rebutat nici cel puțin 
o singură piesă, o a- 
testă cele 18 steluțe

La adunarea de dare 
de seamă și alegeți, co
munistul Vasile Mada 
a ’întirziat. Faptul n-ă 
trecut neobservat; To
varășii lui. de . muncă 
>se întrebau, nedume
riți, ce s-o :,:fi întîm- 
plat. Era pentru pri
ma dată cînd comu
nistul Vasile Mada în- 
tîrzia la vreo ședință, 
■in toți cei aproape 30 
'de ani de cînd lucrea
ză în întreprindere. 
Faptul era cu atît mai 
surprinzător cu cit, 
dacă cineva din hala 
de mașini grele unde 
lpicrează sau chiar din ----- ---- ------
întreprindere (oînfrfi- (insigne de fruntaș in 
firea" Oradea) dotea 

dea un exemplu. în 
ipeea ce privește eo- 
Țectitudinea. punctua
litatea, îndeplinirea 
ireproșabilă a îndato
ririlor profesionale, a- 
tunci se referea, mai 
întotdeauna, la strun
garul Vasile Mada. 
Muncitor de înaltă 
specialitate, el și-a 
cîștigat aprecierea co
lectivului nu de pe o 
zi pe alta, ci printr-o

■» întrecerea socialistă) 
în tot atîția ani, Or
dinul'Muncii clasa a 
111-a ce i-a fost de- 

. cemat nu de mult, ca 
și cei 54 de ucenici și 
elevi pe care i-a în
vățat nu numai taine
le meseriei de strun
gar, ci și ceea ce în
seamnă cinstea, corec
titudinea, satisfacțiile 
muncii.

...Și iată, dintr-o 
dată, tocmai el să în-

EFICIENTA ECONOMICĂ
(Urmare din pag. I)
tionarea Unui cadru organizatoric 
structural adecvat.

în etapa actuală do dezvoltare a 
economiei noastre naționale, pro
blema fundamentală pentru creșterea 
eficientei, activității economice . este 
dimensionarea reală, optimă a fon-,, 
durilor necesare pentru orice, activi
tate, a eforturilor maxim posibile ce ; 
pot fi avansate. Prin modul în care 
este conceput, noul mecanism eco
nomic cite chemat să acționeze toc
mai în direcția înlăturării unor ten
dințe de supradotare din. partea unor 
întreprinderi în condițiile utilizării 
necorespunzătoare a resurselor in
terne, a capacităților, de producție. 
Practica demonstrează că orice creș
tere a producției pe seama creării 
de noi capacități de producție, in 
condițiile unei slabe utilizări a celor 
existente, generează risipă de muncă 
socială, scăderea. eficientei efortului 
integral avansat de societate. Așadar, 
în condițiile etapei actuale de dez
voltare intensivă a economiei na
ționale. problema fundamentală nu 
este de a produce, ci de a produce 
eficient. Pentru aceasta este necesar 
ca în fundamentarea, si aplicarea ce
lor mai eficiente căi și mijloace 
p'entru sporirea eficienței să se 
asigure baza obiectivă a concordan
tei dintre relațiile de producție și 
forțele de producție nu numai pe 
ajisamblul, sistemului economlco-so- 
cîal. ci, in primul rind. la nivelul 
ramurilor' .si subramurilor economiei 
naționale. în. Upitătile economice și 
aidministrativ-tdritoriale.

' .O asemenea’ bază' obiectivă por
nește eter' la necesitatea înfăptuirii 
interdependentei între limitele po- 
sicile de variație a 'veniturilor oa- : 
menilor muncii și nivelul producției ;■ 
cdrespuniător exigentelor pe care le ’ 
impune realizarea echilibrului fizico- 
Vâloric în . condițiile reproducției lăr- .. 
Bțlte. De asemenea, perfecționarea re- , 
lățiilor socialiste de producție trebuie ■

: aă aibă drept criteriu de apreciere/ 
modul în care interesele economice 
ale producătorilor-,se armonizează, cu 
interesele economice ale. consumate- l. 
rilor. în acest context",. apare lim- ;

că sporirea eficientei econo- ■ 
mice trebuie-să. fie rezultatul actiu-l; 
nil unui sistem de factori care acțio- i I 
nează1;. .în.toate fazele.-.reprodu.etieD.

circuitului economic, problema 
punîndu-se în aceiași termeni și 
aceeași intensitate atît pentru i 
ducător.- cit
Criteriile de perfecționare a relațiilor 
de producție trebuie să fie aceleași 
atît pentru cei ce produc, cit și 
pentru cei ce beneficiază și consumă, 
fapt pentru care reducerea costuri
lor si îmbunătățirea calității produ
selor trebuie să formeze un sistem 
optim, necontradictoriu. în sensul 
că evoluția celor două componente 
ale eficientei competitive să aibă loc 
pe fondul concordantei intereselor 
subiecților economiei.

în viziunea exigențelor- eficientei 
competitive, unitatea intereselor su
biecților relațiilor de producție pre
supune ca reducerea costurilor, cu 
efecte pozitive pentru producător, 
să nu se facă in dauna calității pro
duselor. afectînd astfel ne consuma
tor. iar creșterea rentabilității să 
fie rezultatul folosirii, cu efecte 
necontradictorii. a pîrghiilor eco
nomice. pe baza luării în considerare 
a cerințelor legilor economice, și în 
primul rînd a legii economice fun
damentale. legii creșterii productivi
tății muncii si legii valorii.

Pîrghiile economico-financiare care 
trebuie să asigure creșterea eficien
tei nu trebuie să realizeze acest 
lucru prin redistribuirea ei de la 
consumator la producător, de la un 
factor la altul sau de la o verigă de 
producție la alta, deoarece pe an
samblul societății nu se realizează 
nici un spor real de eficiență. Iată 
de ce este necesar ca prețurile să 
măsoare corect cheltuielile sociale de 
producție, costurile să exprime efor
tul real depus pentru obținerea re
zultatelor, retribuția să reflecte in 
mod diferențiat — cantitativ și cali
tativ — contribuția pe care o ad,uc 
oamenii muncii la progresul ccorio- 
micp-social.

Consolidarea și trecerea la acțiu
nea prioritară a factorilor intensivi 
în dezvoltarea economiei nationaje. 
realizarea unei noi calități în toate 
domeniile de activitate, reașezarea 
întregii activități economico-sociale 
pe bazele rentabilității și eficientei 
competitive sînt procese care presu
pun o adevărată revoluție în apara
tul de. producție și, deopotrivă, în 
modul de a gîndi și acționa al între
gului, personal .muncitor.

o
adunare !

tîrzie și tocmai la 
asemenea
Șeful secției, subingi- 
nerul Florența Cră
ciun, a cerut perplisiu- 
nea adunării generale 
ba totuși comunistul 
Vasile Mada să întîr- 
zie. Trebuia să se exe- . 
cute o comandă urgen
tă pe strungul carusel 
4 300 — cel mai mare 
din întreprindere. O 
piesă pe care o aștep
tau zeci de mentori, un 
uriaș agregat care alt
fel nu putea intra în 
funcțiune. Și cine era 
cel mai în măsură, cel 
mai capabil să execu
te în mod .ireproșabil 
această comandă dacă 
nu comunistul Vasile 
Mada?

Adunarea generală a 
aprobat întirzierea. 
Dar tot atît de bine 
se poate spune că el 
a fost tot timpul pre
zent — cu faptele lui, 
cu ceea ce a făcut în 
acea zi — la dezbate
rile și hotărîrile adu
nării.

Al. P1NTEA

tea, în toate sectoarele de. activi
tate și la toți comuniștii, rezultatele 
ar fi fost și mai bune.

„Uneori — aprecia in cuvintul său 
comunista Aurelia Neferu, membră 
cooperatoare, drumul de. la vorbă 
la faptă a fost cam lung. în primă
vara acestui an, de exemplu, in 
toate organizațiile noastre de 
partid s-a. dezbătut problema ame
liorării pășunilor și finețelor, con
diție de care depindea sporirea 
efectivelor de animale în gospodă
riile membrilor cooperatori și, im
plicit, ereșterea contribuției lor cu 
mai multe produse la fondul de 
stat. Din păcate, unele măsuri sta
bilite atunci nu au fost urmărite 
cu toată atenția nici de birourile 
organizațiilor de bază și nici de co
mitetul comunal de partid. Să luăm 
cazul dealului Viișoara, care, cu lu
crări minime, ar fi putut deveni 
încă din vară o pășune model. Or, 
abia spre sflrșitul verii au fost ac
celerate lucrările și nici acum nu 
se desfășoară in ritmul necesar".

Chiar dacă, bunăoară, la grîu 
s-a obținut în acest an o pro
ducție de 3 661 kg la hectar, 
la orz de peste 5 700 kg la 
hectar, iar la lapte de vacă au fost 
livrați suplimentar la fondul dc 
stat mai bine dc 30 000 litri, există 
mari rezerve de sporire a pro
ducției în toate sectoarele. Au 
demonstrat acest lucru cu incontes
tabile argumente fapticei în luările 
lor de cuvînt, comuniștii 
Nicolae, Gheorghe Moraru, Ion 
tonie, Gheorghe Călinescu, 
Păunescu, Gheorghe Bradu și 
ceilalți vorbitori. Așa că sarcina co
misiei de propuneri aleasă în con
ferință a fost mult ușurată, ea tre
buind să rețină și să completeze cu 
numeroase măsuri proiectul hotărî- 
rii cu care noul organ ales urmea
ză să pornească la drum în activi
tatea sa.

Pornind de la obiectivele majore 
ce stau în fața noului comitet co
munal de partid, majoritatea ■ co
muniștilor care au luat cuvintul au . 
insistat pe necesitatea promovării 
în viitor a unui stil dc muncă mai... 
dinamic, pc antrenarea tuturor 
membrilor săi la o activitate susți
nută si eficientă, pe folosirea mai 
deplină a activului de partid, care 
— așa cum spunea un vorbitor —■ 
„trebuie să fie forța reală in apli
carea politicii partidului, în înfăp
tuirea propriilor hotăriri". Țlnînd 
seama de propunerile și recoman
dările comuniștilor, încă din .pri
ma sa ședință, imediat după în
cheierea lucrărilor, Tnembrii noului 
comitet au fost repartizați' pc or
ganizații de bază, pe sate și ferme, 
spre a răspunde, ca primă sarcină, 
de încheierea la timp a recoltării 
porumbului.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii

O scrisoare adresată conducerii 
partidului privind activitatea Între
prinderii forestiere de exploatare 
și transport Caransebeș, județul 
Caraș-Severin, sesiza în esență 
două aspecte : folosirea necores
punzătoare a fondurilor materiale 
și bănești (ceea ce a dus la cheltu
ieli neeconomicoase și. prin urma
re. la nerealizarea planului de be
neficii) și lipsa de grijă față de 
materialul lemnos, această mare 
avuție, socială. In scrisoare se mai 
relata că unitatea a fost controlată 
de unele cadre de la Centrala ex
ploatării, lemnului — București, 
care insă și-ar l'i făcut’ doar super
ficial datoria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca' scrisoarea să fie dată 
spre examinare președintelui Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale și viceprim-ministrului de 
resort al guvernului. Din cercetări
le efectuate de activiști ai Comite
tului Central și ai comitetului ju
dețean de partid, cu participarea 
unor specialiști de la Banca Națio
nală, Ministerul Silviculturii și

*

M.I.L.M.C., a rezultat că faptele iși 
găsesc doar parțial confirmare. 
Astfel, în anii 1982—1983, Întreprin
derea respectivă a exploatat un 
mare volum de masă lemnoasă — 
peste 2,6 milioane mc — din care 
aproape 9 la sută situată in condiții 
de teren greu accesibil. Aglomera
rea unor parchete la distanțe mai 
mari decît prevăd instrucțiunile in 
vigoare a fost impusă de lipsa 
lemnului exploatabil in apropierea 
căilor de acces existente, precum și 
de nerealizarea planului de execu
ție a drumurilor “ forestiere.

Se precizează că în depozitele fi
nale din sectoarele de exploatare. 
Ia data controlului, se găseau în 
stoc, în principal din cauza nerea- 
lizării planului de transport pe 
calea ferată, peste 134 000 mc pro
duse lemnoase, față de o capacitate 
de depozitare de numai 65 000 mc. 
Din această cauză, o parte din ma
terialul lemnos a fost stocat pe te
renuri agricole, de-a lungul drumu
rilor și căilor ferate.

în raportul de cercetare se sub
liniază că s-au manifestat și unele 
neajunsuri în organizarea produc-

ției și a muncii, concretizate prin 
folosirea nejudicioasă a forței de 
muncă, a utilajelor și instalațiilor. 
Problemele rezultate au fost discu
tate in cadrul organului de condu
cere colectivă.a întreprinderii, unde 
s-au făcut propuneri pentru urgen
tarea valorificării materialului lem
nos cu vechime mare de stocare, 
folosirea rațională a fondurilor 
materiale și bănești, organizarea 
mai bună a producției și a muncii, 
împreună cu comitetul județean de 
partid, conducerile ministerelor .sil
viculturii. al industrializării lem
nului și materialelor de construc
ții. transporturilor și telecomunica
țiilor s-au stabilit măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea. activității 
întreprinderii, zău fost, astfel, stabi
lite măsuri suplimentare care să 
asigure realizarea integrală și în 
mod ritmic a planului de transport 
pe calea ferată in 1934 ; asigura
rea. de către centrală, de repartiții 
pentru desfacerea întregului stoc 
de material lemnos ; jmpulsipnarea 
execuției drumurilor forestiere ; 
acordarea unuj sprijin mai eficient 
de către centrală.

Pe toate șantierele ordine și disciplină

Ion 
An- 
Dan 
toți

ei 
cu 

□ro
și pentru consumator.

BUCUREȘTI. In aceste zile, piețele 
alimentare se află la cota solicitări
lor maxime. După cum am fost in
formați la Trustul horticulturii — 
București, zilnic se vînd prin unită
țile de legume și fructe — I.L.F., ale 
Gostat și Agroeoop din Capitală în 
medie 2 600 tone marfă. La această 
cifră record se adaugă alte sute de 
tone : producția oferită de trusturile Î-L-F. și chiar, de țăranii “individuali
horticole, din mai multe județe care ș.a.m.d. Utilitatea lor ? E suficient să
desfac produse în Capitală și cea a 
gospodăriilor individuale.

O descriere plastică în această pri
vință ne-o oferă tovarășul Gh. Min- 
culescu, directorul trustului. „Imagi- 
nați-vă că zilnic bucureștenii «dis
locă» din piață, cu sacoșele, aproxi
mativ 500 de camioane de legume, 
fiecare avînd în medie o capacitate 
de 5 000 kg, și veți înțelege mai exact 
intensitatea momentului comercial 
în care ne aflăm".

Pentru a se asigura calitatea măr
furilor au fost luate două categorii 
de măsuri. în primul find, rccepțio- 
narea legumelor se face la capul tar
lalei, acolo unde cooperatorii adună 
producția. Sute de recepționeri ai 
I.L.F. au fost repartizați in fiecare 
C.A.P. furnizor tocmai pentru a îm
piedica scurgerea spre Capitală a le
gumelor necorespunzătoare.

Dar, se știe, calitatea se poate de
precia cu ușurință dacă marfa 
ajunge tîrziu la beneficiari. A doua 
categorie de măsuri vizează tocmai 
asigurarea unui transport operativ. 
Pentru sporirea ritmicității aprovi
zionării piețelor nu se mai depozi
tează nici un fel de marfă perisabilă, 
totul merge direct spre piață, cami
oanele urmînd repartizările precise 
ale dispeceratelor I.L.F., aflate la in
trările in București.

Tot in scopul vînzării unor pro
duse cit mai proaspete, începind de 
zilele trecute. Direcția generală co
mercială a Capitalei a luat unele 
măsuri organizatorice : în timpul se
zonului acesta, piețele și marile 
magazine sînt deschise și în zilele de 
luni ; s-a mărit numărul punctelor 
de desfacere. • ■ .

Tot pentru mărirea vitezei de des
facere au fost detașați temporar, la 
I.L.F., 150 de vînzători din alte sec- - 
toare comerciale — pentru a da o 
mină de ajutor.

Au fost, de asemenea, înființate 
peste o sută de unități volante, care 
funcționează pe lingă fiecare piață 
cu program continuu. ----- •

De mare ajutor la desfacerea pro
duselor s-au dovedit a fi și expozi
țiile care atrag un număr considera
bil de cumpărători. Chiar piața 
Obor dispune de șapte asemenea ex
poziții. Piața Traian are una orga
nizată de Trustul horticulturii — Că- 

—lărași,. în piața Unirii cele cîteva ex
poziții de legume sint organizate de

arătăm că o singură expoziție . cu 
vînzare de legume desface zilnic

I-a șantierul de la centrala termo
electrică Doicești. aparținind Trus
tului „Energoconstrucția" din ca
drul M.E.E., din vina șefului șan
tierului (ing. Tudor Mihai) s-au 
produs o serie de abuzuri și încăl
cări ale prevederilor legale — se 
relata într-o scrisoare adresată to
varășei Elena Ceaușescu. Deși ma
joritatea acestor cazuri au fost 
cercetate anul trecut de către trust, 
se afirma in scrisoare, nu s-a luat 
nici o măsură.

Fiind verificate de activiști ai 
Comitetului Central și Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R., dc 
specialiști din Ministerul Finanțe
lor, Banca Centrală de Investiții și 
Ministerul Energiei Electrice, sub 
îndrumarea președintelui' Consiliu
lui Central de Control 
loresc al Activității 
și Sociale; faptele 
s-au dovedit a fi 
raportul de cercetare se 
că s-au constatat, intr-adevăr, gra
ve deficiențe in ce privește execu
tarea și decontarea unor lucrări 
prin echipe de muncitori aparținind 
cooperativelor „Constructorul" din 
Tîrgoviște și din Tirgu Jiu; specu- 
lînd neglijența unor cadre de con-

Munci- 
Economice 
semnalate 

reale. în 
precizează

ducere din șantier și din grup, cîți- 
va indivizi puși pe căpătuială au 
reușit să obțină, în anii 1982 și 1983, 
confirmarea unor situații de plată 
pentru lucrări în mare parte de" 
slabă calitate sau unele chiar 
neexecutate. Mai mult, înseși ini
țierea și execuția acestor lucrări au 
avut loc prin încălcarea prevederi
lor legale.

Se precizează că unii șefi de echi
pă din cadrul celor două coopera
tive de construcții, cu concursul 
chiar al conducerii șantierului, au 
încasat integral sumele prevăzute 
în devize, chiar dacă lucrările res
pective nu erau executate deloc sau 
erau realizate necorespunzător ca
litativ. Au fost clarificate, de aseme
nea. afirmațiile din scrisoare pri
vind încălcarea prevederilor legale 
la vînzarea unor materiale obținute 
cu repartiție de către unități căro
ra nu le erau alocate, folosirea 
necorespunzătoare a forței de mun
că, cazurile de promovare în cate
gorii superioare de retribuție fără 
întocmirea documentelor necesare, 
insuficienta grijă pentru asigurarea 
unor condiții corespunzătoare de 
activitate oamenilor muncii etc.

După ce sint expuse sancțiunile 
aplicate, inclusiv schimbarea din 
funcție a persoanelor vinovate de 
încălcarea prevederilor legale — 
organele de stat de resort fiind și 
ele sesizate de unele din aceste 
abateri — în raportul de cercetare 
se evidențiază măsurile luate pen
tru Înlăturarea neajunsurilor. Se 
stabilește că Ministerul Energiei 
Electrice, va lua măsuri de control 
și remediere a tuturor lucrărilor 
defectuos realizate, va trece la exe
cutarea unora din aceste lucrări cu 
forțe proprii, va întări activitatea 
de control preventiv. UCECOM va 
intensifica, de asemenea, controlul 
preventiv in unitățile subordonata. 
De asemenea, Ministerul Finanțelor, 
Banca Centrală de Investiții șl Mi
nisterul Energiei Electrice vor efec
tua controale similare pe toate șan
tierele unde au fost folosite echipe 
de lucru ale cooperației meșteșu
gărești, luînd măsuri pentru a se 
asigura calitatea cerută și încadra
rea lucrărilor în prevederile de 
plată legale. Totodată, Comitetul 
județean Dîmbovița al P.C.R. va 
lua măsuri pentru întărirea muncii 
de partid pe acest șantier.

Pentru redresarea activității cooperativei
Situată în județul Gorj, comuna 

Aninoasa dispune de pămint fertil, 
cea mai mare parte a suprafețelor 
aflîndu-se înlunca rîului Gllort. 
Cooperativa .agricolă de producție 
din localitate are-și un sector zooteh
nic, inclusiv pune condiții pentru 
cultivarea legumelor. Și totuși 
rezultatele.. nu. .sint pe măsura, po
sibilităților existente. După părerea 
unor membri cooperatori, care au 
scris despre toate acestea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cooperativa 
mai are nevoie1.de ceva — și anu
me de cadre capabile să conducă 
unitatea și diferitele sectoare pro
ductive, să se îngrijească de 
averea obștească și de buna organi
zare a muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dispus ca scrisoarea să fie repar
tizată spre examinare secretarului 
cu probleme agrare al C.C. al P.C.R, 
Verificările efectuate la fața locu
lui au confirmat temeinicia sesiză
rii. In anii 1981—1983 producțiile 
medii realizate la principalele 
culturi și îh zootehnie au fost sub

și disciplinei în aceste mari centre 
comerciale ale municipiului.

într-un cuvînt, comerțul practicat 
acum în piețele bucureștene demon
strează că, atunci cînd se iau măsuri 
corespunzătoare, este și marfă multă 
și de calitate, lucru care nu face de- 
cit să mulțumească pe cumpărători.

ȘATU MARE. Și în piețele și ma
gazinele sătmărene, la fel : sezon de 
virf în desfacerea legumelor și fruc
telor, abundența acestora. In cele

prevederile de plan, unitatea înre- 
gistrînd pierderi. S-au manifestat 
neajunsuri în sectorul zootehnic. 
Din cauza activității necorespunză
toare a cadrelor de conducere ale 
cooperativei, care nu s-au îngrijit 
de executarea corespunzătoare â 
lucrărilor, producțiile obținute la 
legume au fost și ele foăfte mici, 
de pe 12 hectare nerecoltîndu-șe, 
practic, nimic.

Cu prilejul controlului s-a con
statat că există lipsuri serioase și 
în ce privește gospodărirea, gestio
narea și păstrarea materialelor de 
construcții.

Toate aceste neajunsuri sînt le
gate sau decurg direct din stilhl de 
muncă defectuos al președintelui 
cooperativei, care nu conlucrează 
cu membrii consiliului de conduce
re, cu specialiștii, sprijinind chiar, 
în unele cazuri, elemente incorec
te. ceea ce a Btimulat practicarea 
actelor de indisciplină și abaterilor, 
cu consecințele negative mențio
nate în activitatea de producție și 
economico-financiară a unității.

Ca urmare a constatărilor anche
tei, secretariatul Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R. a decis scoa
terea din funcție și sancționarea pe 
linie de partid a președintelui 
cooperativei. Majon Petre, vicepre
ședintelui acestuia, A. Manea, des
tituirea contabilului-șef și sanc
ționarea inginerulul-șef și șefului 
fermei zootehnice. Totodată, au fost 
atenționate conducerea direcției ge
nerale a agriculturii, a sucursalei 
B.A.I.A. Gorj și biroul executiv al 
Uniunii județene a C.A.P. S-a ho- 
tărit ca la prima plenară a comite
tului comunal de partid să fie 
dezbătute rezultatele verificărilor, 
măsurile luate, precum și stabi
lirea de acțiuni concrete, inclusiv 
măsuri pentru prevenirea în viitor 
a unor asemenea abateri, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei In 
unitate. Concomitent, organele de 
stat efectuează verificarea finan- 
ciar-gestionară și de fond in vede
rea stabilirii răspunderilor mate
riale și penale.

Neculal ROȘCA

nează direct de Ia fermele producă
toare, ocolind nedoritele „halte" de 
la depozite, formalitățile inutile în
tre producător și cumpărător. Ceva 
mai mult, unele unități de desfa
cere, spre a spori operativitatea 
transportului și a economisi com
bustibil, și-au procurat sau închiriat 
atelaje cu tracțiune animală cu care 
aduc produsele la mesele dă vînzare 
direct din cîinp. Așa procedează uni
tatea nr. 18 a I.L.F., Asociația legu
micolă Satu Mare și alții. După cum

PE TEME DE SEZON

Perioadă de vîrf pentru recoltarea legumelor,

mărfuri în valoare de 30 000—40 OQO 
lei.

De asemenea, raidul nostru prin 
piețele Capitalei a. scos- în relief 
grija gospodărească a. fiecărui pro
ducător și a fiecărei unități de des
facere pentru păstrarea unei cu
rățenii exemplare în piețe, în depo
zitele de mină și în jurul acestora. 
Pentru aceasta n-au fost luate însă 
măsuri deosebite : fiecare vinzător 
e obligat să întrețină ordinea în raza 
lui de activitate. în privința curățe
niei, se cuvin menționate cîteva cu
vinte în plus : consiliul popular al 
municipiului,, mărind substanțial 
spațiul, de desfacere', ,a.introdus tot
odată apă curentă în aproape toate 
piețele, incit producătorii au posibi
litatea acum să-și spela.și produsele,. 
să spele și în jurul Tocului rezervat 
pentru vînzare.

în fine, se remarcă, mai mult.de-
cit în alți ani, grija organelor de 
control — administrația. piețelor,.in
specția comercială și sanitară — 
pentru- păstrarea curățeniei, ordinii - -

patru orașe ale județului, canti
tățile de legume și fructe cum
părate de populație în 20 de zile ale 
lunii septembrie lc depășesc consi
derabil pe cele din aceeași perioadă 
a anului, trecut. Consemnăm spre 
exemplificare cîteva date : anul 
acesta, în primele două decade din 
septembrie s-au vîndut de trei ori 
mai multe fructe, de 3,5 ori mai mul
te tomate și de 4 ori mai multe vi
nete decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

— Dar, considera tovarășul Gheor-' 
ghe Lung, directorul direcției co
merciale județene, sezonul aprovizio
nării populației pentru iarnă se află 
încă la început, cantitățile de legume 
și fructe urmînd să crească in zilele 
următoare. Producțiile grădinilor și 
livezilor județului ne asigură aprovi
zionarea ritmică și abundentă.

Merită consemnate cîteva din ac
țiunile întreprinse de factorii respon
sabili pentru ca. roadele livezilor și 
grădinilor județului să ajungă la 
cumpărători cit mai operativ. Astfel, 
unitățile ■ comerciale se aprovizio-

ne-a informat tovarășul Petre Si- 
gheti, prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal, pentru operativitatea 
desfacerii legumelor și fructelor, a 
fost elaborat un program care pre
vede, între altele, organizarea în 
piețe, cit și în vadurile comerciale a 
unor expoziții cu vînzare, cu orar 
prelungit, conținind un larg Sorti
ment de legume și fructe, unele pre- 
ambalate.

TELEORMAN. Grădinile teleormă- 
nene oferă o recoltă bună, iar pie
țele din Alexandria, Turnu Măgure
le, Roșiori de Vede, Videle ți Zlm- 
nicea cunosc zile de abundență. Cite- 
va comparații concludente din mu
nicipiul Alexandria : față de anul 
trecut, în această toamnă s-au vin- 
dut de 2 ori mai multă ceapă, de 2,5 
ori mai mulți cartofi, de 5 ori mai 
multe tomate, vinete, ardei gras, 
varză și pepeni. în fiecare zi din 
săptămîna trecută, numai prin uni
tățile întreprinderii județene de le- 
gume " și 'fructe s-au desfăcut circa'

50 tone do produse proaspete, la care 
s-au adăugat și cantitățile vîndute 
prin unitățile Agroeoop, ca șl dd 
producătorii individuali din comu
nele vecine.

în piața din Alexandria remarcăm 
corectitudinea afișării prețurilor, cu
rățenia de pe platourile de vînzare. 
Semnificativ este și faptul că abun
dența la unele sortimente de legume 
îi determină pe producătorii individ 
duali să solicite prețuri mai mici de- 
eit cele înscrise pc mercurial, astfel 
desfăcîndu-și produsele mai ope
rativ.

Merită menționate și eforturile 
organizatorilor pieței de a prezenta 
produsele în cele cîteva zeci de 
puncte de vînzare, atît în spațiile 
acoperite, cît și în cele din aer liber.

SI totuși, afluență cumpărătorilor 
diferă îh mod vădit de la un punct 
la altul. Aceasta, pentru că unele 
sortimente — ardei gras, vinete, pe
peni — nu se împart la toato punc
tele, pentru a se evita aglomerările. 
După cum, la fel de surprinzător 
este și faptul că, de mai multe săp- 
tămini, cel mai mare magazin de 
profil, „Fortuna", din municipiu în- 
timpină cumpărătorii cu... lacătul 
pus la ușă.

Și transportul legumelor și al fruc
telor poate fi îmbunătățit. De cele 
mai multe ori se încalcă dispoziția 
ca aprovizionarea magazinelor să 
se facă înainte de deschiderea lor. 
Principala cauză — indisciplina con
ducătorilor auto.

în legătură cu cele constatate, am 
consemnat opiniile tovarășului Flo
rian Florescu, director comercial al 
întreprinderii județene de legume și 
fructe, care ne-a spus : „Avem în 
atenție atît municipiul Alexandria, 
cit și celelalte orașe din județ în ce 
privește sporirea numărului puncte
lor de vînzare. Magazinul „Fortuna" 
va fi redeschis in zilele imediat ur
mătoare. Pentru a evita veștejirea 
legumelor și fructelor, am luat mă
suri ca acestea să fie transportate in 
piețe direct din grădini, livezi și 
podgorii, desființînd depozitele inter
mediare. De la caz. la caz, vom lua 
și alte măsuri pentru ca cetățenii să 
se poată aproviziona cît mai opera
tiv, cu produse de cît mai bună ca
litate.

Gh. GRAURE, Octav 
GRUMEZA. Stan ȘTEFAN

Ihgipefi.il
nevoie1.de
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Brigada „Scînteii" transmite 
din, județul Gorj j

Am urmărit, de-a lungul unui traseu efectuat prin mai multe unități 
agricole din județul Gorj, modul în care se înfăptuiesc prevederile cu
prinse in programul de măsuri privind desfășurarea campaniei agricole de 
toamnă, adoptat de recenta plenară a comitetului județean de partid. în 
multe unități agricole, datorită bunei organizări a muncii, cit și întăririi 
disciplinei, lucrările sint avansate. Pină Ia 26 septembrie au fost arate 
21513 hectare din cele 36 600 hectare ce Urmează a fi însămințate in 
această toamnă. De asemenea, au fost însămințate 8 770 hectare cu rapiță. 
orz și griu. A intirziat recoltarea cartofilor, lucrare efectuată doar pe 62 
la sută din cele 1 638 hectare cultivate, iar porumbul a fost cules de pe 
numai 825 hectare din 22 000.

IA SEMĂNA T SE LUCREAZĂDIN PUN,

SĂSEGRĂBEASCĂȘI CULEGĂTORII
TEHNICO-

NICI O ABATERE DE LA NOR
MELE TEHNICE. în consiliul agro
industrial Bengești lucrează .18 ingi- 
peri. Fiecăruia dintre ei ii revine, în 
țjună măsură, răspunderea pentru 
producțiile nesațislacâtoare de griu 
realizate in acest an. Cauzele cart, 
au determinat această situație au 
fost analizate pe larg, iar acum se 
acționează pentru a nu se repeta. O 
primă măsură a fost luată : reducerea 
la jumătate a suprafeței cultivate cu 
griu după griu și eliminarea com
pletă a insămințării păioaselor pe 
aceleași terenuri in al doilea an. A 
doua vizează creșterea răspunderii 
specialiștilor pentru producție. Așa
dar, cum acționează cei 18 specialiști 
din acest consiliu agroindustrial ?

„Am pornit de la principiul că fie
care inginer trebuie să conducă o 
formație de mecanizatori, să participe 
efectiv la arături, pregătirea terenu
lui sau semănat — ne-a spus ingi- 
nerul-șef al consiliului, Petre To- 
moiu. Este ceva nou în acest mod de 
lucru ? Evident că da. în alți ani, in
ginerii agronomi erau schimbați de 
pe o parcelă pe alta chiar înainte de 
a se încheia lucrarea". După cum am 
constatat în numeroase unități agri
cole din județ, această măsură 1 vi- 
zînd creșterea răspunderii specialiș
tilor are efecte deosebite pe planul 
calității lucrărilor, al randamentului 
ridicat al mașinilor, ceea ce confir
mă dorința larg exprimată ca jude
țul Gorj să părăsească definitiv Jocul 
din urmă la recoltele realizate. Vom 
susține această afirmație prin cele 
văzute la C.A.P. Bengești.

Din cauză că pămîntul este uscat se 
ară greu. Totuși, participarea efectivă 
a specialiștilor Ia executarea lucrări
lor a făcut ca mecanizatorii să res
pecte normele de calitate. Ba, mai 
mult, la recepția finală, tovarășul 
Mircea Prunaru, director, adjunct al 
direcției agricole, a dat calificativul 
„foarte bine". Dar ca să se poată 
face această apreciere, pămîntul tare, 
bolovănos a trebuit să fie transformat 
în strat de grădină. Modul în care au 
muncit mecanizatorii și specialiștii la 
arături și pregătirea terenului arată 
că este posibil ca și în aceste condi
ții să se lucreze, bine. Inginerul Du
mitru Drăgănescu conduce o forma
ție de șapte tractoare cu pluguri. El 
urmărea tot timpul să se respecte 
adincimea de 25—28 cm. „Cînd se lu
crează in sol tare, pentru a se asi
gura orizontalitatea, plugurile trebuie 
reglate mereu, chiar din oră în oră și 
schimbate mai des brăzdarele — ne 
spune inginerul. Noi prevenim in 
acest fel refacerea lucrării". Pe. o solă 
unde abia se încheiase recoltarea 
cartofilor, tractoarele înaintau greu, 
lăsind in urmă bulgări mari. Refe- 
nndu-se la calitatea lucrării, direc
torul adjunct al dir.ecției agricole a 
apreciat că și in aceste condiții,.bine, 
discuit, terenul poate fi mărunțit, 
astfel incit semințele să găsească un 
paț germinativ corespunzător. Totul 
este să se respecte adincimea .și uni
formitatea arăturii. într-adevăr, pe o 
solă alăturată o formație compusă 
din șase discuri, condusă de inginerul 
Dumitru Călinescu, prin cîteva tre

ceri repetate, a făcut din arătura bo
lovănoasă, dar adîncă, un strat bine 
mărunțit. De insămințare răspunde 
inginera Virginia Tomescu, președin
ta cooperativei. La ferma nr. 2, unde 
se însămînța ultima parcelă cu orz, 
la controlul asupra calității lucrării a 
rezultat că s-a asigurat numărul sta
bilit de boabe pe metru linear, că 
acestea au fost incorporate Ia adin
cimea prevăzută, ceea ce arată că

maturitate. Aflăm și cauza ritmului 
nesatisfăcător de lucru. Persistă o 
practică mai veche potrivit căreia 
„mai așteptăm pînă se . usucă' bine 
știuleții". Or, în multe cazuri, aceasta 
duce la depășirea perioadei optime 
de semănat. După cum ne spune 
directorul adjunct al 'direcției agri
cole, asemenea rețineri păgubitoare 
au t’ost aspru criticate în cadrul ple
narei amintite. Cum se explică atunci 
faptul că in intreg consiliul agroin
dustrial Rovinari, in săptâmina tre
cută, pe timp frumos, s-a strins re
colta doar de pe 28 hectare cu po
rumb ? Tovarășul Ion Vulpoi, pre
ședintele acestui consiliu agroindus

s-au tras toate învățămintele din 
greșelile anului trecut.

Din discuția cu specialiștii din acest 
consiliu reținem o problemă : reali
zarea producțiilor planificate presu
pune respectarea întocmai a tuturor 
verigilor tehnologiei, deci și a ferti
lizării. Or, deși in plan se prevede 
administrarea, in medie, la hectar, a 
150 kg de îngrășăminte fosfatice — 
substanță activă — această doză nu 
s-a asigurat, deoarece unitățile agri
cole nu «dispun de îngrășăminte. De
altfel, așa cum am fost informați la 
direcția agricolă, din cantitățile pre
văzute a fi livrate județului în luna 
septembrie s-a primit pînă acum mâi 
puțin de jumătate.

ÎNTÎRZIE RECOLTAREA PLAN
TELOR PREMERGĂTOARE. în ju
dețul Gorj, semănatul păioaselor în
cepe mai devreme, iar culturile de 
toamnă se coc mai tirziu decît in 
alte zone. Pentru a se evita monocul
ture care duce la producții scăzute 
de griu, este absolut necesar ca pre
mergătoarele tîrzii — porumbul și 
cartofii — să fie strînse cit mai de
vreme. Numai că ritmul de lucru 
la recoltarea porumbului este insă 
nesatisfăcător. Ne aflăm pe terenu
rile cooperativei agricole, din comuna 
Bălești, una din unitățile fruntașe 
ale județului. La ferma din satul 
Cornești, la culesul porumbului lu
crau peste 100 de cooperatori cu 15 
atelaje și 6 remorci. Prezent la fața 
locului, primarul comunei, Viorel 
Plăstoi, ne-a spus : „Pînă acum am 
strins, porumbul de pe 100' hectare din 
cele. 635 ,ocupate cu,,.această., cultură, 
începind de miine vom extinde recol
tarea și pe celelalte sole, întrucît 400 
de hectare din suprafața cu porumb 
urmează să fie însămințate cu griu și 
orz". Atit la Bălești, cit și în alte uni
tăți agricole, recoltarea porumbului 
este abia la început și aceasta deși 
pe multe sole' știuleții au ajuns la

trial, a ținut să ne asigure că... „în 
următoarele zile această lucrare se 
va extinde în toate unitățile, urmînd 
ea la sfîrșitul actualei săptămîni să 
se atingă viteza de lucru planificată". 
Da, acum este perioada maximei con
centrări de forțe la recoltarea po
rumbului, la eliberarea terenului și 
executarea arăturilor, lucrări de care 
depinde desfășurarea în flux con
tinuu a însămințărilor. Or, pină apum 
în județ porumbul a fost strins de’pe 
numai 825 de hectare, deși aproape 
12 000 de hectare ocupate in. pre
zent cu această cultură sint destinate 
a fi însămințate cu griu și orz.

PRELUAREA SURPLUSULUI DE 
LEGUME IMPUNE MASURI OPE
RATIVE. E pozitiv faptul că. prin 
extinderea suprafețelor cultivate, ca 
și prin creșterea producțiilor, unită
țile agricole din județul Gorj asigură, 
din surse proprii. întreg necesarul de 
legume pentru consum și industria
lizare. Datorită acestor preocupări,

Recoltarea
(Urmare din pag. I)
cu legume. Potrivit acelorași date, 
cele mai mari producții au fost rea
lizate in județele Teleorman, Giur
giu. Ialomița. Călărași, Olt, Dolj și 
altele. Desigur, in producția legumi
colă. cit și in valorificarea acestor 
produse au existat si există destule 
neajunsuri. Ele se datorează, in 
principal.. nerespecțării graficelor da 
recoltare, neasigurării mijloacelor de 
transport in raport cu cantitățile 
recoltate, ceea ce a determinat, in 
destule cazuri, deprecierea unor pro
duse.-spre paguba'unităților. . agri
cole; , a întreprinderilor de' valorifi
care-și în detrimentul consumatori
lor. .

Un exemplu de răspundere muncitorească 

al minerilor din Sărmășag

Angajamentul anual 
a fost depășit

— în acest an vrem să batem toate 
recordurile din i’storia unității, ne 
precizează de la bun inceput tova
rășul Nicolae Colțan, directorul teh
nic al întreprinderii miniere Sărmă- 

I șâg. Fac această afirmație bazin- 
du-mă in primul rînd pe rezultatele 
de pină acum. Bilanțul la zi arată 
că planul de producție este depășit 
cu circa 11 400 tone cărbune. Al doi
lea argument se referă la ansamblul 
de măsuri tehnico-organizatorice pe 
care le-am luat in vederea‘menținerii 
și chiar sporirii ritmului actual de 
extracție. Astfel. în perioada imediat 
următoare vor fi puse în funcțiune 
noi utilaje pentru excavarea și trans- 

, portul cărbunelui 
I la sectorul minier

Ip și va incepe 
extracția într-o 
nouă carieră, in 
comuna Bobota.

— Practic, cind 
se vor livra pri
mele cantități de 
cărbune de aici ?

— în trimestrul
■ următor. în pre-, 

zent se finalizea
ză lucrările pen
tru evacuarea a- 
pelor din treptele inferioare de 
extracție și . se amenajează dru
mul de cobori re în carieră. Și tot 
în premieră, la mina Zăghid s-a pus 
de curind in funcțiune o combină de 
înaintare pentru executarea lucrări
lor de pregătire, ceea ce va asigura 
deschiderea mai rapidă a unor noi 
fronturi de lucru.

Odată cu acțiunile întreprinse .pen
tru sporirea producției, o atenție 
deosebită se acordă și îmbunătățirii 

I calității cărbunelui extras. La mina
' Zăghid. bunăoară, s-a obținut pînă 
acum cea mai mare depășire a pla
nului de producție, dar calitatea căr
bunelui lasă in.că de dorit. Ca atare, 
s-a prevăzut și a și inceput construc
ția unei instalații de claubare și 
sfărâmare a bulgărilor de cărbune. 

I care va fi .pusă în funcțiune în pe
rioada imediat următoare. Totodată. 

I se află in construcție și o platformă 
betonată pentru stocarea cărbunelui 

J extras.
I Rezultatele bune obținute pînă 
| acum pe ansamblul Întreprinderii 
I sint. totuși, diminuate de răminerile 

în urmă înregistrate in unele sec- 
1 toare de producție. Iată de ce, con

Bilanțul la zi:

11400 TONE CĂRBUNE
PESTE PLAN

comitent cu intensificarea lucrărilor 
pentru punerea in funcțiune a unor 
noi capacități, sfe acționează energic 
pentru recuperarea restantelor la 
sectorul minier-Sărmășag III și spo
rirea ritmului de extracție la mina 
Cristolțel. din cadrul sectorului mi
nier Surduc. Este vorba, printre al
tele. de executarea lucrărilor progra
mate pentru asigurarea funcționării 
normale a coloanei de transport de 
pe galeria colectoare a abatajului 
frontal 6 910. de completarea efecti
velor de muncitori direct productivi 
iii abatajele frontale, prin redistri
buirea oamenilor care muncesc in 
regie, de concentrarea abatajelor pe 

un singur strat de 
cărbune la mina 
Cristolțel ș.a.

— Ca urmare a 
măsurilor luate, 
ne precizează di
rectorul unității, 
estimăm o depă
șire a planului 
de producție cu 
15 000 tone ,căr- 
bune pe întregul 
an, ceea ce ar fi 
un adevărat re
cord. Minerii, toți 

oamenii muncii din întreprindere sint 
ferm hotăriți să atingă acest nivel de 
producție. Acțiunile întreprinse pen
tru creșterea indicelui de utilizarea 
mașinilor, pentru întreținerea și repa
rarea la termen și de bună calitate a 
utilajelor, pentru- întărirea discipli
nei si folosirea eficientă, integrală a 
fondului de timp ne dau garanția 
că acest nou angajament al întregu
lui colectiv va fi îndeplinit în mod 
exemplar. Din prevederile proiectu
lui de Directive ale Congresului al 
Xlll-lea al partidului am reținut 
accentul cu totul deosebit Care se 
pune pe dezvoltarea bazei proprii de 
resurse energetice, orîn aplicarea .De
seară largă a metodelor de exploa
tare de mare productivitate. Măsu
rile luate pentru extinderea mecani
zării in unitatea noastră se înscriu 
pe această linie si avem convingerea 
că rezultatele obținute vor fi dintre 
cele mai bune, la nivelul eforturilor 
care se fac pentru modernizarea ba
zei tehnice din dotare.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

piețele sint bine aprovizionate, iar 
instalațiile secției de conserve din 
Tirgu .Jiu lucrează la întreagă .ca
pacitate, Surplusul de legume obți
nut creează insă unele complicații in 
ce privește valorificarea. în apele 
zile, importante cantități de legume 
recoltate rămin sub cerul. liber. 
„Probleme apar cu deosebire la 
transport — ne spune inginerul Ale
xandru Roibu. directorul I.L.F. Tirgu 
Jiu. Pe de o parte I.T.A. nu tie-a asi
gurat capacitățile contractate, pe dc 
alta — încărcarea și descărcarea le- 

i gumelor se desfășoară anevoie'ți. ea 
: urmare, in loc de trei drumuri in me

die pe zi. camioanele fac numai 
doua".

Cu primul aspect ridicat de direc
torul I.L.F. Tirgu Jiu luăm contact la 
Asociația economică de stat și coope
ratistă Brănești, unde in ziua docu
mentării noastre au fost asigurate 
numai' jumătate din capacitățile de 
transport prevăzute. Dar șl acestea 
au sosit după ora 16, Ca urmare, au 
rămas pe loc peste noapte 50 tone 
de roșii, in lădițe și grămezi. Anali
zând această problemă, organele agri
cole județene au cerut I.T.A., in sea
ra respectivă, să respecte obligațiile 
contractuale,, astfel incit toate canti
tățile de legume recoltate să fie 
transportate în aceeași zi. O măsură 
bună care trebuia luată din timp, mai 
ales că asociația respectivă fusese 
criticată pentru că n-a livrat unități
lor de desfacere cantitățile de legu'- 
me prevăzute. Este, totodată, necesar 
să fie luate de urgență măsuri pen
tru intensificarea lucrărilor de în
cărcare la fermele asociațiilor cu 
profil legumicol de la Motru și Bă
lești, Ia cooperativele agricole Tur- 
ceni și Ionești, pentru a reduce, sta
ționarea mijloacelor dc. transport la 
secția de conserve din Tirgu Jiu.

Timpul este înaintat. După ultime
le ploi s-au creat condiții bune pen
tru efectuarea unor lucrări de calitate 
bună la arături, pregătirea terenului 
și însămințări. Acum este necesar să 
se acționeze neintirziat pentru ca, in 
cel mai scurt timp, porumbul de pe 
întreaga suprafață ce va fi însămin- 
țată cu orz și griu să fie recoltat.

Lucian CIUBOTARII 
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii"

Foto : V. Pleșa

legumelor
Ne aflăm în plină toamnă si. de 

aceea, sint necesare, in continuare, 
măsuri ferme menite să asigur? 
recoltarea și valorificarea tuturor 
roadelor grădinilor. în interesul apro
vizionării ritmice a pielei, pe o pe
rioadă cit mai îndelungată, nu este 
bine să fie desființate grădinile 
prin recoltarea „rasă" a tuturor pro
duselor. Lucrarea trebuie efectuată 
eșalonat, pe măsura coacerii și doar 
în cazul brumelor trebuie să fie 
strins tot ce se poate stringe. In 
această direcție trebuie să acționeze 
acum prsapele de specialitate, ca
drele de conducere din unitățile agri
cole. organele . și organizațiile de 
partid. ..

In livada Asociației economice de stat și cooperatiste Bengești a început 
culesul merelor

Se însămințează ultima parcela cu orz la C.A.P. Bengești

Cind transportul nu funcționează ca „pe roate", zeci' de tone de roșii rămin 
in cimp expuse intemperiilor (Asociația economică de stat și cooperatistă 

Brânești)

0 „ȘTAFETĂ A EXPERIENȚEI" CARE, PE UNDE TRECE, 
LASĂ SI PREIA TOT CE E MAI BUN
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ȘTIINȚIFICE
ROMÂNEȘTI

Lubrifiant..

solid
Deși pare. neobișnuit ca ' 

categoria lubril'ianților să s 
includă corpuri in stare solid 
iată că, totuși, s-a găsit o as< 
menea soluție tehnică. Ide< 
aparține dr. ing. Cornet:
Cărbunescu, de la intri 
prinderea .,1 Mai" Ploieșl
In ce constă ea ? Conform sti 
diilor și cercetărilor privii 
comportamentul în-exploatare 
echipamentelor de foraj, ; 
constată că sapele de foraj si; 
deseori extrase prematur di 
sonde . datorită, uzurii rapide 
rulmenților, -ceea ce uneori ai 
drept consecință chiar blocări 
conurilor. Date fiind coi 
dițiile de funcționare a s< 
pelor de foraj, nu se poa 
aplica un, sistem de ungere 
rulmenților cp lubrifianți s< 
mifluizi aditivați. Soluția a fo 
găsită de ing. C. Cărbunesc 
printr-o noutate tehnologică c 
mare valoare.. El 'a . folosit i: 
lagăr special radial de alum 
care, funcționind ca un aliaj c 
antifricțiune, pe bază de argil 
și mangan. care îndeplineș: 
rolul de... lubrifiant solid. Coi 
cretizarea ideii.; a fost. posibi 
datorită, sprijinului acordat < 
prof. dr. docent, ing., Dumiti 
Rașeev de la Institutul de p< 
trOl și gaze din Ploiești și c 
specialiști, din alte institute c 
cercetări și inginerie telinok 
gică din. țară. -Noua soluție, es' 
Înregistrată' la Oficiul de St: 
pentru Invenții și. Mărci, cai 
a brevetat cinci sisteme cot 
structive originale pentru lag; 
rele de alunecare radiale util 
zabilc la sapele de forai cu tn 
conuri. Unele „ tipuri au fo 
deja realizate Ia, întreprindere 
„1 Mai" din . Ploiești, altele -s 
află in. programul asimilării, iu 
mind a fi -introduse în fabrici 
tic.

Experimentarea primelor 1< 
turi de sape a - demonstrat pei 
formanțe net superioare față c 
produsele? din fabricația de st 
rie. în cazul sapelor cu... lubr 
fianți solizi, costul pe metr 
forat se reduce cu 2112—3 lt 
lei, iar termenele de execuți 
se diminuează cu 43 pînă Ia 1 
de zile pentru fiecare 1 000 i 
forați. ' . ' .

Agregat pentru

deplasat nave

în prezent, pe plan mondial, !n do
meniul producției de mijloace de ? 
transport se înregistrează mutații ra
pide in-ce privește nivelul perfor
manțelor. Prin aplicarea unor tehno
logii de vîrf, rod al inteligenței teh
nice, care asigură o valorificare su
perioară a materiilor prime și a ma-4 
terialelor, crește necontenit calitatea 
produselor realizate. Concurența 
acerbă de pe piața externă a mijloa
celor de transport este, așadar, iii 
primul rînd, o competiție a calității, 
la care participă nemijlocit și pro
dusele românești destinate exportu
lui. Firește insă că această calitate nu 
depinde numai de producătorul final 
al vehiculelor, ci și de cei care reali
zează subansamblele și componentele 
produselor respective.

Nu întimplător ne vom referi, așa
dar. in continuare, la activitatea în
treprinderii de piese auto Sibiu. 
Practic, tot ce se produce aici repre
zintă și uri export indirect. Cele 30 000 
de repere fabricate, in medie, anual, 
se regăsesc in construcția de autove
hicule, vagoane și material rulant. 
Este vorba de aparatură de frînăre, 
direcții mecanice și servodirecții, 
ămortizoare hidraulice, transmisii 
cardanice etc., cu alte cuvinte,, com
ponentele de care depinde siguranța 
in circulație a mijloacelor de trans
port'.

— Potențialul tehnic al uzinei este 
axat. în principal, pe introducerea de 
tehnologii moderne, pe reconside
rarea tehnologiilor existente și, im
plicit, reproiectarea lor și a produse
lor. ne spune tovarășul Nicolae Po
pescu. inginer-șef cu pregătirea, fa
bricației. Numai astfel putem reduce 
consumurile, mai ales dc metal : nu
mai așa putem asigura creșterea ca
lității produselor și a productivității 
muncii. însăși concurența de pe pia
ța externă ne impune să realizăm 
produse de înaltă tehnicitate, cu pre-, 
lucrare avansată, si de înaltă eficien
ță. Nu mai putem admite să produ
cem ju consumuri mai mari decît pe 
plan mondial.

Este deci firesc că, în contextul 
unor asemenea exigențe, specialiștii 
uzinei urmăresc eu tenacitate conti
nue actualizare și îmbunătățire a do
cumentațiilor tehnice, a proiectelor 
ce stau ia baza fabricării produselor.. 
Iar rezultatele sint pe măsura efortu
rilor făcute de specialiștii unității 
său în colaborare cu cei ai filialei si- 
biene a Centrului de cercetări știin
țifice și inginerie tehnologică pen
tru autovehicule din Brașov. Tocmai 
ca urmare a acestei colaborări, in ulr 
timii 3—4 ani au fost reproiectate 
peste 80 la sută din produse. Și aceas
ta deoarece, fabricate pină nu de
mult in licență, ele s-au dovedit în 
cele din urmă depășite funcțional,' 
iar tehnologic — prea mari consuma
toare de materiale și de energie. O 
serie de îmbunătățiri ale parametri

lor calitativi .se datoresc însă și ate
lierelor de proiectare tehnologică 
diii uzină. Reține atenția făptui că 
activitatea de reproiectare, in ve
derea realizării’ unor produse cu per
formanțe. similare. celOr.de pe piața 
mondială, se bazează pe informații 
culese metodic din unitățile care ex
ploatează produsele uzinei și care re
flectă comportarea pieșelor respec
tive în condiții reale de funcționare.

Desigur, reproiectarea produselor 
presupune, totodată, și reproiectarea 
tehnologiilor, ceea ce necesită un vo
lum mare de muncă de concepție și 
de testări.. Tocmai pentru a. face față 
acestor cerințe, în uzină a fost insti
tuit un . climat de conlucrare armo
nioasă între toate compartimentele

unor colective din unitățile de cerce
tare științifică. Este cazul unor in
stalații de sudură cu jet de electroni, 
realizate împreună cu specialiști de 
la Institutul.de fizică și inginerie nu
cleară. Experimentările s-au dovedit 
eficiente : crește de circa 20 de ori 
productivitatea muncii la realizarea 
furcilor cu butuc (de la transmisiile 
cardanice), iar consumul de metal 
scade cu 3 kg Ia fiecare furcă. Secre
tul ? Butucul furcilor nu mai este 
realizat din „plin", cu mare consum 
de energie și de metal, ci din țeavă 
sudată prin jet de electroni.

O colaborare bună, materializată în 
numeroase rezultate, desfășoară spe
cialiștii întreprinderii și cu alte in
stitute, cum ap fi cel de sudură din

Un punct de real interes al acestui itinerar: 
întreprinderea de piese auto Sibiu

de producție și concepție. N.u degea
ba revine mereu în spusele specia
liștilor de aici, atunci cind vorbesc 
despre promovarea noului in uzină, 
expresia — „prin forțe proprii". Un 
exemplu ?■ Cazul cilindrilor dubii de 
frină, de curind reproiectați Și omo
logați, ceea ce va asigură, odată - cir 
introducerea lor în fabricația de se
rie, o economie anuală de 60 tone de 
oțeluri speciale și o, eficiență' econo
mica? sporită. Pînă, nu demult, cilin
drii se realizau prin tehnologii mari 
consumatoare de .energie ; ? erău ne
cesare acoperiri costisitoare ale su
prafețelor prin cromare, cu elemen
te din import. Prin, reproiectarea pro
dusului și elaborarea unei noi tehno
logii de fabricație, acum se poate 
realiza o reddSere a consumului de 
metal cu 4)5 kg la' fiecare cilindru, 
îrîtrucit pe - fiecare camion sint cite 
4-5- cilindri, efectul se va resimți, 
firește, și 1 la beneficiari, permițind 
creșterea sarcinii utile transportate.

Forța de . creație a colectivului uzi
nei șe concretizează și'în alte reali
zări. De exemplu, realizarea arcuri
lor lamelare cu profil parabolic, prin 
laminare, va permite reducerea cu 40 
la sută a consumurilor de oțel aliat 
pe produs.

— Aceasta Înseamnă circa 4 000 
tone de oțel aliat economisit anual — 
ne spune inginerul I’ctre Croce, șef 
de atelier, la secția, de autoutijări, 
unde a fost realizat cu forte proprii 
laminorul, aflat acum in probe teh
nologice. ■ ■

în această perioadă, în întreprin
dere se află în fază de implementare 
și • experimentare o serie de noi teh
nologii puse la punct și cu ajutorul

Timișoara sau Institutul de cercetări 
și proiectări pentru construcții de 
mașini.

-- Pdntru introducerea rapidă a 
noilor tehnologii, a fost stabilit un 
cadru organizat de colaborare cu cer
cetarea . științifică de profil, ne spu
ne inginerul Vasile Popescu, șeful 
secțibi' ,îie proiectare' a uzinei. Ate
lierele noastre de.proiectare construc
tiva și tehnologică mențin o legătură 
permanentă cu institutele de speciar 
litate. Totodată, am format măi 
multe nuclee de cercetare-experi- 
mentare uziiîale și am dezvoltat sec
torul de ăutoutilări, unde se reali
zează utilaje deosebit de complexe.

De fapt,'și utilajele și liniile teh
nologice specializate ce se realizează 
prin ăutoutilări. sint rezultatul unei 
strînse colaborări eu ifislitutele de 
cercetări, fără ajutorul cărora acce
sul la tehnologiile de vîrf's-ar des
fășura mult prea anevoios.

De noi și numai de noi depinde 
însă, in continuare, extinderea noilor 
tehnologii, intervine, din nou. ingi- 
nerul-șef cu pregătirea fabricației, 

ții.ca dovadă că specialiștii, de aici 
sint profund, interesați in promovarea 
progresului tehnic stau o serie de 
tehnologii noi. eficiente, car.e. o dată 
implementate și perfect stâpinite, 
sint extinse fără intirziere. Tocmai 
in vederea asigurării cadrului nece
sar introducerii rapide, a noului, in 
întreprindere se aplică neabătut re
gula ca în organizațiile de partid și 
in consiliul oamenilor muncii să se 
analizeze, periodic, modul de îndepli
nire a sarcinilor din programul „teh
nologii noi". Analiza merge pină la 
nivelul atribuțiilor fiecărui atelier de

proiectare, secție și atelier de pro
ducție. cu adoptarea unor măsuri 
concrete — atunci cind este , cazul — 
pentru respectarea termenelor pre
văzute.

Deosebit de sugestivă pentru pre
ocuparea specialiștilor de aici de a 
„capta" tot ce înseamnă progres teh
nic este participarea lor activă la 
așa-numitele „itinerare tehnologice 
aplicative". Este vorba de o inițiativă 
a Comisiei județene Sibiu a ingine
rilor și tehnicienilor vizind populari
zarea celor mai noi tehnologii din 
unitățile industriale ale județului. 
Această acțiune urmărește, în primul 
rînd, ca toate tehnologiile noi apli
cate în unitățile industriale din ju
deț să fie extinse Ia toate produsele 
și unitățile unde ele pot fi. aplicate. 
Ga atare, pe baza unui „inventar" 
mereu actualizat al tehnologiilor 
avansate din județ, au loc, lunar, vi
zite la cite o întreprindere.

— De la „Independența", specialiș
tii noștri au preluat și preiau tot ce 
e nou în materie de sudură ț de la 
„Balanța" — in prelucrări fine, de la 
„Mecanica" — nitrurarea ionică, ține 
să precizeze tovarășul Șerban Șer- 
ban, secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii. Ceilalți vin să 
învețe de la noi vopsirea elec- 
troforetică, nichelarea chimică, ștan- 
țarea . fină. Desigur insă că nu 
putem spune că forța și capaci
tatea ele creație tehnică a specialiș
tilor din unitatea hoastră e folosită 
cu maximum de randament. Va tre
bui să mobilizăm mai bine îndeosebi 
cadrele tehnice din afara activității 
de concepție.

Intr-adevăr, se impun măsuri fer
me pentru mobilizarea tuturor ingi
nerilor și tehnicienilor, pentru . pu
nerea în valoare a întregii lor capa
cități de creație. Cadrele tehnice din 
compartimentele de producție. C.T.C., 
serviciile funcționale pot și trebuie 
să contribuie mai mult la introdu
cerea progresului tehnic. E suficient 
să menționăm că, in ultimii trei ani. 
din respectivele compartimente s-au 
primit foarte puține propuneri in ca
drul acțiunii „Fiecare inginer și teh
nician să rezolve cel pu.țin o proble
mă tehnică deosebită intr-un- ;an" 
pentru a'înțelege de ce facem aceas
tă subliniere.

în concluzie, rezultă clar că in 
întreprinderea sibiană sint numeroa
se realizările pe linia modernizării 
producției, pentru ridicarea continuă 
a calității acesteia prin promovarea 
unor tehnologii noi, care să permită 
sporirea substanțială a gradului de 
valorificare a materiilor prime. . Este 
necesar insă ca la această acțiune să 
participe concret toți specialiștii din 
întreprindere și, atunci, fără îndoia
lă, rezultatele vor fi cu mult mai 
bune.

Ioana DABU

Specialiștii Institutului c 
cercetări pentru tehnologia cor 
strucțiilor de. mașini au proiec 
tat un modern .agregat destin; 
deplasării- longitudinale a nave 
lor în cala de cohstrucții-reps 
rații. Noua instalație/este de ti 
vehicul cu' deplasare (nas c 
pas) pe șinele de cale feral 
pe care rulează și cărucioare] 
ce poartă -nava. Dotat cu u 
motor diesel. de 110 CP, agre 
gatul poate tracta nave cu 
greutate de pînă la 10 000 tom 
cu o viteză medie de deplasai 
de 2,5 m pe minut. Agregați 
este construit Ia întreprindere 
de utilaj greu Brăila și la rea 
lizarea lui .s-au aplicat o seri 
de noutăți tehnice, dovedit 
prin brevete de invenții. î 
felul acesta, se înlocuiește sis 
temui actual de; tracțiune c 
cabluri. Folosirea: noului agr? 
gat determină creșterea cu 20 
la sută a productivității munc: 
în operațiile, de. lansare-andoca 
re a navelor și economii de in 
vestiții de circa 40 la șută.

Agregatul, realizat Ia niveli 
performantelor pe plan mon 
dial, este în prezent în funcțiu 
ne la întreprinderea de con 
structii navale și utilai tehno 
logic din Tulcea, înlocuind u: 
import în valoare de aproap 
4 milioane lei.

iVom material

liidroizolant
Un colectiv, de specialiști d< 

la Institutul •? de cercetare, pro 
iectare și directivâre în con 
structii (ÎNCERC) și de Ia In 
stitutul de cercetări chimice <li: 
București, a pus la punct teh 
nologia pentru fabricarea unt 
material -hidroizolant realiză 
pe bază de folii de polietilen 
recuperată. Noul material a fos 
experimentat, începind din pri 
rnăvara anului 1983, în diferit 
localități din țară, la hidro 
izolarea acoperișurilor-terasă,. 1. 
căptusirea linor canale de iri 
gătii .și la unele: hidroizolații îi 
lucrări subterane.

în afară de. faptul că se rea 
llzează o economie de polietile 
nă primară, care devine dispo 
nibilă pentru alte domenii d 
utilizare, avantajele tehnice ș 
economice ale noului material 
față,, de unele soluții existente 

, sint apreciabile. De. exemple 
față, de hidroizolațiile bitumi 
noaSe,.. se reduce cu . 95 la sut: 
consumul de bitum, crescînd îi 
același timp de. aproape trei or 
productivitatea, muncii. Față d- 
procedeele care utilizează. foii 
de Butarom, la hidroizolare; 
bazinelor de pămint se rea
lizează o economie de 25 lei s 
15 kg combustibil convenționa 
pentru fiecare metru pătrat.

Tehnologia de hidroizolare ci 
folii de polietilenă recuperat: 
este competitivă' cu cele. mai a- 
vansate soluții cunoscute pt 
plan mondial.

Vlaîcu RADU
I

celOr.de
Institutul.de
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CONVORBIM CU PROMOTORI AI SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
■—■ Ca prahovean, ar cam 

trebui șă știți ce-i aia 
hecnă.

— N-am spus că nu știu, 
ci doar că gm văzut-o nu
mai la Muzeu) petrolului...

— Eu am apucat-o... vie. 
Era ceva asemănător cu o 
flntină, numai că mosorul 
de lemn al instalației era 
'montat oe verticals si .ac
ționat de un cal. Un capăt 
al fringhiei de cinepă se 
înfășură pe mosor, Jar la 
celălalt capăt se lega hir- 
dăuj din lemn armat eu 
cercuri de fier. Omul cobo
ra cu hîrdăUl. săpa cu tir- 
năcopui cu coada scurtă, 
încărca sfărîmăturile, răc
nea la . ăi de șus să mine 
animalul, hîrdăUl se inălța... 
Așa găureau pămintul pină 
pe la vreo $0 di? metri, oîhă 
clnd dădeau de țiței. Dacă 
puțul avea apă sau dacă 
năvăleau in ej gazele. lu
crătorul —■ el îSi ziceau 
„puțuri" ■— nu putea munci 
mai mult de o jumătate de 
oră, Cind loveau vreo pia
tră si sărea vreo eclnteie 
acolo râmineau, ii Îngropa 
explozia. Multi și-au săpat 
așa propriul mormint. Bu- 
nicu-meu a avut noroc, a 
scăpat.' Taică-iheu. adică 
Ion al lui Cazan, născut în 
1392 in Scot'țenii de Praho
va. a avut si el noroc, dacă 
noroc înseamnă să nu mori 
in accident... A avut patru 
băieți. Se pare că pentru 
mine a avut o slăbiciune, 
că mereu imi spunea ; „Ăi
lalți trei nu m-au ascultat, 
s-au angajat la schelă, mă
car tu alege-ti altă mese
rie, alta decit petrolul, e 
grea al dracului și pericu
loasă",

— Nici dumneavoastră nu 
l-ați ascultat 1

Inginerul Constantin Ca
zan, șeful serviciului foraj 
al schelei Liliești -(Băicoi), 
se încruntă și zice :

— Cum sfi-1 fi ascultat 1 
Ce era de ales? Și-apol, 
dacă apuci o dată să-ti moi 
degetul în țiței, gata! La 
no! așa era, șl-n toată zona 
asta : n-n existat tine caro 
să nurși f| făcut în joacă 
pielea de drac, ungîndu-se 
cu degetul muiat în țițeiul 
izvorîtor alături de sarea 
dealurilor. Prin flecare nor 
țițeiul Intra in singele ce
lor de pe aici și.,, nu mal 
ieșea niciodată. Era ca o 
pecete aplicată pe viață, nu

te mai sperie nici cind ia 
foc. îmi aduc aminte cum 
au ars casele aflate pe Va
lea Scorțji : odată săpate, 
sondele erau lăsate șă eru
pă liber, ce-i păsa capita
listului Străin că energia ■șeS- 
cămintiiluj se duce si ne 
apă... Așa a fost și atunci, 
cind cu focul. Sonda erupea, 
batalele se umplușeră. ți
țeiul a luat-o spre pirîn, • 
s-a aprins nu știu cum si 
focul mergea pe deasupra 
apei, la vale. S-au aprins și 
casele, cu cc să le stingi, 
țot eu foc ?

— Tovarășe Cazan, cum

execută instalația F 90Q, 
pentru foraje la peste 10 090 
de metri, cu acționare die- 
șei-electrică. S-a duș- de 
mult . vremea pind taică- . _____ „
meu cobora cu heepa la.,. / ce-i trebuie 
20 de metri. La Tirgoviște ‘ "J 
producem instalații pentru 
explorări seismice si pen
tru <r prevenirea ețupțiiîor, 
la Cimpina se fac scule de 
foraj.,. Adăugați la astea, 
echipamentele pentru ex
ploatarea lițeiuluj pe plat
formele continentale, agre
gatele pentru cimentare- 
noile, sisteme eje sape de 
foraj, echipamentele eli-

toare. pupitre de comandă. 
condiții1 de lucru excelente. . 
club, bibliotecă, dormitoare, 
sală de. mese.,, Nu-i' sondă, 
e un adevărat orășel cu tot 

unui om cu 
înaltă calificare...

— Am văzut-o și slntem 
de acprd cu efe spuneți, p 
așțfel dp instalație obligă 
la si mai mult.

— Șînțem coșștlenti de- 
acest lucru. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu ne-a 
atras atenția in repetate 
rinduri asupra necesității 
de a munci în așa fel incit 
să asigurăm independența

v-ați hotărît să vă faceți 
inginer ?

— In 1949, la propunerea 
organizației U.T.C., am fost 
scos din producție și trimis 
să... invăț. „Ai sarcina _să 
Înveți și să te întorci ingi
ner". mi s-a spus.

•- Chiar asa ?
— Pe vremea aceea cam 

așa se discuta. In 1953 am 
absolvit facultatea si-am 
Venit inginer la schelă. în
cepuseră să anară primele 
instalații de foraj concepu
te și realizate integral în 
țară. Ia uzinele „1 Mal" din 
Ploiești. Se terminase cu 
„cirpeala" utilajelor vechi, 
rămase de pe vremea ălora 
de la „Unirea", „Astra 
Română". „Concordia", 
„Steaua română", care nu
mai românești nu erau. 
Simțeam o bucurie nemai
pomenită cind primeam 
instalații cu plăcuțe „Made 
in Romania". Bucuria a- 
eeea o încerc și astăzi, 
timpul n-a reușit s-o mic
șoreze. Avem acum — rea
lizată la îndemnul si cu 
sprijinul direct, al tovară
șului Nicolae Ceausescu — 
o puternică ramură indus
trială a utilajului petrolier. 
Practic, sintem la a treia 
generație de utilai petrolier 
românesc. La „,1 Mai" se

copterabile, altele pentru 
mediile corozive ...O spune 
un cunoscător : instalațiile 
noastre de foraj sint prin
tre cele mai bune din lume.

— Ați lucrat cu toate ?
-- Bineînțeles. Prin ’58 

cu „4 LD“ la Lehliu și Că- 
linești. Apoi cu „2 DH" la 
Filipești do Pftdure ; cu „3 
DH“ la Bărăitaru; cu ,.4 
DH" la Tinosu șl Moroni, 
A început apoi seria ,,F“-u- 
rilor : F 200, F 320. F 400...

— Asta, 3 DH. nu-i cea 
care a săpat cel mai adine 
put din Europa ?

— Exact. In R.D.G., son
da Mirow 1 a ajuns cu o 
instalație 3 DH-400 la 8 008 
metri. în schela noastră, 
aici, la Liliești, cu o insta
lație F-500, inginerul Ion 
Sîrbu a condus sapa pină 
la 7025 m. Asta-i recordul 
românesc. Deocamdată. Ar ■ 
merita să vedeți sonda. E 
o... biiuterie. Nivel de virf. 
Motoarele termice de la 
Reșița, generatoarele de 
curent contiguu și motoa
rele de 800 kW de Ia ..Elec- 
trpputere“-Craiovă, îteglaie 
automate, mecanizări cit 
cuprinde... Poate fi acțio
nată cipd termic, cind elec
tric, .cum vrei, in 30 de ore 
schimbi o sapă aflată sub 
pămint la 7 000 m. labora-

energetică a țârii. Noi, pe
troliștii, ne aflăm în pri
mele linii ale acestui front 
decisiv. Știm că o. econo
mie modernă nu se poate 
edifica decît organizindu-și 
valorificarea la maximum 
a potențialului de resurse 
energetice. Fiecare picătu
ră de petrol are acum ' 
și va .avea și în viitor — o 
valoare din ce în oe mai 
mare. Vastele programe de 
dezvoltare a României so
cialiste, prevederile de 
creștere economico-soțială 
în cincinalul 1980—1990 și 
în perspectivă, pipă în anul 
2000, se bazează și pe petro
lul extras de noi. pe efor
tul nostru : aș zice chiar pe 
eroismul oamenilor care 
lucrează in petrol — fie ei 
la prospecțiuni, la foraj Sau 
la extracție. Pentru că nu 
este deloc ușor ca — indi
ferent dacă este soare, 
zloată sau ger de nu-ti mâi 
poți dezlipi mănușile de pe 
otelul instalației, indiferent 
daaă-i sărbătoare ori nu, 
uneori la zeci de kilometri 
depărtare de Oea mal apro
piată așezare omenească — 
să-ți duci la bun șfirșit 
sarcinile. De felul în care 
acționăm noi depinde bunul 
mers și al agriculturii, și 
al petrochimiei, și al tutu-

roi? celorlalte ramuri indus
triale create in ultimii ani 
pe tot întinsul țării. Aproa
pe nici unul dintre mijloa
cele făurite de mintea ș| 
de mina omului pentru ca 
să șe miște în aer. pe abă> 
ori pe pămint nu se poate 
dispensa de petrol; ddej de 
mujica noastră. Șțiind toate 
acestea, meseria de petro
list încetează de a fi numai 
un mod cinstit de a-ți cîsti- 
ga nifnea zilnică: începe sa 

■ devină — si chiar a deve
nit — o problemă de con
știință, Nu poți rămine in
diferent cind știi ci dg re
zultatele efortului țău șe 
Jpagă activitatea ori lipsa 
de activitate a mii si mii 
de oameni, Iată de c<? ns 
perfecționăm utilajele pem 
tru a fora la adincimi cafe 
odinioară, pe vremea pă- 

> rlntilor noștri, nici n-âm fi 
bănuit că ar putea fi atin
se ; iată de ce ne bafojil CU 
timpul, pentru a scurta ter
menele de punere în func
țiune a noilor sonde.

— Aveți dreptate. Obser
văm însă că vorbiți mimai 
despre petrol, petroliști.,.

— Păi. petroliștii sint fa
milia mea, n-am spus-o ?

— Da, dar acasă toț des
pre petrol vorbiți ?

— Hai să recapitulăm : 
bunicul a fost petrolist, tata 

, — petrolist ; frații — petro
liști. M-am căsătorit cu fata 
lui Constantin Zett. care a 
fost petrolist, al cărui tată 
a fost petrolist, ca si buni- 
că-su.„ Cumnațli mei. frații 
soției, sint petroliști. Am 
două fete. Adriana Cazan 
este ingineră, tocmai și-a 
terminat stagiatura aici, în 
schelă, după absolvirea In
stitutului de petrol și gaze 
de la Ploiești, deci tot pe- 
trolistă ; cea mică, Luciana, 
este studentă la Institutul 
de construcții, dar face,., 
geodezia,

-- înseamnă că 
toare petrolistă ?

— Altfel cum ? 
cind se întîmplă 
toți acasă — cam 
drept, dar se intimplâ 
bineînțeles că tot despre 
petrol vorbim. Nu~i nor
mal ? Spuneți și dv...

Mircea BUNEA 
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scîrrteii"

tot... vii-

Și-atunci 
să fim 
rar, ce-i

Fiîme didactice
'entru noul an școlar, Institutul 
artă teatrală și cinematografică 
L, Caragiale" din București a 

Uzat mai multe filme di- 
dice necesare exemplificării nu
nilor prezentate la orele de curs, 
ofuhdării integrării învățămintu- 

cU cercetarea științifică Și pro
nia. Astfel, pentru ștUdiui fizicii 
chimiei au fost elaborate „EXpe- 
nța Milikan" și, respectiv, „Reac- 
ale compușilor organici", iar pen- 
dobindirea cunoșiihțelor privind 

upamentele electronice. filmul 
:abilizatoare de tensiune". De ase- 
nea, pentru facilitarea însușirii

limbilor moderne do largă circulație, 
elevii ap la dispoziție scurt metra
jul intitulat „O vară fierbinte", pre
cum și înregistrări pe benzi magne
tice care cuprind structuri gramati
cale și fonetice, antologii de proză 
și versuri.

Pină la sfîrșitul anului, unitățile 
de invățămint vor primi și docu
mentare pe teme de educație, dintre 
care cităm pe cele intitulate „Cum 
ne comportăm" și „Tineretul, factor 
activ în edificarea socialismului și 
comunismului in România".

(AgerpresJ

t V
15,00 Telex
15,05 Omul și sânătatea. Emisiune rea

lizata cu concursul Socletiitil de 
Cruce Roșie dlr> Republica Socia
listă România

15.20 Studioul tineretului. Colocvii des
pre. tinerețe, ideal, muncă și 
creație. Ediție realizata în colabo
rare cu Comitetul județean Mureș 
al U.T.C.

16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
.20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Țara întreagă"' întîmpină Con

gresul. șl Xlll-iea al Partidului 
Comunist Ițoinah.' Dialog despre

viitor. în dezbatere; Proiectul de 
Directive

20,35 Uniți în voință și crez. Versuri 
șl cinteoe patriotice șl revoluțio
nare

20,50 Memoria documentelor. Cronică a 
luptai pentru unitate, dreptate st 
independență

21,10 Film serial pentru tineret (co
lor) : „Eroii nu au virată". Sce
nariul: Francișc Munteanu. Regia: 
Dan Mironescu. Producție a stu
dioului de film TV realizată in 
Centrul tie producție cinematogra
fică. ...București", Episodul 7

22,00 Revista llierar-artistică TV, Crea
ția literară șl artistică, pledoarie 
pentru eroul pozitiv

22,30 închiderea programului

CRONICĂ. LITERARĂ

Chipul țării in creația artistică 
a oamenilor muncii

Proiecția a luat sfîrșit. în sală, 
lumina se aprinde și, odată cu ea, 
izbucnesc Aplauzele- Sintem la o 
manifestare artistică prilejuită de 
împlinirea unui deceniu și jumăta
te de susținută și fertilă activitate 
a cineclubului muncitoresc „Moldo- 
camera"' din orașul Huși. înființat 
de un grup'de entuziaști, intre care 
Emil Pascal, Cicerone Sbanțu, Pe- 
triefl Laseftr, Ion Matei Agapi ș.a., 
pe lingă Casș orășenească de cul
tură, el a devenit ip acest răstimp 
binecunoscut nil numai în țară, ci 
și peste hotare, multe din peliculele 
sale artistice șl documentare fiind 
premiate' la prestigioase concursuri 
internaționale, după ce au fost pre
zente și ihcupuhate de succeș in 
competiții republicane. Cineclubul 
„Moldocamera" a devenit în acest 
fel șl un centru de inițiere și pre
gătire metodică a cincamatorilor 
din județ, iar de cîțiva'an! șl-a 
împrumutat numele unei gale a- 
nuale lnterjudețene a filmelor de 
amatori organizată aici și sprijinită 
efectiv de organele centrale și lo
cale de cultură,

„Ceea ce ni se pare că merită 
a fi subliniat in primul rind — ne 
spune Emil Pascal, directorul casei 
de cultură, animatorul cineclubu
lui — este că cele aproape 50 de 
filme artistice -și documentare 
create de noi șl prezentate publicu
lui se constituie cu adevărat in 
ample și convingătoare secvențe 
din marea epopee a revoluției, a 
prefacerilor structurale cunoscute 
și de județul nostru. Dealtfel, atît 
conținutul, cit și virtuțile artistice 
remarcate ale peliculelor noastre 
le-au atras binemeritate premii re
publicane în toate edițiile Festiva
lului național „Cintarea României" 
și in concursurile internaționale ale 
cineamatorllor din Cehoslovacia, 
Ungaria, Polonia, Franța. La ele 
s-au referit in presa culturală, re- 
levîndu-le calitățile, Valentin Sil
vestru, Ion Popegcu-Gopo, Călin 
Căliman, Alecu Croitoru, Eugen 
Mândrie ș.a.".
/ Am revăzut și’ noi multe din 
filmele create cu dăruire și arden

tă pasiune de acești cineamatori 
de-a lungul anilor. Iată, filmat din 
avion, . prin combinații de cjetalii 
exterioare, Hușul apare astăzi ca 
o așezare deosebit de frumoasă, 
situată intr-un uriaș amfiteatru na
tural, avînd tribunele din terase de 
vii, livezi și păduri, iar in plină 
arenă — orașul alb, strălucitor, oa
menii cu preocupările, izbînzile. și 
bucuriile lor. Este de fapt esența 
peliculei documentare „Azi pentru 
miine". Dar „cea mai mare zi a 
Hușilor de la Ștefan Vodă incoace", 
cum se arată intr-un emoționant 
film documentar, a fost vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul partidului și statului nos
tru, în această localitate, in august 
1978. Pentru că, după această dată, 
a Început adevărata renaștere a o- 
rașulul dintre vii. Indicațiile date 
atunci s-au transformat imediat in 

■fapte. Revenind aici, în septembrie 
1982, inalții oaspeți au găsit edifi
cate noua platformă industrială a 
orașului, cuprlnzind patru între
prinderi de importanță republica
nă, noua zonă centrală in care, 
alături de cele aproape 4 900 de a- 
partamente, se disting prin elegan
ță -și funcționalitate hotelul „D. Can- 
temlr" și complexul cinematografic 
„Dacia". în total, hușenii și-au în
scris la activ 24 de documentare, 
utilizate cu succes și in activitatea 
politico-educativă de masă. Un ca
pitol aparte in creația cineclubului 
il constituie minunatele filme et
nografice și folclorice. „Obicfeiuri 
de iarnă", „Jocuri cu măști", „Da
tini de aur", „Flori de cîmp" (cu 
secțiunile „Satul care cintă", „Casa 
cu interiorul înafară", „Căldura 
pămîntului" și „Culori moldave") 
sint doar citeva din cele mai reuși
te, premiate in țară și străinătate.

Se cuvine remarcat în mod deo
sebit faptul că înseși nenumăratele 
filme artistice (cu actori amatori) 
create aici oglindesc, prin interme
diul imaginilor cinematografice, 
etape importante ale luptei poporu
lui nostru pentru libertate și in
dependență, pentru victoria revo
luției socialiste. „Explozia", de

exemplu, reconstituie și înscrie în 
memoria peliculei activitatea eroică 
de acum patru decenii a unor ti
neri comuniști pentru sabotarea 
mașinii de război fasciste și parti
ciparea lor la înfăptuirea revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. „în
toarcerea" înfățișează, de aseme
nea, atmosfera dramatică a unui 
sat in preajma mărețului act isto
ric de la 23 August 1944, rcalizind 
cu mijloace simple radiografia unei 
familii de țărani hușeni și evoluția 
ei in anii socializării agriculturii, 
în aceeași arie tematică, degajind 
majore semnificații contemporane, 
se înscrie și pelicula artistică „Răs
plata", Inspirat din activitatea mi
litantului Gheorghe Giosanu, me
canic de locomotivă, care, pentru 
că a eliberat țăranii de la 1907, a 
fost mutat disciplinar pe linia fe
rată secundară Crasna—Huși, unde 
a desfășurat in continuare o susți
nută activitate revoluționara, fil
mul sugerează împlinirea scumpe
lor idealuri pentru care au luptat 
înaintașii, „răsplata" in timp pen
tru țăranii stăpini .astăzi pe pămîn- 
tul și munca lor, trăind o viață 
nouă, 'liberă și îmbelșugată. „Foița 
de staniol", „Altă poveste", „Frații", 
ca să cităm . in continuare tot 
numai dintre peliculele premiate, 
completează filmografia bogată, cu 
creații de referință ce pot figura 
in orice bilanț național al cineama- 

. torilor.
Notăm ca revelatoare pentru 

rodnica și eficienta activitate a 
cineclubului muncitoresc hușean și 
permanenta muncă de depistare și 
îndrumare a tinerelor talente din 
întreprinderile industriale și, în
deosebi, prezența sa în actualitatea 
cea mai fierbinte a zilelor noastre, 
contribuind prin filmele realizate 
cu indeminare și profesionalism la 
potențarea activității politico-edu
cative, de îndeplinire a sarcinilor 
economice.

Petru NECULA 
corespondentul „Sclnteli"

Cinstire celor ce s-au jertfit pentru patrie
Din inițiativa Comitetului jude

țean de cultură și educație socia
listă Argeș a ieșit de sub. tipar 
„Argeș — Cartea Eroilor" — lucra
re care nrin conținutul său cin
stește memoria argeșenilor si mus- 
celenilor oe și-au dat viața in 
luptele purtate de poporul român 
pentru cucerirea independenței, 
unității naționale și eliberării pa
triei. Este o lucrare monumentală 
realizată in condiții grafice exce
lente de către Tipografia Argeș și 
legătoria de artă a Combinatului 
„Casa Scînteii". în cuprinsul celor 
1.200 de pagini de format mare sint 
cuprinse humele a 20 000 eroi în 
ordinea alfabetică a comunelor din 
fostele județe Argeș și Muscel, 
căzuțl la datorie în războiul pentru 
Independentă, în campania din 1913, 
in primul și al doilea război mon
dial, in plină vigoare și tinerețe, 
alftturi de atiția alții ai națiunii 
române. La realizarea lucrării, care

a duraț doi ani, au contribuit mu
zeografi, profesori de istorie și lu
crători ai consiliilor populare din 
toate localitățile județului.

„Cartea Eroilor" cuprinde pe fie
care pagină tipărită in bronz auriu 
un simbolic arc de triumf sub ar
cadele căruia sint înscriși eroii. In 
cele patru colțuri ale paginilor se 
află însemnele principalelor arme 
din primul război mondial : infan
teria și artileria, cavaleria și vină- 
torii. Un vultur cu aripile larg des
făcute și alte însemne ce glorifică 
faptele eroilor domină deasupra 
arcului de triumf, veghind la că- 
pătiiul celor jertfiți în războaie. 
Cartea rămine deschisă și altor 
nume de eroi descoperiți ulterior 
pentru a fi înscriși in paginile spe
cial lăsate libere, rezervate fie
cărei localități. Valoarea lucră
rii este sporită și de prezența 
în pagini a unor poezii, cugetări și 
extrase alese cu grijă cu privire la

patrie, patriotism și jertfele stră
bunilor aparținind unor mari revo
luționari, oameni politici, militari 
și scriitori. La loc de cinste se află 
un citat al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii, 
prin care se dă o înaltă apreciere 
celor ce și-au înscris numele in 
istoria țării : „Ostașii și ofițerii 
români — muncitori, țărani și inte
lectuali — au apărat cu pieptul lor 
fiecare palmă din pămintul patriei 
invadate de dușmani, adăugind 
astfel o nouă și măreață pagină de 
glorie și vitejie la hronicul neamu
lui nostru, la tradițiile eroice ale 
luptei pentru neatirnarc, pentru 
libertatea națională și socială". 
Deschizind „Cartea Eroilor" simți 
în profunzime fiorul faptelor îna
intașilor noștri, ale tuturor celor 
căzuți la datorie pentru patrie.

Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

a faptelor, așa incit de a- 
bia cu această a VII-a car
te romanui uși găsește ca
dența naturală.

Inspirat de ritmurile na
turale este și titiitl cărții, 
„Zăpezile". Dealtfel, cărți
le: I, a Il-a și a IV-a se de
rulează în acord cu mișca
rea naturală, cu stările u- 
tnane specifice anotimpu
rilor. „Ieșirea din iarnă" 
surprindea elanul inițial al 
evenimentului, „Fluviile" 
dezlănțuirea energiilor in 
marea Încleștare, iar „No
roaiele" situația generală a 
combatanților prinși ințr-o 
stare incertă fără învinși șl 
învingători. In „Zăpezile" 
ne apropiem de sfîrșitul

prin mijloacele aceleiași 
bogate informații, în uni
versul dinastiilor și al can
celariilor care mișcau con
tinentul. Se descoperă, ca 
într-o arhondologie uriașă, 
hățișul de relații interfa- 
miliale, interesele de castă 
feudală care îngreunau sau 
favorizau interesele româ
nești. Fixat in acest tărim, 
în prim planul romanului 
trec personalitățile' politi
ce, șefi de stat șl de guver
ne. Un spațiu larg se ofe
ră doscifrării rolului unor 
personalități din fruntea 
ierarhiei politice la ' ciști- 
gai-ea bătăliilor de pe acest 
front subteran capabil să 
compromită, chiar să anu-

„Zăpezile do acum un 
mac", o epopee realizată 
lupă structura tradițională 
i romanului-fluviu, a ajuns 
a cartea â VII-a, prozato- 
■ul vestind iminenta apa- 
•iție a ultimelor două vo- 
lume prin care ar Urma să 
nchcie.o lucrare literară 
ie o amploare fără preee- 
lent, Pentru aceasta, au- 
;orul a pătruns in „incin- 
;e“ documentare foarte rar 
sxplorate, unele ignorate, 
iltcle claiar inedite, a re- 
interpretat o serie de măr- 
:urii în spiritul obiectivi- 
âții științifice, inlătu- 
•ind ca nefonijate imagini 
simpliste, deformate sau 
răstălmăcite, După aceste 
șapte cărți putem aprecia
nu numai efortul conslde- ' 
rabil, ci și imaginea pano
ramică, adincimea acesteia, 
extinsă la întreaga socie
tate românească a timpu
lui, in perimetrul de des
fășurare a ostilităților chiar 
dincolo de acesta, in spa
tiile tuturor combatanților. 
Fresca lui Paul Apghe! re- 
crează cu autenticitate o 
spocă — epoca războiului 
pentru independență de la 
1877 — și o cuprinde cu 
sensibilitate pentru a situa 
țara, așa cum a și fost in 
acel an, in miezul mișcării 
politice și militare a Eu
ropei, chiar a întregii lumi, 
în paginile cărților circulă 
alături de personaje ale 
vieții românești, preponde
rente, desigur, o ' întreagă 
pleiadă de personaje din 
afară, ale combatanților a- 
liați sau adverși, a priete
nilor și simpatizanților 
luptei noastre, dar și a 
unor observatori neutri sau 
interesați de aspecte lătu
ralnice. Starea internă a 
țării surprinsă aici se com
pletează firesc cu ecourile 
venite din afară, ele la oa
meni in trecere, dar și din 
cancelariile timpurilor, din 
presă, și diplomație. Toate 
acestea subliniază Ineâ o 
dată perspectiva globală a 
cuprinderii evenimentului, 
imaginea sa reprezentativă 
pentru’ ultimul sfert al vea
cului trecut, nu numai pen
tru istoria noastră.

Viziunea romancierului 
se conturează astfel deplin 
și se rotunjește pe măsu
ră ce cărțile se așază una 
lingă cealaltă. Ordinea in- 
tîmplătoare a apariției vo
lumelor se estompează și 
o nouă lectură in Ordinea 
cronologică a evenimente
lor are darul să arate mai 
clar existența unei struc
turi romanești gîndite de 
la Început in articulațiile 
esențiale. Ceea ce urmea
ză să cuprindă ultimele 
două cărți nu face decît să 
exprime scurgerea firească

ostilităților, războiul fuse
se ciștigat, luptele perife
rice nu făceau decît să con
solideze ceea ce se decise
se la Plevna. Un marș pes
te Balcani îngreunat nu de 
inamic, ci de iarna aprigă, 
cea mai grea a secolului, 
imaginea prin ceață a me
tropolei de la Cornul de 
Aur. prin care unii sperau 
să treacă pentru a-și îm
plini un gind himeric, mar
șul victorios al armatei 
noastre spre cetățile din 
sud-vestul Dunării, au ră
mas singurele semne ale 
unui război greu și pustii
tor. Ca întotdeauna atent 
Ia schimbarea centrului de 
greutate al evenimentelor, 
romancierul deplasează na
rațiunea către prelimina
riile de pace cu toate sur
prizele și complicațiile 
unui act de interes euro
pean. Vechi contradicții, a- 
morțite de febra bătăliei, 
apar din nou și se insta
lează insidios in relațiile 
dintre combatanți, dar si 
dintre aliați, Pe firul aces
ta încilcit șe orientează 
desfășurarea epică, intr-o 
riguroasă, subtilă descifra
re a mișcărilor subterane 
ș) confidențiale, „Zăpezile" 
puțind să fie considerat șl 
un roman „diplomaticesc", 
al urzelilor de culise, al in
teligenței și perseverenței 
ca adjuvant absolut nece
sar ăl eroismului și dărui
rii in luptă.

Pe acest fir pătrundem,

leze jertfele șl victoriile de 
pe cimpul de luptă. Privi
rea obiectivă, în spiritul a- 
devărului istoric, reliefea
ză în complexitatea ei con
tradictorie contribuția pa
triotică a acestor persona
lități la izbinda deplină și 
la atingerea idealului de 
independență și libertate 
națională. Pe acest fond de 
firească afirmare lipsesc 
deopotrivă, j'llipicile neînte
meiate, ca și idealizările 
nejustificate. Prezentin- 
du-șl cum ss cuvine per
sonajele, contribuția lor 
majoră, autorul le desci
frează acțiunile printr-o 
judecată istorica sprijinită 
de un veac de mărturii și 
cercetări, ale unor fapte a- 
bia acum deplin puse in 
lumină.

Peisajul politic și social 
intern apare, de aseme
nea, reliefat prin mijloci
rea altor- factori implicați 
in derularea evenimente
lor; viața parlamentară șl 
lumea mondenă, instituții
le sociale și presa ocupă 
spații întinse in acest ro-, 
man. Personaje de maximă 
importanță -ale culturii 
noastre, ca Hasdeu, Emi- 
neșcu. Caragiale. sint rele
vate prin contribuția lor 
nemijlocită Ia clarificarea 
problemelor vremii. Emi- 
nescu, ziaristul ,de. la 
„Timpul", intră în econo
mia romanului prin ideile 
vehiculate în articolele 
sale, iar Caragiale prin-

tr-un ingenios montaj fals 
polițist este surprins in a- 
titudinea sa originală de 
noncom ba tap t. Prin prezen - 
ța altor oameni de cultură 
în paginile romanului; Titu 
Maiorescu, C. A. Rosetti, 
pictorul Nicolae Grigores- 
cu etc., prozatorul pune In 
valoare rolul deosebit ai 
intelectualității timpului la 
cercetarea drumului pro
priu ce trebuie să-l urme
ze țara în urma războiului 
victorios. Romanul întreți
ne deschis o dezbatere de 
idei asupra specificului 
nostru național, incerclnd 
să extragă unele noțiuni 
definitorii pentru o filo
zofie autohtonă a culturii.

Paul Anghel rămine nu 
numai un romancier al 
construcției riguroase și al 
dezbaterii de idei, un ob
servator lucid al realității, 
ci și unul preocupat de 
portretistică morală și ana
lize psihologice de finețe, 
La antipodul prozatorului 
romantic, deși elemente 
ale acestui stil nu lipsesc, 
autorul concentrează nâr 
rațiunea in nuclee semni
ficative, pe care le reia și 
Ie dezvoltă simfonic cu 
unele motive de mare vir
tuozitate. Secvența pregă
tirii și desfășurării unei 
serate in stil japonez pune 
în evidență, așa cum a fă
cut-o și intr-un alt Volum 
cind vorbește despre M- 
trina Elenko, vocația de 
creator de atmosferă a ro
mancierului, capacitatea sa 
de a folosi mijloace va
riate pentru a capta stări și 
realități diverse cu încăr
cături ori semnificații bo
gate în sugestii- Pe cit de 
exact informat, de riguros 
organizat in ansamblu! 
ciclului, dar și în flecare 
carte, pe atiț de liber, cu o 
fantezie strunită, abordea
ză elementele ■ de detaliu, 
brodind fin, cu meșteșug 
îndelung exersat, fante de 
culoare și atmosferă atit 
de specifice timpului.

Fresca unui moment is
toric eroic, „Zăpezile de 
acum un veac" continuă 
prin acest ultim volum în
cercarea temerară de a pă
trunde cu mijloacele artei 

■ in miezul unei lumi aflate 
în plină schimbare penlfu 
a-i afla nu numai chipul 
aparent, gesturile efctpere, 
ci înseși resorturile ultime, 
ce au implns-o să realizeze 
marele salt spre progres. 
„Zăpezile" sporește cu Un 
nou segment de realitate 
perspectiva ciclului asu
pra unuia din cele mai im
portante momente din isto
ria de milenii a poporului 
nostru-

Emil VASIEESCU"

22.20 Telejurnal (partial color)

Intre numeroasele sote ale țârii propuse a deveni centre urbane 
agroindustriale figurează și comuna Flămînzi din județul Botoșani. Din 
anul 1977 pinâ in prezent s-au construit aici și au fost puse la dispoziția 
populației mai multe unități economice, intre care și o filatură de bum
bac cu aproape 1 OGO de oameni ai muncii, peste 400 apartamente, 
unități comerciale și ale prestărilor de servicii, totalizind o suprafață de 
2 000 mp, alte utilități edilitar-gospodărești. In centrul civic al localității 
s-au dat in folosință recent noul local al sediului politic administrativ, 
un oficiu poștal cu centrală telefonică interurbană (prefix 985) și o mo
dernă cașă de cultură (fotografia din stingă). Cele două săli de spec

tacole ale noului așezămint de cultură, din care una cu 400 locuri, biblio
teca ce cuprinde peste 30 000 de volume, expoziția permanentă intitulată 
„Flămînzi - un nume in istorie", ca și cercurile de creație și tehnico- 
aplicative sint frecventate zilnic de un mare număr dintre cei peste 14 000 
de locuitori ai comunei. In spectacolul inaugural (fotografia din dreapta) 
programul prezentat de formațiile artistice de amatori deținătoare ale 
titlului de laureat al Festivalului național „Cintarea României" s-a con
stituit intr-un impresionant imn de slavă a partidului și poporului nostru, 
a glorioasei epoci pe care o trăim.

Drumurile de azi și de miine ale Aradului
(Urmare din pag. I)
resc i-a primit si-i 
primește in familia 
făuritorilor de strun
guri pe cei tineri.

— Un exemplu.
— lată, pg vremea 

clnd nu era cămin. 
Venea un inginer sta
giar repartizat ăicj. 
sau un altul, proaspăt 
muncitor, de Pildă. 
Un maistru, sau un 
sef de echină ■ mai 
vechi, îl strlngea mina, 
ii ura bun venit si. 
îriainte de orice. 11 în
treba cc crl.ii are. Pri
ma uriiă. pe vremea 
aceea, era casa, de 
obicei. Maistrul Între
ba in gura mare ; 
„Măi. caro știți o gaz
dă bună, la care șă 
tragă tlnăru! ăsta? Să 
fie liniștit din partea 
asta, ca să învețe me
serie ca lumea, să cal
ce ne drum nou!", Asa
i-a orimit sj-j pri
mește orașul, oame
nii lui. si l-am iu
bit de la început. A-
cesta e gînduî lui tot
timpul, să calce me
reu pe drumuri noi.
Mergeți in orice între
prindere și veți vedea 
Că drumurile Aradului

sint pieptlge, drumuri 
de oameni îndrăzneți 
in Kind și faptă,

La întreprinderea de 
mașini-unelte ne-a 
fost ghid in prezentul 
uzinei si un tlnăr 
muncitor. lăcătușul 
Teofll Gayaziuc, se
cretar al comitetului 
U.T.C. E o mîndrie să 
lucrezi intr-o astfel 
de întreprindere —• 
mărturisește ei, Uzina 
s-a transformat din 
temelii si odată cu ea 
Si noi. muncitorii el. 
Pot șă vă suun însă că 
a doua el naștere s-a 
petrecut cu două de
cenii in urmă, cind a 
fost pregătită să rea
lizeze strunguri de
mare performanță. Se
cretarul general al
partidului a fost in
mijlocul nostru de nu- 
.mefoase ori, s-a con
sultat cu noi, a ana
lizat cu nai așezarea 
producției pe temelii 
de înaltă tehnicitate. 
Au fost astfel moder
nizate . secțiile turnăto
rie. uzina), montaj și 
seulărie, au fost dez
voltate secțiile de pro
ducere a strungurilor 
grele și mijlocii si 

's-au înființat noi sec-

tii ale Întreprinderii 
ne teritoriul județului, 
cum sint cele de la 
Sebiș. Ineu și Chiși- 
neu Criș. iar la' Lipo- 
va o fabrică de strun
guri.

— înțelegem din 
spusele dumneavoas
tră că aceștia sint a- 
nii cei mal rodnici ai 
uzinei.

— Așa este. Sint a- 
pil celei rnai vertigi
noase înaintări a uzi
nei asemenea înaintă
rii întregii țări. Păi. 
Strungurile noastre cu 
comandă numerică e- 
chlpează atitea si ati- 
tea uzine apărute in 
peisajul industria! al 
țării. Munca noastră e 
apreciată și peste ho
tare. Ne străduim să 
fim și sintem în oaș 
cu tot ce e nou in a- 
cest domeniu. In ulti
mii doi ani, de pil
dă, urmînd indicații
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Întreprin
derea și-a lărgit pro
filul, fabricăm mașini- 
unelte agregat mul-
tioperaționale și ma
șini specializate. Este
un efort de gW-
dlre creatoare răs
plătit prin realizări

care ne dau dreptul să ' 
îndrăznim și mai mult 
— cum ne-a îndemnat 
secretarul general al 
partidului la recenta 
vizită de lucru in ju
dețul nostru. Viitorul 
11 privim prin preve
derile Directivelor ce
lui de-al XlII-lea 
Congres, care înseam
nă drum cu totul nou 
în ■ privința calității 
muncii noastre.

Cu aceeași mîndrie 
șt satisfacție pe-au 
vorbit despre munca 
și realizările lor șl 
muncitorii și tehnicie
nii întreprinderii de " 
vagoanș, Puternicul 
colectiv muncitoresc 
de aici a raportat 
partidului, cu prilejul 
celei de-a 40-a aniver
sări a eliberării, creș
terea de peste 3 ori a 
producției față de anul 
1905, in condițiile' unor 
mari diversificări și 
modernizări, care i-au 
permis să impună pro
dusele întreprinderii in 
peste 40 de țâri de pe 
toate continentele.

— în ultimii ani — 
ne spunea tehnicianul 
proiectant Victor Ca- 
țavei — progresul teh
nic in domeniul nostru

ă fost preocuparea de 
căpetenie. Diversita
tea sortimentelor de 
vagoane pe care le fa
bricăm a crescut foar
te mult, paralel cu 
complexitatea con
structivă și parametrii 
tehnici superiori. Vă 
dați seama ce exigen
ță presupune fabrica
rea vagoanelor de că
lători realizate pentru 
viteze de circulație de 
pinâ la 160 km la oră? 
Ne-am gindit la per
formanțe și mai mari 
— deja a fost testat 
un vagon pentru vi
teza de 200 km la oră. 
Nu vreau să abuzez 
de datele tehnice, 
ne-ar lua și mult timp. 
Aș vrea insă să vă 
spun că fiecare mun
citor, tehnician și in
giner este angajat cu 
țoală forța lor de crea
ție — așa cum ne cere 
secretarul general al 
partidului — pentru 
sporirea puternică a 
calității produselor
noastre, urmărind con
solidarea succeselor 
de pină acum, punind 
accentul pe dezvolta
rea laturilor intensive 
ale activității de pro
ducție, așa cum pre

văd și Directivele ce
lui de-al XlII-lea 
Congres al partidului. 
Acesta este drumul 
nostru în viitorul ime
diat, drumul întregii 
noastre industrii so
cialiste.

E frumos orașul a- 
cesta de cimpie cu ma
rile lui ansambluri ar
hitectonice . construite 
în ultimele două de
cenii cu grijă deose
bită pentru a-i spori 
farmecul și calitatea 
vieții locuitorilor lui. 
Prin cele 30 000 de 
locuințe date în fo
losință în răstimpul 
ultimelor două de
cenii putem spune 
că ne întilnim, de fapt, 
cu un Arad cu totul 
nou, de o tinerețe și 
o prospețime cuceri
toare. Dar și mai fru
moși sint oamenii ora
șului, muncitorii șl 
specialiștii lui — meș
terii cei tineri prin 
gind și faptă comunis
tă, cum ii numea, pe 
bună dreptate, mais
trul Traian Groza, cei 
care-i croiesc cu pa
siune și dăruire lumi
noasele drumuri da 
azi și de miine.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

I
în Editura politică a apărut, în iimba cermană : Cronica zilei DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru felicitările transmise cu ocazia 
deosebită a sărbătoririi Zilei naționale a țării noastre, exprimind. in nu
mele Guvernului Regatului Arabiei Saudite și al meu personal, aprecierea 
pentru cordialele dumneavoastră urări.

Vă adresez urări de multă sănătate personală, de noi succese poporului 
român.

FAHD ÎBN ABDUL AZIZ AL-SAUD
Regele Arabiei Saudite

Primire la primii! ministru al guvernului
Miercuri, 26 septembrie, tovarășul 

Constantin Dăscălescu, prim-minls- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit pe dr. Hor
vath Istvan, ministrul afacerilor in
terne al Republicii Populare Ungare, 
care, la invitația conducerii Minis
terului de Interne, efectuează, in 
frunteti unei delegații, o 
țara noastră.

In cadrul întrevederi! a 
fată importanța deosebită 
rilor și hotăririlor, la cel 
nivel, româno-ungare pentru ampli
ficarea raporturilor traditionale de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri între cele două țări și po
poare, precum și dorința reciprocă

vizită in

fost relie- 
a intilni- 
mai inalt

de a le imprima un curs mereu as
cendent.

La primire au participat George 
Horaoștean, ministrul de interne al 
Republicii Socialiste România, și Mi
klos Barily, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București.

. *in timpul vizitei în Republica So
cialistă România, efectuată in peri
oada 24—26 septembrie, ministrul a- 
facerilor interne al Republicii Popu
lare Ungare a avut convorbiri la 
conducerea Ministerului de Interne 
și a Consiliului popular al județului 
Constanța și a vizitat obiective so* 
cial-cultuiale din Capitală și Con
stanța.

NICOLAE CEAUSESCU
4

Cuvîntare Ia Sesiunea solemnă comună a 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Ilarii Adunări Naționale și Consiliului 
Național al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste consacrată împlinirii a 40 de ani 
de la înfăptuirea actului revoluționar de 

la 23 August 1944
- 22 august 1984 —

„Turismul — factor de promovare 
a înțelegerii, păcii și cooperării internaționale"

Miercuri au început la București 
lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale româ- 
no-mongole de colaborare economică 
și tehnico-șliintifică.

Delegațiile celor două părți in co
misie sint conduse de tovarășii Lu
dovic Fazekas. membru ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. a! P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Cioinorin Șuren, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

în cadrul sesiunii se analizează 
modul în care se transpun in prac

tică înțelegerile convenite la cel mai 
inalt nivel, hotăririle adoptate la se
siunea precedentă, precum și noi 
acțiuni menite să contribuie la dez
voltarea pe mai departe și așezarea 
pe baze stabile, de lungă durată, a 
colaborării în sfera producției ma
teriale și in domeniul tehnico-știin- 
țific, la extinderea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri dintre 
Româniți și Mongolia.

La lucrări participă Togociin Ghen- 
den. ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

(Agerpres)

27 septembrie este prin tradiție 
„Ziua mondială a turismului". Devi
za sub care aceasta se desfășoară in 
1984 — ..Turismul — factor de pro
movare a înțelegerii, păcii și coope
rării internaționale" — relevă una 
dintre rațiunile de a fi ale turis
mului în lume. Această deviză iși 
găsește multiple și elocvente oglin
diri in turismul românesc. Dovadă 
că, anual, peste 6 milioane de turiști 
străini iși petrec vacanța în țara 
noastră, cunoscind astfel frumusețile 
țării, o parte a patrimoniului de 
cultură și civilizație românească. 
România întreține raporturi turistice 
oficiale — înscrise in cuprinsul unor 
acorduri bilaterale — cu 32 de state 
ale lumii. Totodată, peste jumătate 
din populația României beneficiază 
in cursul unui an de serviciile rețe
lei turistice, care pun la dispoziția 
oamenilor muncii peste 400 000 locuri 
in diferite forme de cazare. Pentru 
permanenta dezvoltare a rețelei 
noastre turistice pledează și noile 
capacități de cazare și alimentație 
publică ridicate anul acesta : hote
lurile de la Moneasa, Amara, Că
lărași. Herculane. Sulina. Buzias sau 
cele aflate în construcție la Baia 
Mare și Băile Felix. Revelator pen-

tru interesul manifestat în țara noas
tră față de turism este .și dezvolta
rea impetuoasă a litoralului româ
nesc, a celor 160 de stațiuni de odih
nă și tratament din țară. (Agerpres)

Cu prilejul apropiatei sărbători a 
Zilei naționale 
miercuri 
Capitală 
ganizată 
relațiile 
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte din activitatea desfășurată de 
poporul cipriot pe calea dezvoltă
rii social-economice independente a 
țării.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat 
țara, in perioada 23—26 septembrie, 
general in rezervă Michael Harbottle 
din Marea Brltanie, membru al con
ducerii organizației „Generali pentru 
pace și dezarmare", directorul Cen
trului pentru pace și dezarmare, cu 
soția.

Oaspeții au fost primiți la Comi
tetul Național pentru Apărarea Păcii, 
la Comitetul foștilor luptători și ve
teranilor de război împotriva fascis
mului, Ja C.C. al U.T.C., au vizitat 
expoziția „Dezvoltarea economică și 
socială a României", obiective social- 
culturale din Capitală.

(Agerpres)

a Republicii Cipru, 
după-ataiază a avut loc in 
o manifestare culturală or- 
de Institutul român pentru 
culturale cu străinătatea, in

ȘI MUNCITOREȘTI
p c- p|N SPANIA ■■ Pentru o amplă convergență 

a forțelor de stingă în sprijinul 
continuării înnoirilor democratice

Săptăminalul „Mundo Obrero" a publicat cuvintarea rostită de tovară
șul Gerardo Iglesias, secretar general al Partidului Comunist din Spania, 
la mitingul organizat cu- prilejul sărbătoririi anuale a partidului, in care 
sint trecute in revistă principalele preocupări și orientări ale comuniști
lor, In lumina recentelor evoluții interne si internaționale.

Agronomi în permanentă dispută cu pămîntul

SIBIU : Livrări 
suplimentare la export
Rezultatele întrecerii socialiste pe 

opt luni date publicității zilele a- 
cestea au adus o mare satisfacție 
și colectivului de oameni ai mun
cii de la intreprinderea de piele, 
încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie" din Sibiu, care se si
tuează pe primul loc intre unități
le din ramura respectivă. Un suc
ces deosebit a înregistrat colectivul 
muncitoresc de aici și in ceea ce 
privește planul la export. Printr-o 
muncă plină de abnegație, prin im
portante măsuri de diversificare a 
producției, ca și de îmbunătățire 
continuă a calității acesteia, au fost 
livrate partenerilor externi, peste 
sarcinile de plan la zi, mărfuri in 
valoare de 55 milioane lei. (Nicolae 
Brujan, corespondentul „Scinteii").

citate anuală de 1 500 tone bioxid 
de carbon gazos și lichid, se reali
zează pe plan local materia primă 
necesară activității siderurgice, evi- 
tindu-se aducerea ei cu cheltuieli 
suplimentare din alte locuri din' 
țară. (Dan Plăeșu, corespondentul 
„Scinteii").

(Urmare din pag. I)
in tara noastră, i s-a 
și unui tînăr cu aer 
puțin la trup și pur- 
cu sticle, groase (dacă 

ars de soare ai fi zis

rii orezului 
daț cuvintul 
adolescentin, 
tind ochelari 
n-ar fi fost
că e un tipic exemplar „de biblio
tecă"). S-a stîrnit in sală rumoare. 
„Ascultați-1 cu atenție — a spus cel 
care conducea ședința. A obținut cea 
mai mare producție de orez din 
tară“. S-a făcut atunci liniște, iar 
tlnărul inginer agronom Laurențiu 
Neagu a explicat'că, in fond, nu-i 
mare lucru să obții producții mari și 
foarte mari do orez. Trebuie doar să 
lucrezi exact, dar exact cum scrie la 
carte, să cunoști bine terenul, să-ți 
formezj oameni care să cunoască și 
să aplice bine tehnologiile, să expe
rimentezi soiuri și să-l alegi pe cel 
mai potrivit solului și climei respec
tive și altele asemenea...

Dacă, tehnic, e simplu sau compli* 
cat să faci toate astea, noi, nespe- 
cialiștii, nu știm. Ce știm sigur e că 
pentru asta se cere să te implici 
adine in viața și în destinul locului 
respectiv, să-ți înțelegi răspunderile, 
să-ți tratezi cu seriozitate maximă 
profesia. Laurențiu Neagu a termi
nat acum zece ani facultatea, a ce
rut să fie repartizat in județul Tul- 
cea (deși, ca șef de promoție, putea 
să-și aleagă și locuri socotite „mai 
bune"), iar acolo a cerut să meargă 
la el în sat, la Turcoaia, unde se gă
sea o cooperativă cu foarte mari 
probleme la vremea aceea. Aici se 
cultivase ani în șir orez, pe mari 
suprafețe, dar producțiile nu se prea 
realizau. Aceasta fusese una din 
principalele cauze ale declinului 
cooperativei. în sfîrșit se obținuse 
ca orezul să fie scos din planul de 
producție, dar rămăsese oeva care 
constituia, de fapt, adevărata cauză 
a declinului : indisciplina, delăsarea 
întronate prin însuși felul in care 
fusese condusă, pină atunci, coopera
tiva, prin felul în care era concepu
tă participarea la muncă și calitatea 
acestei munci. Laurențiu Neagu ve
nise aici, ca tinăr agronom, să în
ceapă o „bătălie tehnologică". Dar 
iată că înainte — sau in patalel cu 
ea — avea de dus și o alta, cu mult 
mai grea. Găsise aici încă doi agro
nomi și, împreună cu ei. a început 
„ofensiva". A crezut la început că 
lui o să-i fie mai ușor să convingă 
pentru că avea „avantajul terenu
lui", era de-al locului. Dar n-a fost 
așa. Consăteni și rubedenii se aș
teptau din partea lui la ..o protec
ție" și ii imputau lipsa de „înțele
gere" pentru fel și fel de comporta
mente păgubitoare cooperativei. Și 
sigur că e mai greu să te războiești 
cu „ai.tăi", chiar și atunci cind știi 
bine că o faci in propriul lor inte
res. N-a cedat nici o clipă. Era el 
primul pe cimp. cu noaptea in cap, 
cerea ca lucrările să se facă întoc
mai cum spunea el și nu ezita să 
sancționeze abaterile. N-a pierdut 
prilejul primelor producții mai bune 
ca să explice in amănunt cum și de 
ce s-au obținut aceste producții. De 
atunci încolo, producții peste plan,

mereu peste plan. în condițiile in 
cage planul însuși creștea mereu. Nu- 
s-ar fi intimplat asta dacă s-ar fi 
mărginit să fie doar agronom... Ex
periența activității celor mai buni 
dintre agronomi demonstrează că 
misiunea specialistului este, uneori, 
complexă și grea. Nu doar probleme 
tehnice i se pun. ci si de pedagogie 
socială, de fermitate a propriei con
științe, de capacitate organizatorică 
și cite altele. Nu sint ale speciali
zării tale tehnice aceste probleme. 
Sint insă ale datoriei tale față de 
semeni, față de societate, ale anga
jării tale in. efortul pe care îl face 
societatea de a se dezvolta, economic 
și social, de a trăi mai bine.
. Laurențiu Neagu a fost numit 
apoi inainer-sef al cooperativei — 
ceilalți doi agronomi au plecat, pe 
rind, promovați in alte funcții. A 
rămas singurul specialist și. timp de 
un an. și „cel mai mare in grad" 
(președintele se afla la un curs de 
perfecționare la Academia „Ștefan 
Gheorghiu"). Copleșit uneori'de pro
bleme administrative, el a ținut 
totuși din răsputeri să-și facă dato
ria de specialist : pe cimp, cu Coo
peratorii, cu tractoriștii, măsurind, 
controlind (are acum o echipă de 
mecanizatori, se spune, cum nu mai 
este alta in județ). Iar producțiile 
și-au urmat calea lor ascendentă.

— Stiti care este cîștigul cel mai 
important ne care l-arh dobîndit în 
acești ani ? — spune el acum con- 
cluziv. Demonstrația că numai prin 
.muncă stăruitoare, prin lucrări -fă* 
cute riguros ca la carte se poate 
realiza o agricultură eficientă. De 
aceea am fost contrariat atunci 
cind. cu citiva ani in urmă, ne-a 
fost repartizată aici o tinără absol
ventă de la agronomie care găsea 
tot felul de pretexte 
facă meseria. Cind am discutat cu 
ea mai serios mi-a dat un răsmins 
care, ca să zic asa. m-a interzis : 
..Eu n-am pasiune pentru munca 
asta, tovarășe !“. Era probabil din 
categoria acelor tineri mai superfi
ciali. care caută locul unde să obți
nă. zic ei. mai ușor, o diplomă si... 
„mai vedem noi ne urmă ce o fi“. 
Sau din a celor care, niunsi din con
vingere in domeniul respectiv, să 
descopere ulterior că nu pentru spe
cializarea aceasta erau ei dotati. 
Cum-necum. profesia si-au însușit-o 
(chiar dacă nu cu nota maximă), iar 
societatea a investit importante va
lori pentru pregătirea lot si. in stra
tegia dezvoltării ei. contează pe a- 
nortul lor. Din această clipă, profe
sia a devenit obligație morală fer
mă. în primul rind fată de societate 
si nu în ultimul rind fată de tine 
însuti, fată de întrebarea cine ești...

★
Inginer Otiliu Lombardi. Vtrsta : 

47 de ani. Dar inginer agronom e 
doar de cinci ani. Pentrii că. dorin- 
du-si cu ardoare această specializa
re. împrejurări neprielnice nu i-au 
permis decît foarte tirziu să urmeze 
facultatea. Si atunci doar la fără 
frecventă. „Eram deia sef de fermă 
si nu-mi puteam permite s-o Pâră-

ca să nu-si

sesc" — snune el. Era maistru agri
col. conducea cu rezultate foarte 
bune o fermă a I.A.S. Măcin. de ce 
a mai vrut si diploma de agronom ? 
..Ca să fiu obligat să învăț sistema
tic. deoarece simțeam că . nămintul 
fermei mele, nu cel mai bun. avea 
resurse mai mari si pe care eu nu 
știam să i le smulg. Era foarte im- 
Dortant nentru mine nentru că eu. 
în privința asta, sint un ins ambi
țios. Aveam mult de muncit in fer
mă si totuși am zis că mort-cont 
trebuie să fac st efortul învățăturii. 
Si l-am făcut". Povestește despre el 
un tehnician. Ion Tornea, care a lu
crat un Hmm la ferma in cauză : 
„Pină te obișnuiești 
lucrează Lombard!
mult. E de do la 3 
în cimp. le cere și 
vină la ora aceea, 
măsoară, controlează. ...................
nină tirziu din noapte. în campanii, 
bineînțeles, cind e zor mare. Numai 
duminica le snune oamenilor ..azi să 
nlecati si voi mai devreme acasă. Pe 
la .8 seara, că-i duminică". Si cu 
toate astea, oamenii muncesc si sint 
cu el trup, si suflet, orice le-ar cere 
să facă. Si stiti de ce ? Pentru că 
Lombardi, orice ar fi ne lumea asta, 
că plouă, că nu plouă, face produc
ție. Mare, nu orice producție".

Face, intr-adevăr, producție ingi
nerul Lombardi. Din ferma cu pă- 
mlntul ce) mai slab, cele mai ridi
cate producții, in orice condiții. 
„Este de o tenacitate teribilă acest 
om — spune despre el Dumitrascu 
Dccu. organizatorul de partid, pre
ședintele C.U.A.S.C. Asa, în felul de 
a fi. e un ins domol, asa nare cind 
11 vezi în afara timpurilor lui. Ai 
zice că e linsit de energie. Si nici 
ne cimp 
convinge 
trebuie ; 
zic. prin 
necesității. E o energie care vine, 
ca să zic asa din conștiință. De 
aceea, poate, nici nu se nlînge vreo
dată de oboseală. Niciodată".

..Satisfacția mea cea mai mare — 
spune Lombardi — este să obțin de 
la pămîntul acesta ceea ce pare im
posibil de obținut. M-am străduit 
ani la rind să găsesc formula unor 
oroductii mari de soia ne terenul 
acesta, asa sărac cum e. Și din cău
tare în căutare am aiuns să scot una 
dintre cele mai mari producții de 
sola din tară, dacă nu chiar ne cea 
mâi mare de vreme ce pentru asta 
am si fost Dremiat. Dar eti nu la 
premiu m-am gîndit. Vă rog să mă 
înțelegeți, eu sint într-o disoută cu 
acest oămint...".

★
Structuri morale robuste, oameni 

adevărati. cu conștiința marilor răs- 
ounderi fată de societate, agronomii 
ne care i-am nrezentat aici — si citi 
alții ca ei ! — îndreptățesc încrede
rea si eforturile învestite în ei, sint 
cei ce răspund cerințelor dezvoltării 
economice si sociale a României, 
integrați in ceea ce se înfăptuiește 
acum in agricultura tării : o nouă 
si adincă revoluție aceea a înaltei 
eficiente, a marilor producții.

cu felul in care 
e greu, că cere 
sau 4 dimineața 
tractoriștilor să 
stă si diriiează. 

organizează

nu se agită. Pe oameni ii 
i să lucreze cum știe el că 
să se lucreze, ii convinge.
forța ideii', prin explicarea

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică); Papa dolar — 19,30; (sala Ate
lier) ; Firul și Domnul Valentino — 
20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75,- Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Paul Popescu. So
list: Ion Voicu — 19
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46): 
Amintiri — 19; (saln Grădina Icoanei, 
11 95 44): Anecdote provinciale — 19 
© Opera Română (13 18 57): Nunta 
lui Figaro — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): 
Mara'zatle Nitouchc — 19
© Teatrul Mic (14 70 81): Ca frunza 
dudului — 19,30
0 Teatrul Foarte Mie (14 09 05): Șoa
reci de apă — 20
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Parola — 19,30
® Teatru! <>atir!c-n)uz!cal „C. Tuna
se" (15 56 78, sala Savoy): Băiatul
cu... stlclețl — 19.30; (grădina Cără
buș) : Minispectacol de divertisment 
Si film — 19.30
• Ansamblul „Rapsodia romfină" 
(13 13 00): Bucuroși de oaspeți — 
18,30
© Teatrul „Țăndărică* (15 23 77): O 
fetiță caută un cintec — 10; Ano
timpurile mlnzului — 16

0 Circul București (10 85 90): Vraja 
circului — 19
• Estrada Armatei (13 60 64. grădina 
C.C.A.): Estrada in croazieră — 19,30

0 Glissando : PATRIA (11 86 25) — 9: 
12,30; 16,30; 19,30, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 12,30; 16; 19,15, MODERN (23 71 01)
— 9; 12; 16; 19.
0 Alarmă urgentă (spectacol de gală 
în cadrul „Zilelor filmului din R. P. 
Chineză"): STUDIO (39 53 15) — 19.
0 Dreptate în lanțuri : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 ; 13,15: 15,30; 17,45; 
19.45. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 13,30; 17,45: 20.
0 Emisia continuă : EXCELStOR 
(65 49 45) — 9: 11,15; 13 30: 15,45; 18; 
20. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,13; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
0 Surorile : UNION

15,43:
11,15;

• Surorile :
11,36; 13.30
(21 31 86) - 9;
26.15.
• După mulți ani :
(15 6116) — 9: :____ ____
© Lișca : TIMPURI NOI — 26.
• Șapte băieți și o ștrengăriți : 
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15: 
15,45; 18; 26.
0 Jazz >20 : COTROCENI (49 48 48) — 
15: 17,15: 19 30.
• Salutări de Ia Agigea : COSMOS

(13 49 04) — 9.30;
18; 20. ARTA
13,36; 15,45; 18;

TIMPURI
11; 13.15; 15,36;

NOI
17.45.

vi c-
13,30

(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.
O Taro, fiul dragonului — 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, eindva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11 : 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Soherezada : 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
BUCUREȘTI (15 G1 54) — 9: 11; 
15.30; 17,45; 20.
• 1 se spunea „Buldozerul" : 
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 
15,45; 18: 20,15.
© Competiția : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Legenda călărețului singuratic :
LUMINA (H 74 16) - 9; 11.15: 13,30:
15.45; 18: 20.
0 campionul : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 12; 16; 19. DACIA (50 35 94) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
• Prindeți și neutralizați : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19.
0 Lupii mărilor : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 18; 20, la grădină — 20, FLO- 
REASCA (........... ""
17,45; 20.
• Polițist

spânzurătoare 
‘ ■' 13,15

FES- 
13.30;

T ___ ,._1 sau delincvent : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17.30; 19,30.
• Cobra se întoarce : CIULEȘTI

ARGEȘ : Cărbune 
peste plan

De la începutul anului, întreprin
derea minieră din Cimpulung, ju
dețul Argeș, și-a depășit producția 
fizică cu 6 procente. Concret, har
nicii mineri din acest mare bazin 
energetic al țării au extras supli
mentar 53 000 tone cărbune. Sporul 
de producție a fost realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Printre măsurile care au dus la 

.obținerea acestui important succes 
se află cele privind generalizarea 
lucrului in acord global și folosi
rea cu randament ridicat a com
plexelor mecanizate. (Gheorghe 
Cirstea, corespondentul „Scinteii").

MUREȘ : însemnate 
economii de energie 

și combustibil
Puternic angajați în ampla între

cere socialistă ce se desfășoară in 
intimpinarea Congresului al XIII- 
lea al partidului, oamenii muncii 
din industria județului Mureș au 
obținut, de la începutul anului și 
pină în prezent, importante econo
mii de energie electrică. Astfel, 
prin utilizarea rațională a utilaje
lor și instalațiilor, ei au economisit 
54 547 MWh energie electrică. Tot
odată, in contul economiilor, reali
zate in principal pe seama conce
perii unor instalații de recuperare 
â resurselor energetice refolosibile, 
se înscriu și cifra de 49 milioane 
metri cubi gaze naturale și 3 912 
tone combustibil convențional. De 
remarcat că aceste economii au fost 
realizate in condițiile în care in
dustria județului Mureș 
in perioada menționată, 
țle-marfă suolimentară 
de 279 milioane Iei. 
Giurgiu, corespondentul

a realizat, 
o produc- 

în valoare 
(Gheorghe 
„Scinteii").

După ce a evidențiat consecințele 
profund dăunătoare ale actualei esca
ladări a cursei înarmărilor, care spo
rește pericolul unui război nuclear și 
facilitează politica blocurilor milita
re, ca și efectele crizei economice ce 
apasă greu pe umerii oamenilrtr 
fnuncii din Europa occidentală, 
secretarul general al P.C. din Spania 
a arătat că intr-un asemenea context 
și in Spania s-au înregistrat fenome
ne de criză, in primul rind creșterea 
șomajului. Rata celor care nu au de 
lucru a depășit 20 la sută, numărul 
șomerilor sporind cu 600 000 numai de 
la sfîrșitul anului 1982 pină in 
prezent. Totodată, s-a redus puterea 
de cumpărare n oamenilor muncii, 
în timp ce profiturile patronatului ati 
crescut. Subliniindu-se accentuarea 
crizei de dimensiuni globale care 
afectează țările capitaliste europe
ne. in cuvintare se relevă că există 
alternative și forțe suficiente pen
tru a modifica această situație.- 
Trebuie doar ca acestea să fie puse 
in valoare. Pe plan intern, asemenea 
alternative și forțe pot produce în
noiri, iar pe plan internațional pot 
conduce la depășirea crizei pe care, o 
cunosc statele capitaliste, la in
staurarea unei noi ordini in relațiile 
internaționale, pe baza respectării 
absolute a suveranității fiecărui po
por și stat, pentru o nouă ordine eco
nomică, pentru independența și auto
nomia Europei ca factor de progres 
și pace.

Forțele chemate să acționeze în 
această direcție nu sint reprezentate 
doar de partidele comuniste, ci și de 
ample sectoare ale partidelor socia
liste și social-democrate, care încli
nă spre restabilirea unei strategii eu 
adevărat transformatoare; de ample 
sectoare creștine, care îmbrățișează 
ideile păcii și socialismului; de im
presionanta mișcare in favoarea 
păcii ce se desfășoară în întreaga Eu
ropă. Nu pot fi ignorate dificultățile 
in calea realizării acestui proiect, dar 
nu există alt drum. Să începem prin 
a , schimba cursul lucrurilor în țara 
noastră, a arătat vorbitorul.

P.C. din Spania este un partid na
țional, care nu renunță pentru nimic 
ia rădăcinile sale, la istoria sa. Ia răs
punderea in față poporului său, a 
muncitorilor. Calea deschisă de Con

gresul al IX-lea, imprimînd partidur 
lui un caracter deschis, laic, nu duce 
la dispariția sau diminuarea conți
nutului său de clasă, ci, dimpotrivă, 
la ancorarea tot mai strinsă. mai or
ganică — politică și ideologică — in 
viața societății spaniole.

îp Spania există suficiente energii 
pentru accelerarea înnoirilor, ele se 
regăsesc in impresionanta mișcare 
sindicală și populară, care și-a de
monstrat pe larg capacitatea la ma
nifestația din 3 iunie in sprijinul or
ganizării referendumului privind 
apartenența Spaniei la N.A.T.O. și 
pentru desființarea bazelor militare 
americane de pe teritoriul țării. Por
nind tocmai de la asemenea premise, 
P.C. din Spania a hotărit să lanseze 
un apel tuturor acestor forțe în 
scopul creării unei ample convergen
te de stingă, care să realizeze o mo
bilizare generală a sectoarelor celor 
mai largi in vederea soluționării 
principalelor probleme sociale, poli
tice, economice și culturale ale țării. 
Este vorba, intre altele, de crearea 
unor noi locuri de muncă, cu priori
tate pentru tineri ; o politică interna
țională spaniolă, pe baza unei con
cepții de neutralitate activă și de 
pace, in afara N.A.T.O. ; democrati
zarea statului și consolidarea auto- 
nomiilor regionale ; lărgirea libertă
ților civice, și o participare cit mai 
largă a cetățenilor la viața institu
țiilor naționale ; moralizarea vieții 
publice ; în sfîrșit, crearea condițiilor 
pentru deschiderea unui proces au
tentic de regenerare și reînnoire la 
scara întregii țări. Realizarea unei 
asemenea convergențe are și un as
pect concret, pe plan electoral. P.C. 
din Spania este dispus să discute lis
tele electorale cu persoane sau gru
pări din afara partidului comunist, 
dacă acestea au un program consec
vent în direcția progresului.

Reafirmînd această propunere, P.C. 
din Spania va continua să-și mobili
zeze toate forțele în mod democratic, 
constructiv, cu responsabilitate pen
tru consolidarea și extinderea înnoi
rilor democratice pe plan intern, iar 
pe plan internațional pentru înfăp
tuirea unei Europe autonome, a pă
cii și colaborării — a arătat in 
încheiere vorbitorul.

GALAȚI : O nouă 
instalație siderurgică 

în funcțiune
Be platforma Combinatului side

rurgic Galați a intrat in funcțiune 
primul modul al unei noi instalații 
pentru producerea bioxidului de 
carbon gazos și lichid din gazele 
arse de1 la fabrica de var. Instalația 
reprezintă o premieră industrială 
pe țară și este realizată după o con
cepție originală de către un colec
tiv de la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru produse plate și 
acoperiri metalice Galați, in cola
borare cu Institutul de proiectări 
din Ploiești. Prin intrarea în pro
ducție a noii instalații, cu' o capa-

BIHOR : Energie 
electrică peste prevederi

Asigurind funcționarea la para
metri superiori a agregatelor și in
stalațiilor, energeticienii orădeni, 
situați pe locul I in întrecerea so
cialistă cu celelalte unități de pro
fil din țară, au pulsat suplimentar 
în sistemul energetic național, in 
condiții de eficiență sporită. în pe
rioada scursă: de la începutul anu
lui, aproape 160 milioane kWh 
energie electrică pe bază de cărbu
ne, diminuind consumurile tehno
logice prțprii cu 1 064 tone com
bustibil convențional și 2 097 MWh. 
Sugestiv este faptul că aceste re
zultate sint superioare celor înre
gistrate in 1983 cu peste 115 mili
oane kWh energie electrică reali
zați in condițiile reducerii consu
mului de hidrocarburi cu 6 000 tone, 
(loan Laza, corespondentul „Scin
teii").

vremea
Institutul <le meteorologic și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28, 29 și 30 septembrie. In 
tară: Vremea va fi schimbătoare in ju
mătatea dd nord â țării, cu1 cerul tem
porar noros șl în general frumoasă in 
rest, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi locale in jumătatea nordică a ță
rii și izolate în rest. Vintul va sufla

slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 4 șt 14 
grade, mai scăzute izolat in depresi
uni, unde condițiile atmosferice vor fi 
favorabile producerii brumei. Tempe
raturile maxime vor marca o creștere 
ușoară, fiind cuprinse între 18 șl 28 
grade. Dimineața, local, ceață. In 
București: Vremea va fi în general
frumoasă șl se va incălzi ușor. Cerul 
va fi variabil. Vintul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
8 și 11 grade, iar cele maxime Intre 
24 și 27 grade. Dimineața ceață slabă.

INVITAȚIE LA

® SPORT • SPORT e SPORT • SPORT
ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL

Victorii frumoase ale echipelor 
Sportul studențesc și Steaua

Meciul principal al celei de-a 
cincea etape. Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova, ne-a confir
mat faptul că formația bucureșteană 
crește ca valoare și omogenitate de 
la partidă la partidă In acest inceput 
de campionat. Aceasta se datorează 
mai ales jucătorilor internaționali 
din echipa universitară — Hagi, Ior- 
gulescu, Coraș, mai proaspătul selec
ționat Bozeșan și Munteanu II, 
acesta din urmă, intr-adevăr, in for
mă deosebită de la începerea sezo
nului fotbalistic de toamnă. Să adău
găm că și „veteranii" Mircea Sandu, 
Chihaia, Șerbănică și chiar Cazan au 
jucat ieri cu un randament cores
punzător, ceea ce a făcut ca Sportul 
studențesc să cîștige net întrecerea 
cu Universitatea Craiova, scor 3—1 
(1—0), prin golurile marcate in ordi
ne de Mircea Sandu, Hagi, Șerbănică, 
respectiv, CîVțu. Din păcate, Univer
sitatea Craiova a iucat ieri la Bucu
rești fără Țicleanu, Ungureanu. Iri- 
mescu și Tilihoi, ceea ce, de aseme
nea. explică slăbiciunile formației 
craiovene în apărare, dezorganizarea

(17 55 46) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 
20.
© Gemenii în vacanță : PACEA 
(60 30 83) — 15,30: 17,30: 19,30.
• Locotenent Cristina : 
(11 13 49) — 9; 11.15; 13,30;
20.
0 Căpitanul răzbunării : 
(47 46 75) - 9: 11,15; 13,30;
20.15.
• Cineva ca tine : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, la gră
dină — 19,45.
• Par și impar: MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© A opta minune a lumii : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Detașament cu misiune specială: 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15: 19 30. 
0 Domnișoara Noorie : TOMIS 
(31 49 48) — 9; 11.13: 13,30; 15,45; 18;
20.16.
0 Marfă furată : FLACÂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30: 19.30.
0 Trandafirul sărat: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30: 17.30; 19,30
0 Cuscrii: GRADINA ARTA
<21 31 86) — 20
0 Martorul știe mai mult: GRĂDI
NA CAPITOL (16 29 17) - 19,45
0 Vizită la domiciliu: GRADINA 
FEROVIAR (50 51 40) - 20
0 îmi sare țandăra: GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 20
0 Roiul: GRADINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 19,45
0 Superman; GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 19,45
0 Rocky II : GRADINA PARC-HO- 
TEL (17 08 58) — 19,45

melodt x
15,45; 18;

GLORIA 
15,45; 18;

acestei apărări Ia presiunea atacului 
condus de Hagi, in special in primele 
două treimi ale meciului. La drept 
vorbind, singurul fapt notabil 
formația craioveană de ieri a 
reapariția lui Ilie Bălăci.

Steaua este, de asemenea, o 
matie care creste de la meci la meci. 
Statistic, în cinci partide, Steaua a 
obținut patru victorii și o egalitate, 
cu, un golaveraj ieșit din comun : 
10—1 ! Invingind ieri. Ia Iași, pe Po
litehnica, cu 3—1 (2—0), goluri mar
cate de Pușcaș (mereu mai bun de 
cind este titular), Petcu și Pițurcă, 
respectiv Burdujan — Steaua se men
ține lider, cu un punct in plus față 
de Dinamo. Ieri, campioana ediției 
trecute, Dinamo, a obținut, la Pitești, 
un rezultat bun, 0—0, cu F.C. Argeș, 
echipă mereu redutabilă, in pofida 
importantelor pierderi de jucători.

Dintre celelalte meciuri, distingem 
citeva succese la scoruri mari : 
Rapid — F.C. Olt 4—0, Corvinul — 
Gloria 5—1 și F.C. Bihor — Jiul 3—0. 
Alte rezultate in favoarea gazdelor : 
Chimia — S.C. Bacău 2—0 si F.C.M. 
Brașov — Politehnica Timișoara 1—0. 
Ca o surpriză : A.S.A. — F.C. Baia 
Mare 1—1.

Pe primele locuri în clasament se 
situează : Steaua — 9 puncte, Dina
mo — 8 p (ambele rămin neînvinse 
după cinci etape), Sportul studențesc 
— 7 p, Rapid, F.C. Argeș, F.C.M. 
Brașov și Universitatea Craiova — 
cite 6 p, despărțite în ordinea de 
mai sus de valoarea golaverajului.

din 
fost

for-

Vaierlu MIRONESCU
ȘAH. Partida a 6-a a meciului 

pentru titlul mondial feminin de șah 
ce se desfășoară la Volgograd între 
actuala campioană. Mala Clburda- 
njdze. si salangera sa Irina Levitina 
s-a încheiat 
36-a. Scorul

remiză 
se

Tn

la mutarea a 
menține egal : 3—3.

★
prima zi a turneu- 
ferninin de baschet 
Universitatea Clui-

BASCHET.
lui internațional 
de la Varșovia.
Napoca â întrecut cu scorul de 88—61 
(35—33) formația suedeză Malbas 
Malmoe. Principala realizatoare a 
formației române - a fost Magdalena 
Pal. care a înscris 18 puncte.

Alte rezultate : Spoinia Gdansk — 
Voința București 93—73 (55—34) ;
Wisla Cracovia — Tunsgram Buda
pesta, 65—54 (27—22) ; Sparta Praga 
— Rob Rîbnik (Polonia) 80—59 
(40—29).

Cura balneară profilactică
Cura balneară pro

filactică activă este o 
nouă formă de asis
tență medicală, care a 
început să se practice 
in cele mai renumite 
stațiuni ale țării. Ea 
este recomandată per
soanelor în general 
sănătoase, în scopul 
prevenirii unor ma
ladii ale aparatului 
locomotor sau cardio
vascular, precum și 
persoanelor care pre
zintă randament scă
zut în muncă sau sint 
tn convalescență pre
lungită după diverse 
boli sau intervenții 
chirurgicale.

în ce constă cura 
balneară profilactică 
activă? Ea are la bază 
kinctoterapia (mișca
rea), folosindu-se di
verse forme de gim
nastică medicală, 
sport, drumeție, edu
cație sanitară, proce
duri alternante cu 
contrast termic și re
gim alimentar adec
vat. Cura balneară 
profilactică activă se 
desfășoară conform 
unor programe anume 
întocmite, numai in 
grupuri. Ea urmărește 
însușirea teoretică și 
practică a noțiunilor 
privind comportamen
tul fizic corect in 
timpul muncii și al 
vieții de zi cu zi, pen
tru a preveni instala
rea eventualelor afec
țiuni. Noțiunile învă
țate în cadrul acestor 
cure profilactice vor 
trebui respectate Ia 
întoarcerea acasă.

Condiții dintre cele 
mai bune pentru efec
tuarea curei balneare 
profilactice active 
s-au creat, pentru în

ceput, la Băile Felix, 
Băile Herculane și la 
Eforie Nord. Pentru o 
asemenea formă de 
asistență medicală in 
stațiuni sint suficiente 
12 zile. In toamna 
acestui an, seriile în
cep la datele de 1, 3, 
13, 20 și 25 octombrie; 
1, 6, 13, 18, 25 și 30 no
iembrie ; 7 și 12 de
cembrie. Pentru a 
efectua o cură bal
neară profilactică ac
tivă este nevoie de o 
recomandare preala
bilă a medicului, mai 
ales pentru a se ști 
care gen de cură tre
buie urmată, în func
ție de starea de sănă
tate, de factorii de 
risc în care muncesc

și trăiesc unii uamem, 
precum și de virsta 
acestora.

Toți cei interesați 
se pot adresa agenții
lor și filialelor oficii
lor județene de tu
rism, celor ale I.T.H.R. 
București, precum și 
dispeceratelor din sta
țiunile respective : 
Băile Felix (telefon 
992/61 321) ; Băile Her
culane (telefon 965/ 
60 084) ; Eforie Nord 
(telăfon 917/41 351).

Persoanele care pro
cură biletele de la a- 
gențiile de turism 
beneficiază de redu
cerea cu 25 la sută a 
tarifului de călătorie 
cu trenul.

DE LA C. E, C.
Depunătorii care economisesc pe 

libretele de economii cu dobindă 
și ciștiguri și pe libretele de eco
nomii cu ciștiguri sint informați 
că tragerile la sorți pentru acorda
rea cîștigurilor pentru trimestrul 
Ilî 1984 vor avea loc în ziua de 
29 Septembrie a.c. orele 12,30 in sala 
Casei de cultură din str. Zalomit 
nr. 6 din Capitală.

La aceeași dată și in aceeași sală 
va avea loc și tragerea la sorți 
pentru acordarea cîștigurilor pen
tru luna septembrie a.c. ia obli
gațiunile C.E.C. cu ciștiguri.

Titularii libretelor de economii 
cu ciștiguri și cu dobindă și ciști
guri, precum și posesorii de obli
gațiuni C.E.C. cu ciștiguri au po
sibilitatea de a obține numeroase 
ciștiguri pe care Ie acordă Casa de 
Economii și Consemnațiuni cu pri
lejul acestor trageri la sorți.

Administrația de SWt 
Loto-Pronosport 

informează :
La 30 septembrie 1984 — o 

formulă inedită PRONOEXPRES: 
TRAGEREA MULTIPLA. Se efec
tuează 8 extrageri (față de 6 la 
tragerile excepționale), totalizind 48 
de numere (față de numai 42 Ia 
tragerile excepționale), extragerile 
fiind „legate" două cite două, în 
timp ce la tragerile excepționale 
sint „nelegate". Astfel, duminică 
30 septembrie se pot obține în 
condiții avantajoase autoturisme 
„OLTCIT SPECIAL", excursii în 
R.P. Ungară, precum și ciștiguri 
în bani. Cîștigurile se atribuie pe 
!6 categorii.



Poziția României, concepția președintelui
Nicolae Chuwh privind

căile de soluționare a problemelor 
complexe ale lumii contemporane 

prezentate la sesiunea Conferinței generale a A.I.E.A.
VIENA 26 (Agerpres). — La Pala

tul congreselor din Viena se desfă
șoară lucrările sesiunii anuale a 
Conferinței generale a Agenției In
ternaționale pentru Energie Atomică 
(A.I.E.A.).

Poziția României, concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la situația internațională, la 
căile de soluționare a problemelor 
complexe care confruntă lumea con
temporană, pentru reluarea cursului 
destinderii, asigurarea păcii, colabo
rării și înțelegerii intre popoare au 
fost prezentate pe larg, in cadrul 
dezbaterilor generale, de șeful dele
gației române, ambasadorul Octavian 
Groza.

Referindu-se la activitatea A.I.E.A., 
organism important din sistemul 
O.N.U., vorbitorul a relevat că aceas
ta este chemată. — prin programele 
și acțiunile sale de cooperare — să 
contribuie intr-o mai mare măsură 
la difuzarea largă a cunoștințelor 
științifice și tehnologice,. să sprijine 
cu prioritate eforturile țărilor in 
curs de dezvoltare in vederea folo
sirii energiei nucleare în scopuri

pașnice. Apreciind rezultatele obți
nute pină acum, delegația română a 
insistat asupra necesității intensifi
cării eforturilor A.I.E.A. în direcția 
asigurării transferului de tehnologii 
de virf, formării dc specialiști, apli
cării tehnologiilor nucleare in do
menii cum sint: industria, agricultu
ra. medicina, biologia, hidrologia. 
In acest sens au fost făcute o serie 
de sugestii și recomandări concrete, 
inclusiv pentru folosirea judicioasă a 
resurselor de care dispune organi
zația.

După ce au fost prezentate princi
palele obiective ale proiectului ele 
Directive pentru cincinalul 1986—1990 
menite să asigure dezvoltarea puter
nică. in continuare, a forțelor de 
producție .și progresul social în țara 
noastră, au fost subliniate obiecti
vele privind dezvoltarea bazei ener
getice in viitorul <iicinal, rolul im
portant ce revine energiei nucleare.

in intervenția sa, șeful delegației 
române s-a referit, de asemenea, la 
stadiul realizării programelor de 
cooperare dintre țara noastră și 
A.I.E.A.

WASHINGTON

Convorbiri româno - americane
consacrate dezvoltării cooperării economice

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
în cursul vizitei pe care o efectuează 
in Statele Unite ale Americii, tova
rășul Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a avut convor
biri cu reprezentanți ai Administra
ției S.U.A. și cu conducătorii unor 
companii și firme americane.

La Ministerul Comerțului al S.U.A. 
a avut loc o intilnire cu ministrul 
Malcolm Baldrige. Au fost examina
te posibilitățile concrete pentru lăr
girea și diversificarea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice, 
industriale și tehnico-științifice din
tre cele două țări. S-a evidențiat de 
către ambele părți faptul că poten
țialul economic al României, îndeo
sebi in domeniul industriei, oferă 
posibilități pentru creșterea accen
tuată, anul viitor, și in perspectivă, 
a exportului de produse românești 
pe piața americană, precum și pen
tru realizarea unor acțiuni de coope
rare, bilaterală și pe terțe piețe, de 
interes reciproț.

în scopul creșterii in continuare a 
relațiilor economice s-a subliniat ne
cesitatea acordării pe o bază perma
nentă sap pe mai multi ani a clauzei 
națiunii celei mai favorizate pentru 
România, facilitării accesului produ
selor românești pe piața americană, 
acordării de licențe pentru unele teh
nologii de virf și intensificării con
tactelor dintre oameni de afaceri 
americani și întreprinderi din Româ
nia. Ambele părți au convenit să 
acționeze pentru rezolvarea favora
bilă a acestor probleme, apreciin- 
dti-se, in context, rolul important pe

care trebuie să îl aibă Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
și cooperare româno-americană.

La întrevederea avută cu William 
Niscanen. șeful consilierilor econo
mici ai președintelui S.U.A., s-a evi
dențiat interesul pentru continua 
dezvoltare, pe multiple planuri, a 
relațiilor economice dintre România 
și S.U.A.. pentru găsirea unor soluții 
in vederea stimulării schimburilor 
comerciale și a cooperării dintre cele 
două țări.

La intilnirea. dc la American 
Enterorise Institute for Public Policy, 
la care au participat profesori și 
economiști dc frunte din S.U.A., a 
fost făcută o amplă prezentare a 
realizărilor economiei românești, a 
direcțiilor de dezvoltare a acesteia 
in viitor și a potențialului pe care 
România ii oferă pentru o largă coo
perare economică și tehnico-științi- 
i'ică cu S.U.A.

Au avut loc, de asemenea, întil- 
niri cu oameni de afaceri americani 
reprezentanți ai unor cunoscute com
panii și firme cu care România în
treține relații comerciale și de coo
perare. Cu această ocazie, partici
panta la întrevederi au făcut apre
cieri elogioase cu privire la dezvol
tarea economică a României, subli- 
niindu-se că România este un impor
tant partener in relațiile economice 
ale S.U.A.

La convorbiri și întîlnirî au parti
cipat Ion Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, șj 
Mircea Malița ambasadorul Româ
niei in S.U.A.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERAU A O.N.U.
Depășirea situației de încordare, oprirea cursei înarmărilor, 

soluționarea în interesul tuturor popoarelor a dificultăților ce confruntă 
economia mondială - idei centrale evidențiate în dezbaterile generale

NAȚIUNILE UNITE 26 — Trimisul Agerpres. N. Chilie. transmit" : In 
plenara Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile de politică ge
nerală — etapă de cea mal mare insemnătote in cadrul deliberărilor ma
relui forum mondial nl națiunilor Pornind de la fenomenele negative 
din riața internațională si de la-voința tot mai clar exprimată a -popoare
lor de pretutindeni de a trăi tn pace și înțelegere, vorbitorii din plenara 
Adunării Generale relevă necesitatea stringentă de a se depune eforturi 
stăruitoare — folosindu-se pe deplin posibilitățile de contacte, dialog si 
negocieri oferite de O.N.U., inclusiv de actuala sesiune, pentru depășirea 
încordării și dificultăților din viata internațională, pentru reluarea și con
tinuarea cursului destinderii, pentru oprirea si reducerea cursei vertigi
noase a înarmărilor si realizarea unor măsuri practice si urgente de dezar
mare, cu prioritate de dezarmare nucleară, pentru reglementarea prin mij
loace politice, pașnice, prin negocieri, a conflictelor și tuturor diferende
lor existente in lume, pentru rezolvarea neîntârziată a complexelor proble
me care compun dosarul economic al epocii actuale, respectiv subdezvol
tarea, decalajele economice, datoria externă împovărătoare a țărilor in
curs de dezvoltare și celelalte ano 
instaurarea unei ,noi ordini politice

Relevarea însemnătății de prim 
ordin a respectării principiilor de 
drept înscrise în Carta O.N.U. și dez
voltate ulterior prin numeroase docu
mente internaționale — ca o condiție 
esențială a asigurării unei cooperări 
normale între state și a menținerii 
păcii generale — a constituit tema 
principală a discursului rostit în ple
nară de președintele Venezuelei. 
Jaime Lusinchi. El a subliniat că, in 
prezent, eind asistăm la deteriora
rea gravă a climatului politic inter
național și creșterea pericolului de. 
declanșare a unei conflagrații nu
cleare pustiitoare, este nevoie de 
restabilirea încrederii și de institui
rea unui dialog autentic, intre state, 
bazat pe stimă și respect reciproc, 
pentru rezolvarea problemelor ds 
interes comun și. mai ales, de spori
rea respectului față de principiile de 
drept, despre care a arătat că sint 
„mai valabile și mai necesare decit 
ori cind".

Aproape toți șefii de delegații care 
au luat cuvîntul in cadrul dezbateri
lor generale din plenară au acordat 
o atenție deosebită necesității regle
mentării prin mijloace exclusiv 
pașnice a tuturor diferendelor și pro
blemelor internaționale, a stărilor de 
tensiune și conflict — problemă de 
o insemnătate primordială în zilele 
noastre, care figurează ca punct

nalii din viata internațională, pentru 
și economice mondiale.
distinct pe ordinea de zi a Adunării 
Generale, ca urmare a unei valoroase 
Inițiative a Rotnâniei.

Ministrul afacerilor externe al 
Islandei, Geir Hallgrimsson, a califi
cat drept un paradox grav al zile
lor noastre faptul că, in timp ce 
toate popoarele își. exprimă fără 
echivoc voința lor de pace și într-o 
perioadă in care milioane de oameni 
suferă de pe urma foametei și sub
nutriției, în anul 1984 se vor irosi 
pentru înarmări circa 1 000 miliarde 
de dolari. Din această cauză, a de
clarat el, este o problemă de cea mai 
mare urgență ca principalele puteri 
nucleare să-și intensifice eforturile 
avînd ca obiectiv limitarea și redu
cerea armamentelor nucleare și con
venționale.

Primul ministru al Noii Zeelande, 
David Lange, a arătat că poporul 
neozeelandez, alături de celelalte po
poare ale lumii, este tot mai îngrijo
rat de_ continuarea irațională a cursei 
Înarmărilor, deși s-a ajuns de mai 
niulți ani Ia acumularea unor arse
nale atomice care pot distruge în
treaga viață de pe planeta noastră. 
El a subliniat că actualei competiție 
militară se cere oprită fără intirziere 
cit nu s-a ajuns incă la o situație 
critică de natură să ducă la începerea 
unui conflict nuclear ce ar avea con
secințe dezastruoase. Oameni de

Reuniunea miniștrilor de externe din tarile 
„Grupului celor 77“

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres) 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au deschis miercuri 
lucrările reuniunii anuale a miniștri
lor afacerilor externe din țările 
membre ale „Grupului celor 77".

•Din partea tării noastre, la reu
niune participă tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
conducătorul delegației române la 
cea de-a 39-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

în cadrul, reuniunii, miniștrii vor 
examina situația economică pe plan 
mondial, in special in țările in curs 
de dezvoltare, și stadiul actual al 
dialogului economic internațional tn 
vederea stabilirii căilor și modalită
ților de depășire a dificultăților cu 
care sint confruntate aceste state. 
Miniștrii de externe vor proceda, 
totodată, la elaborarea și adoptarea

de măsuri pentru întărirea cooperă
rii economice reciproc avantajoase 
dintre tarile în curs de dezvoltare, a 
solidarității și unității lor de ac
țiune in procesul instaurării noii 
ordini economice internaționale.

Reuniunea din acest an are o sem
nificație aparte. avind in vedere că 
in 1984 se împlinesc 20 de ani dc la 
crearea „Grupului celor 77". Marcind 
acest eveniment, miniștrii vor trece 
in revistă principalele realizări ale 
grupului in cele două decenii de 
existență, perioadă în care numărul 
tarilor membre a sporit de la 77. in 
1964, la 127, în prezent, iar rolul 
grupului in viața internațională a 
crescut continuu, țările in curs de 
dezvoltare afirmîndu-se in toți acești 
ani ca factor activ și creator in pro
cesul restructurării raporturilor eco
nomice internaționale.

știință reputați din Est și din Vest, a 
spus el, ne-au avertizat că efectele 
globale climatice și biologice de lun
gă durată ale unui război nuclear 
vor fi mai severe decit se credea ini
țial și, aceasta, chiar dacă s-ar fo
losi doar o mică parte a arsenalelor 
nucleare existente. Oamenii de știin
ță au avertizat, de asemenea, că un 
război nuclear in emisfera nordică ar 
putea genera o iarnă nucleară care 
se va extinde și in emisfera sudică. 
Ei au mers mai departe și au arătat 
că există chiar riscul unei autodis
trugeri a speciei umane.

Apreciind că escaladarea în conti
nuare a cursei înarmărilor este into
lerabilă. vorbitorul s-a pronunțat 
pentru începerea neintîrziată a unor 
negocieri de fond în sfera dezarmării, 
cu implicarea activă a O.N.U., pen
tru reducerea și eliminarea pericolu
lui nuclear, pentru diminuarea și li
chidarea arsenalelor nucleare, pen
tru realizarea unei securități și unei 
păci autentice bazate pe dezarmare. 
' Bilanțul negocierilor de dezarmare 
din ultimii cîțiva ani. a declarat 
ministrul dc externe al Fiplandei, 
Paavo Vayrynen, este dezamăgitor. 
Mai mult, este alarmant. Lipsa de 
progrese se datorează unor motive 
politice. Toate statele lumii poartă 
răspunderea pentru înfăptuirea dez
armării. Dar lumea are dreptul să 
se aștepte ca statele posesoare de 
arme nucleare, care au cea mai 
mare -răspundere pentru realizarea 
dezarmării, să acționeze cu hotărire 
pentru a opri și schimba sensul 
cursei în domeniul producerii de 
arme. în primul rînd de arme nuclea
re. Prevenirea războiului nuclear, 
oprirea proliferării armelor nucleare, 
limitarea și reducerea arsenalelor nu
cleare. interzicerea armelor chimice 
și preîntimpinarea cursei înarmări
lor în spațiul cosmic rămin priorita
re pe agenda negocierilor interna
ționale.

Despre marile pericole pe care le 
prezintă cursa înarmărilor a vorbit 
pe larg îri discursul său ministrul de 
externe al Canadei, Joseph Clarck. El 
a evocat avertismentul oamenilor de 
știință, arătînd că aceștia au de
monstrat cu rigurozitate consecințele 
inacceptabile ale unui eventual 
război nuclear, făcînd cunoscut pen
tru toată lumea că „și pentru even
tualii supraviețuitori ai unui conflict 
cu folosirea armamentului atomic lu
mea va fi de nelocuit".

Ministrul canadian a subliniat ne
cesitatea unei abordări urgente a do
sarului voluminos al dezarmării, a 
începerii unor tratative serioase și 
responsabile care să ducă la măsuri 
substantiate de dezarmare, in primul 
rind de dezarmare nucleară.

Deciziile majore în aceste proble
me. a declarat vorbitorul, revin prin
cipalelor puteri posesoare de arme 
'frucleare. Dar o mare răspundere, a 
continuat el. avem noi. toate cele
lalte state. Eforturile multilaterale 
conduse și încurajate de țările mici 
și mijlocii, a subliniat ministrul ca
nadian în încheiere, pot contribui la 
îmbunătățirea climatului internatio
nal și pot introduce pe agenda nego
cierilor de dezarmare idei importan
te. cu o mare valoare practică.

[ VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR
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Să triumfe rațiunea,
să prevaleze interesele păcii!

S.U.iL: Expoziție avertisment
WASHINGTON — Sub genericul 

„Imagini pentru dezarmare : Arta 
pentru un mediu nenuclear", in 
orașul Cincinnati, din S.U.A., s-a 
deschis o expoziție, sub auspiciile 
unor organizații de luptă împotriva 
cursei înarmărilor nucleare, pentru 
dezarmare, transmite agenția U.P.I. 
Sint prezentate picturi și sculpturi, 
semnate de unele dintre celț! mai 
cunoscute personalități artistice 
americane, infățișind ororile unui 
eventual cataclism nuclear, precum 
și imagini de la bombardamentul

.5 
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% 
% 
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atomic asupra orașului japonez Hi- 4 
roshima. Expoziția va fi deschisă ; 
pină la 27 octombrie, urmind ca i 
ulterior să fie prezentată in alte • 
nouă orașe americane. I

Peste 4 000 de copii din statul % 
american Ohio au semnat o petiție i 
care exprimă îngrijorarea tinerei ’ 
generații din S.U.A. față de peri- & 
colul unui război nuclear. Docu- « 
mentul a fost transmis membrilor j 
Congresului american din partea 4 
statului Ohio. "

R.F.G. Demonstrații împotriva manevrelor N.fl.T.O.
BONN — O demonstrație de pro

test împotriva manevrelor militare 
ale N.A.T.O., in curs de desfășu
rare în R.F.G., a avut Ioc la poli
gonul american Fulda Wildflecken, 
situat la 75 kilometri nord-est de 
Frankfurt pe Main, informează 
agenția U.P.I. La acțiune au parti
cipat și aproximativ 50 de condu
cători ai unor organizații locale ale 
partidelor social-democrat și ecolo
gist, deputați ai acestor partide în 
Bundestag, precum și reprezentanți

ai unor organizații de luptă pentru \) 
pace din Marea Britanic și Dane- « 
marca. Poliția a intervenit, operînd » 
30 de arestări. |

Potrivit agenției U.P.I., în orașul 1 
Fulda și in apropierea poligonului 5 
american au fost organizate în ul- 
timele zile.mai multe acțiuni de « 
protest împotriva manevrelor mili- I 
tare ale forțelor N.A.T.O., acțiuni ț 
care se bucură de o atenție tot mai £ 
mare în rindul populației. J

ANGLIA : „NU, armelor nucleare !"
LONDRA — în centrul Londrei 

s-a desfășurat, sub lozincile „NU, 
războiului nuclear!" și „Jos armele 
nucleare !“, o demonstrație a parti-

zanilor păcii. Demonstrația se In- 
scrie în șirul acțiunilor antirăzboi- 4 
nice care au loc în aceste zile în ’ 
Marea Britanic. |

,—.—.----- -

Fenomenele negative din economia mondială
— în atenția reuniunii F.M.I. și B.I.R.D.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
La Washington se desfășoară lucră
rile Adunării Generale anuale a Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.) 
și Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.) 
la care participă miniștrii de finan
țe ai țărilor membre, intre care și 
România. Pe agenda de lucru a re
uniunii se află examinarea fenome
nelor ce confruntă economia și .situa
ția financiară mondială. Intre aces
tea se numără — așa cum indică 
documentele elaborate în cadrul re
uniunilor pregătitoare — posibilită
țile și perspectivele de relansare a 
economiei mondiale, consecințele a-

cumulării datoriilor externe în con
dițiile aplicării unor dobinzi excesi
ve. relațiile valutar-monetare, în 
contextul eforturilor vizind restruc
turarea sistemului financiar interna
țional actual.

Reuniunea abordează problema ac
cesului mai larg al produselor din 
țările în curs de dezvoltare pe pie
țele statelor industrializate, în con
dițiile unui comerț fără practici pro- 
tecționiste și discriminatorii.

în cadrul dezbaterilor generale ale 
Adunării Generale anuale a F.M.L 
și B.I.R.D. au luat cuvîntul repre
zentanții S.U.A.. Italiei, Japoniei, 
Zambiei, R. P. Chineze,

Acord chmo-britanic privind statutul
teritoriului Hong Kong

BEIJING 26 (Agerpres). — Guver
nul R.P. Chineze a hotărît să reia 
exercitarea suveranității Chinei asu
pra teritoriului Hong Kong la 1 iulie 
1997, dată la care Guvernul Marii 
Britanii va retroceda Ilong Kong-ul 
R.P. Chineze — se arată in declara
ția comună chino-britanică parafată 
miercuri, la Beijing, dc reprezen
tanți ai guvernelor celor două țări. 
După cum transmite agenția China

Nouă, odată cu .reluarea exercitării 
suveranității, R.P. Chineză va institui 
în Hong Kong o regiune administra
tivă specială cu numele de „Hong 
Kong — China", carc-și va menține 
actualul sistem social și economic și 
statutul de port liber, in timp ce po
litica externă și problemele apărării 
vor ține de competența guvernului 
central.

ORIENTUL MIJLOCIU
jN ȚĂRILE OCCIDENTALE:

Problema șomajului rămîne deschisă, 
în pofida începutului de redresare economică 

® Inmulte țări capitaliste dezvoltate numărul celor fără lucru atinge peste 10 la sută 
din totalul forței de muncă ® Prelungirea duratei șomajului implică deteriorarea conti

nuă a calității vieții ® Luptă hotărîtă pentru apărarea dreptului la muncă

Studii, rapoarte, diverse alte do
cumente ale unor organisme econo
mice naționale și internaționale 
atestă că. m ciuda unui inceput de 
redresare, care, la sfiușitul anului 
trecut și in primele luni ale acestui 
an părea destul de pronunțat, in 
țările occidentale nu se poate încă 
vorbi de o ameliorare a situației eco
nomice- generale. Fragilitatea stabi
lității economice s-a văzut și în evo
luția din lunile iulie, august și sep
tembrie, cind imensa . majoritate'a 
țârilor capitaliste dezvoltate au ra
portat o diminuare sensibilă a rit
mului de creștere Tn toate sectoarele 
de producție. Ceea ce arată că „în
ceputul de redresare se dovedește 
anemic și fără suflu" — cum se ex
primă Ziarul „WASHINGTON POST".'

Un barometru fără greș.
Pentru a se aprecia evoluțiile de pe 
scena economică occidentală există 
un barometru foarte precis, care 
indică cu exactitate „starea vre
mii"! Și. acesta este șomajul. Cum 
evoluează, barometrul șomajului în 
condițiile actuale ? Două opinii sint 
elocvente :
• Revista „PROBLEMES ECONO- 

MIQUES" : „Creșterea șomajului 
este acum o trăsătură negativă co
mună a economiilor țărilor occiden
tale industrializate".

O Revista „ECONOMIST" : „Nu
mărul celor fără lucru este în pre
zent doar cu puțin mai mic decit. in 
momentele cele, mai, grave ale crizei".

Desigur, cauzele acestei situații sint 
multiple, ele datqrindu-se in cea 
niai mare măsură naturii societății 
capitaliste, care ar<: nevoie de exis
tența unei substanțiale „armate de 
rezervă", folosită in scopul adincirii 
exploatării. Trebuie insă menționat 
că, intr-o serie; de țâri occidentale, 
menținerea șomajului Ta uh nivel: 
foarte ridicat, are și alte explicații. 
Tn primul rind. sporul producției și 
începutul de .-redresare . înregistrate. , 
nu aii funcționat uniform in toate 
țările O.E.C.D.. (care 1 grupează prin
cipalele state capitaliste cu nivel 
înalt de industrializare). Dar. cițiar 
in cele in care ritmul de dezvoltare . 
economică a fost, mai accentuat, ca 
de exemplu Japonia, șomajul totuși 
a crescut (in această țară numărul 
celor fără lucru majorindu-se eu 
150 090 in ultimul an).

în al doilea rind. in unele țări 
sporurile de producție s-au datorat

pompării masive de fonduri în in
dustria dc armament. Fiind însă 
vorba de realizarea unor arme tot 
mai sofisticate. prin colaborarea unor 
industrii de virf. totalul forței de 
muncă solicitat in mod suplimentar 
a fost și este foarte redus. Aceasta 
evidențiază, o dată mai mult, că 
oricit de nfari ar fi investițiile in 
industria de război, aceasta nu con
stituie un remediu pentru problema 
.șomajului. O dovadă elocventă : deși 
sectoarele militare din S.U.A. au pri
mit in ultimul timp fonduri ma
sive, vitregind sectoarele civile de 
investițiile necesare, care au și în
registrat o scădere a producției, 
șomajul a crescut în iulie și august, 
apropiindu-se acum — după cum 
menționează ASSOCIATED PRESS 
— de 8 la sută din întreaga forță 
de muncă. ;

Șanse tot mai reduse de 
angajare caracteristi
că a șomajului în etapă actuală este 
că, in condițiile menținerii sale la un 
nivel foarte ridicat pe ansamblul 
țărilor capitaliste, crește nu numai 
numărul celor proaspăt sosiți pe 
piața muncii care nu găsesc de lu
cru, dar și al celor rămași fără un 
loc de muncă de o perioadă înde
lungată. Aceasta este de natură să 
diminueze , șansele lor de angajare. 
Potrivit ziarului „DIE WELT“. tara 
cu cel mai mare număr de șomeri 
care au depășit un an sau chiar 
mai mult de cind nu mai au de lucru 
este R.F.G. „Piața forței de muncă 
stagnează" — subliniază comunica
tul Oficiului federal pentru muncă, 
de la Niirnberg, dat publicității de 
agenția D.P.A. O situație asemănă
toare este in Franța, Canada, Ita
lia si Olanda. în cadrul recentei re
uniuni de Ia Dublin, a miniștrilor 
pentru problemele sociale din cele 
zece tari membre 'ale Pieței comune 
s-a evidențiat că din cei 12,5 milioa- 

..țte de șomeri citi există in prezent 
iii țările respective 4.3 milioane s-au 
aflat, in ultimii trei ani îjjtr-o stare 
de șomaj permanent.

Prelungirea duratei șomajului im
plică. așa cum o arată numeroase 
studii sociologice, o gravă deterio
rare a calității vieții. Revista 
..I.’EXPRESS" scrie că „in rindul 
celor care de mult timp nu reușesc 
să găsească ' un loc de muncă se 
manifestă simțămintul disperării, 
inutilității. Acolo unde nivelul șoma

jului este ridicat, la fel de ridicat 
este și procentajul celor pare suferă 
dc așa-zisele boli sociale, celor care 
iși pun capăt zilelor sau apucă pe 
panta narcoticelor și alcoolismului. 
Chiar și criminalitatea se cuibărește 
acolo unde este mizerie și disperare".

Iar șomajul atinge mereu noi ca
tegorii și pături sociale. în 60 la suta 
din orașele S.U.A., șomajul repre
zintă „problema socială cea mui 
stringentă". Aceasta este concluzia 
care se desprinde dintr-un studiu 
publicat la sfîrșitul lunii august'-Ta 
Washington de Liga orașelor, „tn 
fiecare al patrulea oraș, șomajul a- 
fectează peste 10 la sută din popu
lația activă, ceea ce depășește media 
pe țară" — se, arată în studiul res
pectiv. „Cei mai afectați — se men
ționează in continuare — sint per
soanele de culoare; le urmează ti
nerii șl, in ultimul timp, chiar și cei 
cu diplome universitare, in special 
aceia din domeniul umanistic, care 
nu reușesc să găsească un loc de 
muncă potrivit calificării lor“.

Potrivit datelor difuzate la 15 sep
tembrie de ■ Ministerul Muncii din 
Franța, numărul celor „înregistrați 
oficial" ca fiind în căutarea unui loc 
de muncă se ridică la 2:360 000. Po
trivit agenției FRANCE PRESSE, 
acest nivel reprezintă o creștere de 
2,6 la sută in raport cu luna prece
dentă, totalitatea celor care nu au 
slujbe constituind 10,1 la sută din 
populația activă a țării. Concomi
tent, in decurs, de un an, ofertele 
de locuri de muncă, au scăzut cu 10 
la sută — transmite France Presse.

Și-in Canada, țară unde pină nu 
de mult Se constata o „foame” de 
brațe de muncă, situația se înrău
tățește. Referindu-se Ta aceasta. a- 
genția D.P.A. transmitea : „în aceas
tă țară, care cu numai .cîțiva ani 
in urmă primea cu brațele deschise 
in special imigranți, .calificați, dom
nește in prezent un șomaj ridicat, 
cel mai înalt. din 1935“. Numai in 
luna, august 'au rămas fără lucru 
21 000 de persoane, totalul, șomerilor 
reprez'entind • 1T2 la sută din totalul 
forței de muncă din Canada — re
latează' agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL.

Ample frămintări și miș
cări sociale. In toate țâTiîe 
O.E.C.D. au avut și au loc numeriiase 
greve, demonstrații și acțiuni de . pro
test in cursul cărora oamenii mun

Crize parcursă în perioada 1978—1983 de industria siderurgică din toate 
țările occidentale a avut ca rezultat închiderea a numeroase capacități de 
producție și concedierea citorva sute de mii de salariați din acest sector. 
Situația nu s-a. schimbat, in ciuda începutului de redresare economică, șo
majul atingind o rată foarte înalta in rindul siderurgiștilor. în fotografie : 
siderurgiști din Eschweiler (Luxemburg) demonstrează in apărarea locurilor 

lor de muncă

cii și-au spus cuvîntul în apărarea 
dreptului ia muncă, pentru condiții 
mai bune de viață. Dintre toate 
acestea se detașează prin forță și 
prin durată greva unor importante 
detașamente ale minerilor brita
nici. Acțiunea lor — arată agenția 
REUTER — a început in urmă 
cu peste sase luni in semn de Pro
test împotriva intenției declarate a 
Consiliului national al minelor de a 
închide 20 'de exploatări și, implicit, 
de a desființa 20 000 de locuri de 
muncă.

Pentru a înțelege dîrzenia cu care 
minerii britanici își apără dreptul la 
muncă trebuie menționat faptul că 
pericolul azvîrlirii pe drumuri a unui 
număr de 20 000 dintre ei se produce 
in condiții care fac, practic, impo
sibilă absorbirea lor in alte sectoare 
deț activitate sau în același domeniu, 
în luna iulie, șomajul a crescut in 
Marea Britanic cu 71 000. Cifra a 
sporit in august cu incă 15 000 
persoane. în total, in întreaga țară, 
potrivit statisticilor oficiale, cifra 
șomerilor este de 3,2 milioane — 
ceea ce reprezintă cam 13 la sută 
din forța de muncă.

■Ar
Pornind de la faptul că in ultima 

lună indexul principalilor indicatori 
economici din S.U.A. a înregistrat un 
declin de 0,8 Ia sulă, urmind după 
declinul de 1,3 la șută din luna pre
cedentă. observatorii apreciază câ 
acestea reprezintă simptome ale in
certitudinilor și fenomenelor . rece- 
sioniste ce persistă in economia Sta
telor Unite, ca și in economia celor
lalte țări occidentale. La rindul său, 
ziarul „DER TAGESSPIEGEL", re

ferindu-se la datele generale pri
vind evoluția economică obcidentală. 
scrie : „Banca de Reglementări In
ternationale este pesimistă. Aceas
tă bancă cu sediul la Basel aver
tizează că este posibilă o recru
descentă a inflației. Președintele băn
cii, dl. Leutwilles, a subliniat. că 
majoritatea guvernelor trebuie să 
limiteze cheltuielile publice. Este 
criticată îndeosebi deteriorarea ba
lanței comerciale a S.U.A. Conti
nuarea creșterii dobînzilor ameri
cane. asociată cu renașterea unui 
climat inflationist si cu sporirea ne
întreruptă a deficitelor bugetare, ar 
putea duce la o depresiune econo
mică de lungă durată. Am greși 
deci dacă am vrea să schițăm ima
ginea unei economii occidentale ca 
fiind în bună stare de sănătate".

Ceea ce. implicit. înseamnă că. 
departe de a se reduce, numărul 
șomerilor din țările capitaliste se 
va menține la același nivel ridicat, 
cu toate consecințele politice, econo
mice și sociale care decurg din 
aceasta. Dealtfel, agenția France 
Presse a transmis marți raportul 
de perspectivă al Organizației pen
tru Cooperare Economică si Dezvol
tare (O.E.C.D.) care arată că numă
rul șomerilor dip țările vest-eurooe- 
ne. va spori anul viitor la 20 mi
lioane (11.5 la sută din totalul popu
lației active), fată de 18 milioane în 
prezent. Pe ansamblu! O.EC.D.. care 
mai include, in afară de țările vest- 
europene. S.U.A.. Canada. Japonia. 
Australia si Noua Zeelandă. șomajul 
va afecta 31.5 milioane persoane.

Nicolae PLOPEANU

• Iordania a reluat relațiile diplomatice cu Egiptul • 
măsuri de normalizare a situației clin Liban

AMMAN 26 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Iordaniei a hotă- 
rit reluarea relațiilor politice și di
plomatice cu Egiptul cu începere de 
la 25 septembrie — informează agen
țiile internaționale de presă, citind 
un comunicat oficial difuzat la 
Amman.

BEIRUT '2G (Agerpres). — în ora
șul Tripoli, din nordul Libanului, au
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continuat operațiunile de retragere 
a combatanților milițiilor rivale și a 
armamentului greu instalat în di 
rite puncte ale orașului. Poziți 
deținute de miliții au fost preluata 
de poliția libaneză. Totodată, a con
tinuat desființarea baricadelor ridi
cate în timpul luptelor din ultimii 
ani. Toate operațiunile menționate 
se înscriu in prima etapă a planului 
de pace, realizat recent.

geimthle de presa
pe scurt

VIZITA ÎN UNIUNEA SOVIETI
CA. La Moscova a avut loc miercuri 
o întrevedere între K. U. Cernenko, 
secretar general ai C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Kalevi Sorsa, 
primul ministru al Finlandei, aflat 
în Uniunea Sovietică într-o vizită 
oficială. Au fost examinate stadiul 
și perspectivele de dezvoltare a re
lațiilor dintre cele două țări pe 
diferite planuri, precupi și o serie 
de probleme internaționale actuale.

INDEPENDENȚA NAMIBIEI 
constituie una din principalele pro
bleme care preocupă grupul țărilor 
africane la actuala sesiune a Adu
nării Generale, a declarat Peter 
Onu, secretar general interimar al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Comitetul eliberării al 
O.U.A., a reamintit el, s-a pronun
țat pentru convocarea unei reuni
uni a Consiliului de Securitate in 
vederea discutării impasului în 
care se află problema acordării 
independenței Namibiei.

PENTRU REGLEMENTAREA PE 
CALE PAȘNICA A PROBLEME
LOR LITIGIOASE. încetarea cursei 
înarmărilor și întărirea păcii ge
nerale constituie premisele princi
pale pentru dezvoltarea economică 
și socială a tuturor țărilor, a de
clarat la Conackry ministrul de ex-j 
terne al Guineei,. Facine Toure. In
staurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, pentru care luptă 
și guvernul Guineei, ar contribui 
la atingerea acestui deziderat. Gui
neea, a declarat Facine Toure, mi
litează consecvent pentru reglemen
tarea tuturor problemelor litigioa
se pe calc pașnică, prin negocieri.

CENTRALA MUNCITOREASCĂ 
BOLIVIANA a hotărit să acționeze 
energic pentru apărarea procesului 
de transformări democratice struc
turale inițiat de guvern. Secretarul 
general al acestei centrale, Walter 
Delgadillo, a declarat agenției E.F.E, 
că „în fața manevrelor forțelor de 
dreapta, care doresc să creeze con
diții propice pentru declanșarea ri
nei lovituri de stat militare in Bo- 

i“, sindicatele boliviene reunite

în Centrala Muncitorească Bolivia- 
nă au hotărit să se mobilizeze pen
tru a acționa unitar in apărarea 
continuității procesului de transfor
mări democratice structurale.

POPULAȚIA BELGIEI, 
datelor oficiale difuzate la 
xelles de Biroul Național de 
tistică, la finele anului trecut 
gia avea 9 835 023 locuitori.

Potrivit 
Bru- 
Sta- 
Bel-

IN UNIUNEA SOVIETICA a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos 1 599". După cum 
relatează agenția T.A.S.S., el este 
destinat: continuării explorării spa
țiului cosmic.

ASIGURAREA AUTOAPROVI- 
ZIONARII ALIMENTARE ÎN 
AFRICA constituie tema unei reu
niuni ale cărei lucrări s-au deschis 
în capitala Republicii Mali, Bama
ko, și Ia care participă delegați re- 
prezentînd 45 țări și organizații 
internaționale. Scopul întîlnirii este 
studierea modalităților de acoperi
re din resurse proprii a necesități
lor de produse alimentare ale ță
rilor africane. Organizarea reuniu
nii are loc in condițiile in care 
peste 20 de state ale continentu
lui, lovite de o puternică secetă, 
sint confruntate cu probleme grele 
pe planul alimentației.

DECIZIE A O.P.E.C. Reunit Ia 
Viena, Comitetul de supraveghere 
al Organizației Țărilor Exporta
toare de Petrol (O.P.E.C.) a hotărît 
să' mențină neschimbate nivelurile 
acceptate ale prețului și producției 
de țiței in cadrul organizației pen
tru al patrulea trimestru al acestui 
an. Prețul oficial de referință al 
țițeiului vindut de cele 
membre ale organizației i 
martie 1983, de 
iar 
de

13 țări 
este, din 

29 dolari barilul» 
nivelul .total al producției este 
17,5 milioane barili pe zi.

POLIȚIA ITALIANA a arestat, 
în regiunea Catana, in cadrul unei 
vaste operațiuni antiteroriste, 19 
membri ai organizației criminale 
Mafia, informează agenția France 
Presse.
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