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STRINGEREA SI DEPOZITAREA NElNTlRZIATA 
A ÎNTREGII RECOLTE!

Dezbateri temeinice, exigente, 
măsuri riguros fundamentate 

pentru realizarea planului pe 1985

I
în aceste zile, în întreprinderile industriale, de 
construcții, transporturi si telecomunicații. în insti
tutele de cercetare științifică, proiectare și ingine
rie tehnologică, precum și in unitătiie din alte sec
toare ale economiei naționale, au început să se 
desfășoare adunările generale ale oamenilor mun
cii sau ale reprezentanților acestora — foruri su
preme ale democrației și autoconducerii muncito
rești din unitățile economice. Semnificația aparte 

a acestor adunări generale decurge din faptul că 
ele au loc intr-o perioadă in care toți oamenii 
muncii. întregul popor acționează stăruitor, cu ab
negație și dăruire, pentru a intitnpina Congresul 
al XlII-lea al partidului cu remarcabile succese 
în muncă, pentru a îndeplini exemplar, la toți in
dicatorii. planul pe acest an hotăritor al cinci
nalului.

Desfășurindu-se în spiritul înaltelor exigente si 
al orientărilor deosebit de prețioase formulate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al 
partidului, actualele adunări generale ale oameni
lor muncii sînt chemate să dezbată cu responsabili
tate muncitorească si să aprobe sarcinile ce revin 

, întreprinderilor și centralelor industriale din Planul 
național unic de dezvoltare economico-socială a 
ltomâniei pe anul 1985. să hotărască asupra măsu
rilor ce se impun a fi luate pentru recuperarea 
restanțelor și realizarea integrală, la toți indicato
rii, a planului pe anul 1984, să stabilească si să 

j aprobe programul unitar de măsuri politico-orga- 
i nizatorice si tchnico-economice menite să asigure 
• îndeplinirea integrală, din primele zile, a prevede- 
[ rilor planului pe anul viitor. Tocmai de aceea, buna 

pregătire si desfășurare a adunărilor generale ale 
I oamenilor muncii trebuie să ocupe în prezent un 
I iloc central în cadrul preocupărilor tuturor orga- 
| nelor și organizațiilor de partid.

Manifestindu-se ca adevărate tribune de afirma- 
I re puternică a conștiinței si responsabilității de 
j proprietari și producători ale oamenilor muncii, 

adunările generale trebuie să aibă un profund ca
racter de lucru, să se desfășoare intr-un pronunțat 

i spirit critic și autocritic, intr-un climat de princi- 
; pialitate si exigentă muncitorească. Numai prin an- 
: gajafea directă, activă șl responsabilă a oamenilor 

muncii în dezbaterea aprofundată a problemelor 
producției vor putea fi identificata cele mai bune 
soluții, vor putea fi stabilite cele mai eficiente I 

J măsuri pentru îmbunătățirea întregii activități eco- • 
I nomice, pentru ridicarea ei la nivelul exigentelor 
| și sarcinilor formulate de conducerea partidului, 
j Toți part.icipanții la dezbateri au datoria să se ma- 
Inifeste ca autentici cunoscători ai problemelor de 

Ia locul lor de muncă și. totodată, ca oameni po
litici. cu o înaltă conștiință muncitorească, revolu- 

J tionară. raportind propria lor activitate la proble- 
Imele de ansamblu din sectorul sau domeniul în 

care lucrează, la exigentele actualei etape de dez
voltare intensivă a economiei naționale.

Desigur, sarcinile concrete ire care Ie are de rea
lizat fiecare colectiv diferă de Ia o unitate la alta, 
in funcție de specificul activității fiecăreia. Ca 
atare, și problemele ce vizează pregătirea produc
ției anului viitor, supuse dezbaterii adunărilor ge
nerale. vor fi diferite. Dar o condiție esențială a 
pregătirii iu cele mai bune condiții a producției din 
ultimul an al actualului cincinal o constituie rea
lizarea integrală a planului pe acest an. lată de ce. 
dezbătind și aprobind sarcinile de plan pe anul 
1985. actualele adunări generale sînt chemate să 
analizeze cu înaltă răspundere modul în care s-a 
desfășurat activitatea în acest an, rezultatele ob
ținute in îndeplinirea planului și a bugetului de ve
nituri și cheltuieli pe primele trei trimestre, să 
adopte măsurile necesare pentru recuperarea ră- 
minerilor în urmă, acolo unde acestea există.

în spiritul sarcinilor și exigențelor subliniate stă
ruitor în ultimul timp de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adunările generale ale oamenilor mun
cii din toate unitățile economice trebuie să pună 
un accent deosebit pe dezbaterea și stabilirea 'de 
măsuri care să asigure îndeplinirea exemplară a 
planului la producția-marfă, realizarea integrală a 
producției fizice la toate sortimentele. Sarcini deo
sebite revin în acest sens adunărilor generale - din 
unitățile industriei extractive și energetice, spre a 
se asigura toate condițiile necesare pentru ’recu
perarea restanțelor șl îndeplinirea integrală a pia
nului la producția de cărbune, țiței, gaze naturale, 
minereuri și alte materii prime absolut necesare
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STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR. Cifrele înscrise pe hartă re
prezintă, in procente, pe județe, suprafețele de pe care o lost strinsă sfecla 
de zahăr pină ir. seara zilei de 18 octombrie, fn județele marcate eu o 
linie, nu se culti’ă această plantă. (Dote comunicata de Ministerul 

Agriculturii).

Din punct de .vedere calendaristic — am 
intrat în a doua jumătate a toamnei —■ 
este de așteptat ca, de aici înainte, zilele 
însorite, cu timp frumos, să fie din ce în 
ce mai puține. Tocmai de aceea, în această 
perioadă, obiectivul de cea mai mare im
portanță pentru toți oamenii muncii din 
agricultură, pentru toți locuitorii satelor îl 
constituie stringerea, transportul și depo
zitarea în cel mai scurt timp a tuturor cul
turilor de toamnă, astfel incit nimic din 
recolta acestui an să-nil se piardă.

Cerința intensificării ritmului de recol
tare este cu atît mai imperioasă cu cit pe 
cimp, în grădini, vii și livezi se mai află 
mari cantități de produse care trebuie adu
nate și depozitate cit mai grabnic, cu grijă 
gospodărească. Dealtfel, din .datele centra
lizate Ia Ministerul Agriculturii rezultă că 
în seara zilei de 18 octombrie mai rămă
sese de recoltat porumbul de pe 45 la sută 
din suprafața cultivată, sfecla de zahăr — 
de pe 39 Ia sută, orezul — de pe 65 la 
sută, soia — de pe 11 la sută, cartofii de 
toamnă — de pe 2 la sută, iar strugurii pen
tru vin — de pe 29 la sută din suprafața 
plantațiilor aflate pe rod. Ca atare, se 
desprinde concluzia majoră că pretutindeni, 
în fiecare județ și in fiecare comună, or
ganele și organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților agricole 
au datoria de mare răspundere de a asi
gura mobilizarea puternică la stringerea 
recoltei, în primul rind a produselor pe
risabile. a tuturor locuitorilor de la sate, 
utilizarea la întreaga capacitate a mijloa
celor mecanice, precum și folosirea din plin 
a timpului bun de lucru, astfel incit ritmul 
de recoltare să fie accelerat la maximum.

Intrucît porumbul mai este de recoltat ’ 
do pe mai mult de 1,2 milioane hectare, 
este absolut necesar ca majoritatea forțe
lor umane și a mijloacelor mecanice să fie 
concentrate la culesul acestei culturi, ast
fel incit pină cel tîrziu la 25 octombrie în
treaga producție să fie strinsă și depozitată 
de pe toate suprafețele cultivate. Totodată, 
deosebit de important este ca în aceste zile

să se acționeze cu operativitate Ia recol
tarea soiei și a orezului, culturi la care, 
pentru evitarea pierderilor, culesul trebuie 
făcut atunci cind plantele sînt uscate. Or, 
pentru aceasta este nevoie ca mijloacele 
mecanice de recoltare să fie utilizate la 
întreaga țapad-tate, creîndu-se în acest 
scop toate condițiile pentru funcționarea 
lor neîntreruptă pe tot parcursul zilei. în 
aceeași ordine de idei, se pune și proble
ma intensificării recoltării sfeclei de zahăr. 
Dacă pină acum problema principală era 
respectarea întocmai a graficelor de re
coltare stabilite de fabricile de zahăr, po
sibilitatea înrăutățirii vremii face necesar 
ca în perioada următoare să se treacă cu 
forțe sporite la stringerea sfeclei de pe 
suprafețe mult mai mari și la însilozarea 
producției, spre a se evita orice pierderi.

Pentru evitarea oricăror pierderi efor
turile depuse pentru grăbirea culesului tre
buie să fie însoțite de grijă si răspun
dere sporite pentru transportul și depozi
tarea recoltei în oele mai bune condiții, in 
același ritm cu recoltarea. Pentru aceasta, 
în scopul creșterii indicelui de utilizare a 
mijloacelor de transport, este nevoie ca 
atît în cimp, la încărcare, cit și la locurile 
de depozitare, la descărcare, să se asigure 
un număr sporit de oameni pentru a se 
reduce substanțial timpul de staționare a 
acestor mijloace. Esențial este ca toate 
conducerile unităților agricole să manifes
te o înaltă răspundere, asigurînd livrarea 
ritmică și integrală a tuturor cantităților 
de produse prevăzute la fondul de stat.

Timpul este înaintat și, tocmai de aceea, 
organelor județene de partid și agricole, 
organizațiilor de partid de la sate, con
siliilor populare și conducerilor unităților 
agricole le revine sarcina de mare răspun
dere de a lua toate măsurile, de a acționa 
energic — mobilizînd puternic toate for
țele — pentru încheierea grabnică a strin- 
gerii și depozitării tuturor roadelor toam
nei din cimp, din grădini, vii și livezi.

Aurel PAPAOIUC

OAMENI1 HOTĂRĂSC RECOLTELE!
Secvențe din experiența și rezultatele agriculturii județului Olt, care și-a propus obiectivul ambițios și pe deplin 

realizabil de a deveni un județ al producțiilor agricole record pagina a iii-a

De la Congresul al XH-iea la Congresul al XHI-lea al partidului

Ce raportează oamenii, 
ce consemnează azi 

calculatoarele din Botoșani

UN TELEX BATE CON
TINUU... Este vorba de te
lexul de Ia întreprinderea 
de utilaje și piese de 
schimb Botoșani. Inginerul 
Nistor Răcnea, directorul 
întreprinderii, la datorie, 
aici, de la prima „cără
midă", este pur și simplu 
bombardat de ■ comenzi 
venite pe această cale. 
Tocmai primise solicitarea 
imperativă a minerilor din 
cîmpia de cărbune a Gor- 
jului pentru livrarea a 7 
electropompe. Apel munci
toresc căruia nu-i poți 
răspunde decît muncito- 
rește.

— Să fie onorată ime
diat această cerere.

— Și pe cine tăiem de 
pe listă, tovarășe direc
tor ? Știți, solicitarea Gor- 
jului e peste ■ contract...

— Pe nimeni. Ne-am 
propus ca pină la Con
gresul partidului să li
vrăm 1300 d.e țlcptro- 

"pOmpe peste plan ?",W6-?irn 
propus. Alai mult : angaja
mentul e pe cale să fie 
realizat înainte de ter
men. Așa că e o datorie 
pentru noi să răspundem 
prompt solicitărilor de 
acest fel.

în aceeași zi, cele șapte 
electropompe au plecat 
spre „cîmpia de cărbune" 
a Gorjului. Iar aici. Ia 
întreprinderea din Boto
șani, telexul batea conti
nuu. Apeluri, apeluri, a- 
peluri...

— De cind bate așa, fără 
răgaz 1

— Dacă e vorba despre 
electropompe, apoi aseme
nea cerințe au început să 
curgă imediat după Con
gresul al XII-Iea al parti

dului. O veche hală în 
care șc turnau ceaune și 
bucșe de căruță a fost în
tinerită, reprofilată pe 
electropompe — șl cu asta 
am spus totul...

Totul și... nu chiar.
De atunci și pină în a- 

ceste zile din apropierea 
Congresului al XlII-lga al 
paruafâlui' s-hu făurit aici 
pentru industrie, pentru 
nevoile agriculturii, peste 
100 000 de pompe. Jubileul 
a intrat firesc în noua is
torie a uzinei. După cum 
același sentiment a înso
țit nenumăratele instalații 
complexe și mijloacele de 
automatizări electronice și 
electrotehnice meșterite la 
„Electrocontact". Cu desti
nația : bazinele miniere 
ale țării, industria chimică, 
industria navală, industria 
petrolieră.

...Bat continuu telexuri 
și la „Electrocontact" — 
Botoșani. Indicativul a- 
cestei unități a intrat în 
atenția a numeroase între
prinderi din toată țara. 
Fi^idcă tînăra, dar reputata

unitate botoșăneană se 
înscrie ca un termen ne
cesar în ecuația dezvoltării 
pe care o propune, pen
tru timpul prezent și vii
tor, proiectul de Directive 
ale Congresului al XlII-lea 
al partidului.

DACA I S-AR DA DIN 
NOU CU VIN TUL... O cău
tam peste tot. La comite
tul de partid ni se spune 
că e în hale, tn hale, că 
e la consfătuirea cu pro
ductivitatea. La consfă-' 
tuire că a fost chemată la 
municipiu. Și așa mai de
parte. în sfirșit, dăm pină 
Ia urmă de Teodora San
du, secretara comitetului 
de partid de la „Integrata" 
— Botoșani. Nu are de
loc aerul că ar fi prinsă 
în hățișul atîtor îndatoriri. 
Dimpotrivă. Răspîndește o

Mie TĂNASACHE 
Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteir

Foto : EUGEN DICHISEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

Doar amintire-a fotografiei de arhivâ mai păstrează imaginea de vechi tirg o Botoșanilor. Aspectul său de azi impune atenției o urbanistică modernă, cu toate atributele civilizației socialiste^(Continuare in pag, a Il-a)

Proiectul de Directive prevede: Demnitate și încredere
0 STRATEGIE ORIGINALĂ, UNITARĂ ȘI ARMONIOASA

privind dezvoltarea calitativă a economiei și vieții sociale
Partidul și poporul nostru dezbat, 

într-o atmosferă de inaltă responsa
bilitate politică, de emulație, și anga
jare revoluționară, proiectul de Di
rective ale Congresului al XlII-lea, 
document istoric elaborat cu deosebi
tă profunzime științifică, pe baza e- 
valuării realiste a stadiului în care 
ne aflăm și a forței economice si so
ciale de care dispunem, purtind in 
același timp pecetea unei viziuni în
drăznețe a viitorului patriei, a cu
tezanței revoluționare, imprimate 
gindirii și politicii novatoare a 
partidului nostru de ilustrul său 
fiu și conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Semnificațiile cu adevărat istori
ce ale proiectului Directivelor, care 
îl impun în rindul marilor documen
te programatice inițiate și elaborate 
cu contribuția nemijlocită, hotăritoa- 
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
rezultă din faptul că prospectează și 
planifică dezvoltarea, economică si 
socială a României pină la orizontul 
anului 2000. deci pină la finele a-

cestui mileniu, numărîndu-se printre 
cele mai cuprinzătoare si mai temei
nic fundamentate programe de acest 
fel cunoscute pe olan mondial.

Conceput în for- ■ 
mulări de mare so
brietate. de o' im
presionantă precizie 
a estimărilor, de o 
remarcabilă si ju
dicioasă determina
re a orientărilor, 
priorităților, teluri
lor si obiectivelor ce 
trebuie înfăptuite, 
proiectul de Directi
ve ne dă tuturor, ca 
un edificiu solid si 
impunător, un sen
timent de optimism 
si de certitudine, 
avind înscrisă. în 
însuși echilibrul si
armonia direcțiilor si realizărilor de 
viitor conturate, garanția înfăptui
rii lui depline.

Forța ideologică, politică și prac
tică a proiectului Directivelor pro

vine. in primul rînd. din faptul că 
este elaborat pe baza unei analize 
marxiste creatoare a realităților, con
dițiilor si cerințelor majore ale dez

voltării tării noastre 
în perioada deplinei 
înfăptuiri a societă
ții socialiste multi
lateral dezvoltate, 
precum si prin eva
luarea si proiecta
rea tendințelor mon
diale si a restructu
rărilor ce se prefigu
rează în viata cco- 
nomieo-socială a lu
mii, printr-o abor
dare modernă si o 
viziune novatoare 
asupra dimensiuni
lor si factorilor dez
voltării.

Acest nou docu
ment este o expresie străluci
tă a unei opțiuni si orientări 
constante a partidului nostru, a 
secretarului său general, spre a- 
profundarea. regindirea si soluționa

rea problemelor de bază ale dezvol
tării economico-sociale a României 
socialiste din perspectiva unei gmdiri 
marxiste novatoare si cuprinzătoare, 
deschise spre abordările moderne, 
spre noile concepte ale teoriei so
ciale. spre luarea în considerare a 
evoluțiilor complexe și contradic
torii ale lumii de azi și cu o acută 
scrutare . a factorilor si elementelor 
noi care potențează dezvoltarea in 
epoca noastră. Directivele 'si orientă
rile de perspectivă sint astfel perfect 
concordante cu exigentele unui sis
tem dinamic si multidimensional, in
tegrator și armonios de prospectare 
și programare a dezvoltării — a o- 
biectivelor, tehnicilor, orientărilor și 
sarcinilor, a factorilor și condițiilor 
favorizante — luindu-se în conside
rare specificul fiecărei ramuri și 
sector al economiei naționale, dar si 
interrelatiile dintre părțile compo-

Prof. univ. dr. Ion DRAGAN
(Continuare în pag. a IV-a)

Miorița este un of
tat de stea pâmin- 
teană. Miorița e un 
suspin de aur și un 
cin tec de leagăn. Meș
terul Manole și-a clă
dit mindra-i zidire pe 
acest suspin, pe vije
lia de fulgere ; a în
chis geamătul lui in 
zid,’ ea pe o femeie, 
ca viscolirea fru
moasă din el să du
reze. să n-o dărime 
duhul nopții, spaima 
și nestatornicia um- 

. brei.
în basmele noas-

■ tre. Făt Frumos în
vinge, aduce din gră
dini foarte pămîntene, 
foarte de la noi. din 
spatele casei, merele 
de aur, miraculosul 
cal îi e tovarăș, binele 
se solidarizează : ea, 
furnica, el, clinele, el, 
Sfarmă Piatră, cu 
prietenii Iui — și toți 
cei de bine — răs
pund binelui prin 
bine.

Cronicarul ne vor
bește înțelept — vor
bind despre urgia lă
custelor, despre omo
ruri. despre luptele 
pentru apărarea lim- 

l bii. credinței, plaiului

nostru de fapt șl de 
spirit.

Odoare de limbă, de 
cuget sint cărțile Băl- 
cescului, ale lui Emi- 
nescu și Alecsandri 
și cei mal apropiați 
nouă, cei pe care am 
putea să ni-i socotim 
părinți da singe —

durut, glasul care cre
dea, gindul de luptă 
și speranțe.

Avind o asemenea 
moștenire — cum am 
putea-o trăda ?

Prin țot ce au mai 
bun, literele române 
de azi sînt demne 
de zestrea ce le-a

ÎNSEMNĂRI

căci le-am atins 
umbra lor trecătoare 
și am învățat din 
pilda lor, din. gindul 
lor — sintem moșteni
torii lor. Ei — și Sa- 
doveanu, și Liviu Re- 
breanu, și Lucian 
Blaga, și Arghezi — 
ne-au lăsat nouă moș
tenire „creșterea lim
bii românești și-a pa
triei cinstire". Cinstire 
prin creație. prin 
muncă pentru propă
șirea patriei.

Ei au fost, fiecare 
în parte, suflet în su
fletul acestui neam, 
după atît de fericita 
expresie coșbuciană — 
și au fost deci glasul

de
Vasile REBREANU

fost lăsată. Scriitorul 
României de azi se 
simte dator de a 
apăra și reda adevă
rul, de a apăra și 
afirma omenia, liber
tatea, Omul. în pro
iectul de Directive ale 
Congresului al XlII- 
lea al Partidului Co
munist Român — a- 
ceastă Cartă a înaltei 
gindiri a comuniștilor, 
odată cu orizonturile 
largi, generoase, pe 
care le deschide gin- 
dului și faptei noas
tre, sint implicate și 
evidențiate și rolul 
cercetării științifice, 
al artei, al literaturii.

„Adevărata artă a 
exprimat întotdeauna 
realitatea socială in 
procesul dezvoltării ei 
istorice. Spre deose
bire de orînduirile 
anterioare, inclusiv 
de orînduirea bur
gheză, in eare arta 
realistă oglindea re
lațiile sociale bazate 
pe exploatare, inega
litate și asuprire, în 
condițiile orinduirii 
socialiste arta reflectă 
realitatea relațiilor 

■noi de producție și 
sociale, bazate pe e- 
galitate și dreptate 
socială, pe colaborare, 
prietenie și stimă în
tre oameni, noua po
ziție a omului, de li
bertate și demnitate 
socială" — spunea 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ceea ce ne umple 
de mîndrie, ne dă 
un spor de demnitate 
și Încredere. Dar, în 
același timp, ne o- 
bligă imens.

Credem în steaua 
poporului nostru, în 
adevăr, în dor înalt, 
ne vrem cîntăreții lor, 

•ne vrem una cu aces
tea.
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SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
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Prin organizarea superioară a mantii Adonarile generale
de la restanțe la depășirea tuturor inditatorilor ale oamenilor oniocfl

PLANUL LA EXPORT-ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!
Promptitudine in onorarea

Recent. In cadrul unei ședințe de 
lucru desfășurate la Comitetul jude
țean de partid Galati, cu cadre de 
conducere din unitățile economice 
ale județului, s-a analizat modul în 
care au fost îndeplinite prevederile 
de plan pe nouă luni din acest an 
șl măsurile concrete ce se impun a 
fi luate în ultimul trimestru al anu
lui. Cînd a venit rindul întreprinderii 
mecanice de echipament hidraulic 
Galați, reprezentantul acesteia a fost 
cît se poate de lapidar : „Sarcinile 
au fost îndeplinite si chiar depășite 
la toti indicatorii. Există certitudi
nea că. pînă la încheierea anului, 
contractele vor fi onorate integral. 
Nu avem probleme deosebite și. de 
aceea, nu solicităm sprijinul comite
tului județean de partid. Vom în
cheia anul cu depășiri".

Multi dintre cel prezențl au fost 
oarecum surprinși de aceste afirma
ții. Motivul 7 Pînă în urmă cu cîteva

luni. întreprinderea mecanică de 
echipament hidraulic întîțnPina greu
tăți mari in îndeplinirea sarcinilor 
economice care-i reveneau. Un ra
port precum cel de mai sus părea, 
atunci, că nu se va putea face în 
acest an. Ce s-a întîmplat între timp? 
Cum a,fost posibil un asemenea re
viriment ?

Dar. mai întîi, să punem fată-n 
fată situația îndeplinirii unor indi
catori de plan la 31 martie si 30 sep-

La întreprinderea mecanică 
de echipament hidraulic 

din Galați

tembrie. comparație semnificativă 
pentru eficiența măsurilor luate în 
acest Interval de timp de șase luni.

SITUAȚIA ÎNDEPLINIRII PRINCIPALILOR INDICATORI DE PLAN

la 31 martie la 30 septembrie
Productia-marfă (mii lei) —7 378 +6 415
Producția fizică (mii lei) —6 842 +11 308
Beneficii (mii lei) —6 338 +7 746
Productivitatea muncii

pe persoană (lei) —2 922 +393
Cheltuieli totale la 1 000 lei

productle-marfă (lei) +7,9 —1,1

„După cum vă 
spune ing. Costel 
rul întreprinderii, 
cu totul deosebit 
rea acestui 
marinar 6i 
cut ordinea 
încercat să . 
prindere. Am cerut ca fiecare mun
citor si specialist să-si îndeplinească 
exemplar sarcinile ce îi revin. In 
dezordine nu se poate face nimic 
bine. Apoi. împreună cu comitetul de 
partid si consiliul oamenilor muncii 
am încercat să schimbăm optica pri
vind asigurarea bazei materiale. Cu 
cîtVa timp în urmă, domnea în a- 
ceastă privință o anumită pasivitate, 
un defetism, care submina intere
sele unității. De obicei, se gîndea 
cam așa : «Avem contracte încheia
te. așteptăm să primim materialele. 
Nu au venit, scriem note explicati
ve. tntîmpinări. Cerem să ni se dea 
ceea ce am solicitat». Iar această 
așteptare a costat unitatea nu numai 
timp, ci si producție. Acum, serviciul 
de aprovizionare. în frunte cu direc
torul comercial, este mal activ. Oa
menii care au răspunderi în această 
privință 6e duc personal la unitățile 
furnizoare, «se bat» să obțină mate
rialele contractate. Desigur, am in
stituit si un sistem bine pus la punct 
de urmărire a propriilor noastre 
sarcini. In fiecare zi. pe formații. oe' 
secții, la nivelul unității, se-rapor
tează succint. în cîteva minute, cum 
s-a îndeplinit planul de producție. 
Dacă s-a realizat, e bine, dacă nu 
(Insă asemenea situații nu prea am 
mai avut în ultima vreme) luăm 
Imediat măsuri, căutăm sl eliminăm 
urgent cauzele. Urgent, adică pînă a 
doua zi. Lipsurile nu trebuie lăsate 
să se adune. O nerealizare mai mare 
e mal demoralizantă decît una mică. 
Lucruri banale, nu ?“.

Care a fost reacția oamenilor în 
fata unul asemenea stil de lucru ? 
Să ne referim, de pildă, la modul în 
care a fost înțeles acordul global. 
Maiștrii Gheorghe- Alexandru si 
Toni Decuseară au ținut să ne pre
cizeze : „S-a modificat ceva în men
talitatea oamenilor, a crescut simțul 
de răspundere în îndeplinirea sarci
nilor. De la o zi la alta, ne-am dat 
seama că e mai bine asa. Mai bine 
pentru fiecare dintre noi si pentru 
întregul colectiv. Cînd am avut 
lucrări de completat, urgente, am 
venit sl duminica. I-am Întrebat pe 
oameni : cine dorește să vină ? Și 
am avut bucuria să constatăm că 
multi au răspuns afirmativ, chiar 
doreau acest lucru pentru a rezolva 
o situație de moment. S-a înțeles că 
este in interesul lor să-și îndepli
nească integral sarcinile prevăzute 
în contractul de acord global".

veți convinge, ne 
Rapotan. directo- 

nu am făcut ceva 
pentru înregistra- 

reviriment. Eu am fost 
dintotdeauna mi-au plă- 
si disciplina, pe care am 
le introduc și în între-

Mereu, factorii de conducere din 
unitate au dorit să evidențieze că 
îmbunătățirea rezultatelor obținute 
se datorează întregului colectiv. 
Aceasta si poate pentru că directorul 
unității 
funcție _______ __ _ _____ _
Deci, de curînd. Șl, într-adevăr, fără 
sprijinul 
consiliului oamenilor muncii, al tutu
ror muncitorilor și specialiștilor, di
rectorul n-ar fi putut face prea mult. 
Totuși, conducerea colectivă nu ex
clude. ci. dimpotrivă, presupune în
tărirea răspunderii personale. Numai 
In felul acesta, de pildă, au putut fl 
puse în funcțiune cîteva mașini si 

productivitate, 
inactive. Mai
ne arată șase 

multifuncționale 
funcționare nici

a fost numit în această 
începînd din luna aprilie.
organizatiei de partid, al

agregate de mare 
care înainte stăteau 
strul Ion Munteanu 
agregate de frezat, 
sau multiax, a căror 
nu prea era cunoscută nu cu mult 
timp în urmă. Muncitorii evitau să 
le folosească, unele agregate aveau 
și cîteva mici descompletărl. S-au 
luat măsuri șl mașinile au fost 
puse la punct, au fost pregătit! oa
menii necesari pentru utilizarea lor. 
iar în felul acesta productivitatea 
muncii pe secție sl chiar pe unitate 
a crescut simțitor.

Un alt element care explică revi
rimentul produs îl constitui^ reor
ganizarea unor linii ■ tehnologice, ac
țiune încă In curs de desfășurare. 
Astfel, au fost reorganizate fluxurila 
de fabricație a cilindrilor ridicători, 
linia de montai cilindri ușori, linia

de tije, atelierele de S.D.V.-url, de 
prototipuri, secția mecano-energetic. 
Contabilul-șef. Ene Romeu, se min- 
drea cu faptul că s-a reușit dimi
nuarea împrumuturilor restante si a 
fost lichidat creditul pentru reface
rea capacității de plată a întreprin
derii. Iar oamenii cu care am stat 
de vorbă n-au uitat să menționeze 
că. acum, ca urmare a redresării 
unității, ei cîstigă mult mai bine 
decît înainte. De pildă, dacă in luna 
octombrie a anului trecut, veniturile 
oamenilor reprezentau doar 75—78 la 
sută din retribuția nominală, iar în 
luna februarie din acest an 85—90 la 
sută. în lună septembrie, cîstigurile 
personalului muncitor 
medie, mai mari cu 10 
de retribuția

Ordinea si 
întreprindere 
în felul cum__ _ ______ _ _____
Gospodăria de span stătea nefolosită 
și descompletată de vreo patru ani. 
De rezolvarea acestei probleme s-au 
ocupat maistrul Ion Ceancă, lăcătu
șul Paraschiv Roman și alții. Acum, 
mașina de brichetat span funcționea
ză cu randament superior, iar toti 
cel care vor să rezolve problema 
gospodăririi fierului vechi în propria 
unitate (ne referim, firește, la între
prinderi din Galati) se pot inspira 
de aici cu toată încrederea, respec
tiva realizare fiind încă un exemplu 
grăitor de ceea ce înseamnă buna 
organizare a muncii.

Fără îndoială, de aici nu trebuie 
să se înțeleagă că. acum, absolut toa
te problemele sînt pe deplin rezol
vate. iar în continuare nu mai este 
nimic de făcut. Directorul unității 
ne spunea în acest sens : „Avem 
încă de muncit pentru Îmbunătățirea 
calității producției. Cum 1 Tot cu 
ajutorul oamenilor, prin ridicarea 
calificării. întărirea disciplinei tehno
logice. a controlului pe fluxul teh
nologic. Vrem să organizăm munca 
în asa fel îneît orice piesă necores
punzătoare să fie eliminată încă din 
faza de prelucrare, să nu ajungă la 
montaj. De asemenea, trebuie să ac
ționăm pentru reducerea absentelor 
nemotivate. Dorim să convingem pe 
conducătorii tuturor locurilor de 
muncă, pe fiecare muncitor si spe
cialist că nu se poate realiza o pro
ducție de înaltă calitate fără ordine 
si disciplină. Cit despre angajamen
te. In luna octombrie vrem să obți
nem o producție-marfă suplimentară 
In valoare de două milioane de lei. 
iar pe Întregul an să realizăm peste 
plan 10 milioane lei".

Un angajament pe care colectivul 
întreprinderii îl va realiza cu sigu
ranță. pentru că întreaga activitate 
se află acum înscrisă pe un drum 
bun. Revirimentul produs este opera 
întregului colectiv si avem certitu
dinea că se va face totul pentru ca 
situația necorespunzătoare de acum 
șase luni să nu se mai repete.

(Urmare din pag. I)
la

In-
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fel

•.

au fost. în 
la sută față

nominală.
disciplina 
sint evidente chiar si 
este gospodărit spânul.

întronate !n

Dan PLAEȘU
corespondentul „Sclnteii"
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fiecărui contract
economiei naționale, precum șl 
producția de energie electrică, 
deosebi pe bază de cărbune.

Cu cea mai mare răspundere 
trebui să fie analizate 
adunărilor generale 
muncii problemele 
realizarea integrală și în condiții de 
înaltă calitate și eficiență a planu
lui de export pe acest an și pe anul 
viitor. Practic, prin măsurile ce se 
vor adopta în adunările generale, 
pînă la 15 decembrie trebuie să se 
asigure realizarea întregii producții 
planificate la export pe acest an.

în unitățile antrepriză de construc- 
tii-montaj. adunările generale au da
toria de a supune unui exigent exa
men rezultatele de pînă acum sl de 
a stabili cele mai eficiente căi de 
acțiune si măsuri pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții’ a planului 
de investiții, pentru intensificarea 
ritmului de execuție a lucrărilor pe 
șantiere. în vederea ^recuperării tu
turor restantelor, acolo unde acestea 
există. în acest context, o atenție 
deosebită se cere acordată măsuri
lor ce sînt absolut necesare pentru 
montarea operativă a utilajelor și li
niilor tehnologice, astfel incit toate 
capacitățile de producție să fie puse 
în funcțiune la termenele planificate.

Evident. în lumina indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceausescu privind realizarea unei 
calități noi. superioare în toate do
meniile de activitate, un punct dis
tinct pe ordinea de zi a adunărilor 
generale trebuie să-1 constituie pro
blemele ridicării cit mai substanțiale 
a eficienței economice. In acest ca
dru, este necesar să fie dezbătute și 
stabilite amănunțit măsurile concre
te pentru înfăptuirea neabătută a 
programelor speciale privind crește
rea mai accentuată a productivității 
muncii si ridicării nivelului tehnic 
Si calitativ 
folosirea cu 
durilor fixe 
terii prime, 
combustibil, 
valorificarea 
materialelqr

De bună seamă. în toate unitățile 
economice. în cadrul dezbaterilor și 
programelor de măsuri ce vor fi 
adoptate trebuie să se acorde 
mal mare atentie problemelor 
vind încheierea neîntîrziată a 
tractelor economice, atît pentru pro
ducția destinată pieței interne, cit și 
pentru cea destinată exportului, de
finitivarea programelor de cooperare 
și colaborare între întreprinderi, asi
gurarea întregii baze tehnice și ma
teriala necesare realizării integrale, 
din primele zile, a planului pe anul 
1985. Esențial este ca dezbaterile din 
adunările generale să se soldeze cu 
programe cuprinzătoare de măsuri, 
cu decizii bine fundamentate, care 
să asigure încheierea cu succes a 
planului pe acest an și pregătirea 
temeinică a producției anului viitor.

vor 
în cadrul 

ale oamenilor 
care privesc

al produselor, pentru 
eficientă maximă a fon- 
si a resurselor de ma- 

materiale. energie șl 
pentru recuperarea si 

superioară a tuturor refolosibile.

1 w
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cea 
pri- 
con-

De Ia bun început. 
Combinatul chimic din 
ria se numără printre 
dustriale din județul Brașov 
își realizează cu regularitate, 
grai, lună de lună, planul la export. 
Un succes notabil, pe care chimiștii 
de aici îl obțin în condițiile în care 
solicitările la export sint în acest 
an mult mai mari decît în anii tre- 
cuti. Astfel, mobilizîndu-se exem
plar. acordind o grijă deosebită ex
portului. oamenii muncii din com
binat au reușit, in 9 luni din acest 
an. să exporte peste plan produse 
în valoare de peste 15 milioane lei. 
Intre produsele tot mai solicitate la 
export figurează rășinile ureoform- 
aldehidice, nitroceluloza pentru 
lacuri, schimbătorii de ioni, para- 
formaldehida și urotropina. Datorită 
calității ridicate, aceste produse chi
mice au trecut cu bine numeroase si 
dificile examene si testări. în pre
zent impunîndu-se pe piețele de des
facere din peste 15 țări. între care 
unele cu tradiție în acest domeniu, 
cum sint R.F. Germania. Franța. In
dia, R.P. Bulgaria ș.a.

— Așa cum arăta secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la Consfătuirea de 
lucru de Ia C.C. al P.C.R., 
problema realizării planului la 
export constituie o sarcină prio
ritară a tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii din întrea
ga economie — ne spune tovarășul 
Ion Trăistaru, directorul combina
tului. De aceea. Ia instalațiile care 
realizează produse pentru export se 
lucrează în trei schimburi, asigurin- 
du-se asistentă tehnică atit din par
tea secțiilor, cit si a conducerii com
binatului. Totodată. Ia fiecare insta
lație, în orice moment se află echipe 
complexe de muncitori și specialiști, 
care asigură funcționarea Ia para
metri ridicați a utilajelor și insta
lațiilor. Produse de cea mai înaltă 
calitate — aceasta este deviza noas
tră. a tuturor oamenilor muncii din 
combinat. Pentru atingerea acestui 
obiectiv s-au luat o serie de măsuri 
speciale, intre care repartizarea con
trolorilor de calitate pe instalații si 
specializarea lor odată cu operatorii 
chimiști. Dealtfel, prin specializarea 
operatorilor si cadrelor tehnice, prin 
asigurarea funcționării continue a 
tuturor instalațiilor care lucrează 
pentru export s-au obtinut randa
mente sporite si. Pe această cale, 
depășirea planului la export. Dar, 
după cum se știe, pentru a pătrunde 
astăzi pe piața 
nevoie numai de 
tudine. Acestea 
esențiale, totuși 
atrăgătoare a mărfurilor nu prea sînt 
sorti de izbîndă. De aceea, acordăm 
o atentie deosebită designului pro
duselor, care sint ambalate in re
cipiente aspectuoase si practice.

Combinatul chimic din orașul Vic
toria dispune de un puternic labo
rator de cercetare, o adevărată 
„mină" de inteligentă tehnică. Aici, 
sub conducerea inginerilor Ion Flo- 
rea si Vasile Crăciun s-au realizat

o precizare : 
orașul Victo- 
unitătile in- 

care 
inte-

mondială nu este 
calitate si prompti- 

sînt. într-adevăr. 
fără o prezentare

/ft
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Colectivul de muncă al întreprinderii metalurgice Focșani - una dintre unitățile moderne de pe platforma Industrială a municipiului - se înscrie cu noi șl în
semnate succese in întrecerea desfășurată in cinstea apropiatului congres al partidului. De aici, au fost expediate la export, in plus fată de prevederile pla

nului pe primele trei trimestre, produse a căror valoare depășește 20 milioane lei. In imagine : Aspect de la laminorul de sirmă
Foto : E. Diehiseanu

ECPNRMISIRER ENERGIEI - GEA Mfll EFICIENȚII SUB PE ENERGIE!
Se spune cu îndreptățire că cea 

mai eficientă sursă de energie o con
stituie economisirea. Iată un adevăr 
probat cu ingeniozitate de muncito
rii si specialiștii de la întreprinde
rea mecanică de material rulant 
(I.M.M.R.) din Craiova. Analizînd 
fișele consumurilor materiale ale 
unității, un fapt se impune atenției : 
Incepind din luna iulie a anului 1982, 
consumul de energie electrică al în
treprinderii s-a redus brusc la mai 
puțin de jumătate. Evident. în fața 
acestei situații nu poți să nu te în
trebi: ce s-a întîmplat. oare între
prinderea si-a redus dintr-o dată di
mensiunile activității ? Ori și-a 
schimbat profilul de fabricație si de 
atunci realizează produse, care nece
sită un consum cu mult mai mic de 
energie electrică 7

Realitatea demonstrează că nici 
una din aceste întrebări nu se lus- 
tifică. Atît în anul 1982. cît sl acum, 
în întreprindere se .repară motoare 
electrice de mare putere. Intre timp, 
volumul activității chiar a crescut. 
In prezent reparîndu-se lunar între 
18 și 20 de motoare electrice de trac
țiune pentru locomotivele diesel 
electrice de 2100 CP. Și atunci, cum 
s-a obtinut această reducere a con
sumului de energie electrică 7 Ex
plicația este una 6ingură : de la data 
de 21 Iulie 1982, întreprinderea nu 
mai este doar consumatoare, ci a de
venit si producătoare de energie 
electrică. Numai că. aceasta, fără să 
se nună în funcțiune nici un grup 
energetic. Iată de ce se impun cîte
va precizări.

ÎN CE CONSTA EXPERIENȚA? 
Odată reparate, motoarele electrice 
trebuie să fie si probate. Pînă în 
urmă cu doi ani de zile, rodajul mo
toarelor se făcea ne un stand cu re- 
ostat cu apă. Or. dună cum se știe. 
In timpul probelor, prin învîrtire, 
motoarele produc energie electrică, 
în cazul întreprinderii din Craiova, 
circa un MWh. Deci, o cantitate de

loc de neglijat. Această energie nu 
numai însă că nu era valorificată, 
dar constituia chiar un impediment 
în efectuarea probelor. Ca atare, toa
tă energia electrică produsă de mo
toarele în rodaj era... debitată in 
apă, prin intermediul reostatului din 
cadrul ștandului de probe. „Situația 
era anormală, dar știam că așa se

Pavel sl maistrul Cornel Șandru. să 
realizeze, cu forte proprii, o insta
lație de recuperare a energiei elec
trice rezultată din efectuarea probe
lor ia motoarele de tracțiune.

CUM S-A PROCEDAT? După schi
ța făcută de directorul unității, in 
„biroul" său — un adevărat atelier

Nimic nu s-a adus din altă parte. 
Reductorul a fost realizat dlntr-un 
motor diesel casat. La fel si genera
torul grupului. Toate celelalte piese, 
cabluri si subansamble au fost recu
perate din diferite motoare casate.

CARE SÎNT AVANTAJELE NOU
LUI PROCEDEU? Practic, avantajele

jexpmiȚA înaintată /a frtoa-StîntCii

O soluție ingenioasa 
se recomanda spre generalizare

însemnări de la întreprinderea mecanică de material rulant din Craiova

procedează în toate unitățile de pro
fil din tară" — ne spune tovarășul 
Marin Purcaru, secretarul comitetu
lui de partid pe întreprindere.

Si. totuși. într-o plenară comună a 
comitetului de partid și a consiliului 
oamenilor muncii a fost pusă în dis
cuție și această problemă. Atunci, to
varășul Alexandru Dombi, directorul 
unității, s-a angajat ca împreună cu 
un colectiv de specialiști, format din 
inginerii proiectanti Mihai Jelev și 
Gheorghe Nicolaescu, Ilarie Bugă, 
șeful atelierului motoare diesel, in
ginerul Petre Dinulescu. precum si 
muncitorii de înaltă calificare Dumi
tru Cimpeanu. Mlhai Seimeanu. Ion

de producție, dotat cu banc de lucru, 
scule si dispozitive — a fost realizat 
un grup compus dintr-un reductor 
cu un generator de curent continuu 
de 1 000 kW, care primește mișcarea 
de la motorul diesel aflat in rodaj, 
pe ștand. In felul acesta, fără nici un 
fel de Investiție. întreprinderea a 
devenit si producătoare de energie 
electrică. Uneori. în timpul efectuă
rii probelor la motoare, contorul în
treprinderii care măsoară consumul 
de energie electrică se învîrtește... 
în sens invers.

In 14 zile de muncă, zi si noapte. 
Instalația de recuperare a fost pusă 
la punct. Nimic nu s-a cumpărat.

acestui sistem de valorificare a ener
giei electrice secundare, obținută in 
timpul rodajului motoarelor, nici nu 
trebuie demonstrate. Ele se impun 
prin însuși faptul că o importantă 
cantitate de energie electrică este 
recuperată si valorificată. în loc să 
fie aruncată pe „apa Sîmbetei". Să 
precizăm, deci, că de la data de 21 
iulie 1982. cînd a fost pusă în 
funcțiune noua instalație, si Pînă la 
data documentării noastre s-au eco
nomisit circa 1 250 MWh energie 
electrică, energie care altfel trebuia 
furnizată de sistemul energetic na
tional. In prezent, asa după cum am 
mai precizat, consumul de energie

electrică al unității s-a redus la ju
mătate.

CE POSIBILITĂȚI DE GENERA
LIZARE EXISTA? „Practic, sistemul 
se poate si trebuie să se aplice Ia 
toate unitățile din tară care fabrică 
motoare electrice, ne spune directo
rul unității. Executind motoare, aces
tea trebuie să fie si probate pe ștan
duri. Mă g'indesc. în primul rind, că 
asemenea instalații se pretează si se 
impun a fi puse în funcțiune la în
treprinderea „23 August" din Capi
tală. întreprinderea constructoare de 
mașini Reșița. „Electroputere" Cra
iova. la toate depourile din tară, care 
fac probe statice pentru locomotive 
si chiar la întreprinderile de repa
rații auto sau construcții auto, cars 
au standuri de probe. Noi stăm la 
dispoziția tuturor celor care vor să 
vadă si să realizeze o asemenea in
stalație”.

Demn de relevat este faptul că 
această experiență a si început să 
rodească. Cea dinții unitate care a 
preluat-o este Depoul de cale fera
tă Craiova, la comanda căruia între
prinderea mecanică de material ru
lant din același municipiu a execu
tat si livrat, chiar în aceste zile, două 
reductoare cu generator pentru re
cuperarea energiei electrice rezulta
te din probele de reostat efectuate 
la locomotivele diesel electrice. Așa 
cum ne asigura Ilarie Bugă, șeful 
atelierului motoare diesel, colectivul 
de la I.M.M.R. Craiova se angajează 
să execute reductoare si instalații de 
recuperare a energiei electrice de la 
ștandurile de probe oentru țoate 
unitățile economice din tară, care 
vor să aplice această metodă efi
cientă de economisire si producere a 
energiei electrice. Dealtfel, ziarul va 
urmări sistematic cum se acționează 
pentru extinderea si generalizarea 
acestei metode.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scînteii"

multe produse noi, de cea mal bună 
calitate. Semnificativ în acest sens 
este faptul că. în prezent, 70 la sută 
din produse sint noi și reproiectate, 
mare Parte din ele fiind concepute 
în acest laborator. Si încă un amă
nunt : în ultimii trei ani, aici au 
fost realizate și omologate peste 15 
noi sortimente de produse chimice — 
între care rășinile si schimbătorii de 
ioni — tot 
export.

Calitatea 
„risipa" de 
miștilor din combinat se dovedește a 
fi deosebit de eficientă. Astfel, cer
cetătorii si specialiștii acordă o a- 
tentie cu totul desebită îmbunătățirii 
rețetelor și tehnologiilor de fabri
cație. Iată un singur exemplu. Un 
partener străin a șolicitat. in urmă

mai intens solicitate la
— iată domeniul în care 
inteligentă tehnică a chi-

Ln Combinatul chimic 
din orașul Victoria

cu cîteva luni, un nou tip de rășină 
ureoformaldehidică. Un produs nou, 
care nu se mai fabricase niciodată 
în combinat. Imediat după primirea 
comenzii, un colectiv format din in
ginerul Nicolae Thomas, maistrul 
Emil Polmolea si operatorul chimist 
Vaier Isac. împreună cu specialiști 
de la laboratorul de cercetare de pe 
platforma combinatului au realizat 
prompt o nouă rețetă, care, o dată 
aplicată în fabricație, a corespuns pe 
deplin . _
tați de partenerul extern. într-o pe
rioadă 
a fost ______ „ ____  _  _ ____
Datorită calității deosebite a acestui 
nou produs, competitiv cu cele reali
zate de firme cu tradiție în acest 
domeniu, în prezent, el este tot mal 
mult solicitat pe piața externă, iar 
partenerul care a lansat inițial a- 
ceastă comandă a devenit acum un 
client permanent și tot mai impor
tant.

— întreaga acțiune de modernizare 
si perfecționare a tehnologiilor si 
rețetelor de fabricație are. totodată, 
ca obiectiv și ridicarea calității pro
ducției. ne precizează tovarășul Ma- 
teiu Banciu, șeful serviciului desfa- 
cere-export. Aceasta deoarece sîn- 
tem convinși, de fapt practica ne-a 
convins, că numai în felul acesta 
putem menține legăturile cu parte
nerii externi si pătrunde pe noi 
piețe de desfacere. Așa se explică 
faptul că in ultimii cinci ani n-am 
avut nici o reclamatie de calitate. Si 
încă un fapt. De multă vreme, din 
combinatul nostru a dispărut expre
sia : „Nu avem posibilități tehnice 
de realizare". Practic, am primit ori-

parametrilor calitativi solici-
scurtă de timp, noul produs 

realizat si livrat la export.

ce comandă si ne-am străduit să o 
onorăm Ia termenele stabilite sl în 
condiții de cea mai bună calitate.

De relevat este si faptul că spe
cialiștii combinatului se preocupă 
îndeaproape și de prospectarea pie
ței. de sondarea tendințelor ce se 
manifestă pe piața externă. Astfel, 
periodic, se trimit mostre de produse 
la diverse firme din tot mai multa 
țări. Rezultatele 7 Noi si noi oferte. 
Cel mal recent exemplu 7 In luna 
septembrie, pe adresa combinatului 
a sosit un telex de la -o firmă din 
Mexic, prin care se comunica : „Mos
tra expediată este de foarte bună 
calitate. Ca urmare, vă solicităm 500 
tone de nitroceluloză".

— Care a fost răspunsul combina
tului la acest telex ?

— Am luat imediat toate măsurile 
organizatorice si tehnice necesare 
pentru ca această comandă să fie 
onorată exemplar, ne răspunde in
ginerul Vasile I’uia. șeful secției ni
troceluloză. Printre altele, am orga
nizat lucrul în trei schimburi la in
stalația de nitroceluloză si am asi
gurat. totodată, asistentă tehnică 
permanentă. Putem spune că sint 
create toate condițiile oentru a rea
liza si livra partenerului Întreaga 
cantitate solicitată, chiar în avans.

Modul In care a acționat colecti
vul combinatului chimic din orașul 
Victoria, receptivitatea de care a dat 
și dă dovadă în relațiile cu parte
nerii externi oferă largi si temei
nice perspective pentru livrarea. în 
continuare, a unor cantităti sporite 
de produse la export. Elocvent in 
acest sens este faptul că. .încă de ne 
acum, eînt perfectate contractele 
pentru anul viitor.

— Atentia deosebită acordată pro
blemelor exportului la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R.. de to
varășul Nicolae Ceausescu, sarcinile 
sporite care ne revin constituie tot 
atîtea argumente pentru mobilizarea 
si mai Puternică a întregului colec
tiv — ne spune tovarășul loan Bă- 
dărînză, secretarul comitetului de 
partid din combinat. Întelegînd im
portanța realizării si onorării în con
diții de calitate superioară a expor
tului. toti oamenii muncii din com
binat se angajează ca. în cinstea 
apropiatului forum al comuniștilor, 
să livreze suplimentar la export pro
duse în valoare de pesta 15 milioa
ne lei.

Este un angajament pe care, cu 
certitudine, harnicii chimiștl din ora
șul Victoria îl vor îndeplini. O de
monstrează abnegația si dăruirea cu 
care se muncește în aceste zile, pre
mergătoare Congresului al XIII-lea 
al partidului. în toate secțiile de 
producție ale combinatului.

Gheorqhe IONITA.

Din agenda Tîrgului international 
București -1984

Reprezentanților pavilioanelor naționale, al unor firme de peste 
notare, participante traditionale la Tirgul international București, În
treprinderilor românești de comerț exterior, precum si unor centrale 
industriale li s-au înminat. vineri, în cadrul unei festivități, diplome și 
medalia jubiliară a celei de-a X-a ediții a T.I.B.

Utilaje de înaltă tehnicitate oferite 
Ia export de întreprinderile românești

Zecile de mii de vizitatori ai tîr
gului, specialiștii și oamenii de 
afaceri au cuvinte de inaltâ apre
ciere pentru produsele de bună ca
litate, cu linie modernă, realizate 
de întreprinderile de confecții și 
tricotaje din țara noastră. De un 
real interes se bucură. în același 
timp, mașinile șl utilajele cu înalte 
performante și randamente desti
nate echipării acestui puternic 
sector al industriei ușoare. In stan
durile Centralei industriale de ma
șini textile este reunită oferta la 
export a întreprinderilor românești 
din acest domeniu. Colectivele bi
necunoscutelor întreprinderi „Ima- 
tex“ și „Metalotehnica" din Tîrgu 
Mureș. „Unirea" din Cluj-Napoca 
și „Tehnometal" din București pre
zintă la „T.I.B. ’84“ numeroase nou
tăți. Dintre acestea, retine în mod 
deosebit atentia războiul de tesut 
cu graifere telescopice, fără su
veică. cu turatia maximă de 210 
bătăi pe minut. Acest utilaj mo
dern. comparabil cu cele mai bune 
realizări pe plan mondial, se re
marcă nu numai prin randamentul 
sporit, ci și prin reducerea consi
derabilă a zgomotului în timpul 
funcționării. O altă realizare care 
se bucură de interes este mașina 
de măsurat și marcat piei finite. 
Dotată cu afișai optic și interconec
tată la un calculator de birou, ma
șina poate asigura Informații rapi
de. extrem de utile muncitorilor șl 
specialiștilor de pe fluxurile teh

nologice din tăbăcării. Dealtfel, uti
lizarea largă a echipamentelor 
electronice și a tehnicii de calcul 
constituie una din caracteristicile 
esențiale ale multor mașini si uti
laje pentru industria ușoară, oferite 
la export. Astfel, masa de con
trol al țesăturilor — un alt produs 
nou prezentat la T.I.B.’84—dispu
ne de un microprocesor si de dife
rite alte echipamente care asigură 
creșterea gradului de precizie și a 
calității controlului produselor fi
nite. Detectorul general de metale, 
realizat de filiala din Iași a Cen
trului de cercetare si inginerie teh
nologică pentru industria ușoară, 
este folosit la depistarea incluziuni
lor metalice în straturi de mate
riale textile cu o grosime de oină 
la 150 mm. De un real interes se 
bucură și mașina de tricotat, recent 
medaliată la Tîrgul international 
de la Leipzig.

Prestigiul cîștigat de constructo
rii de mașini textile din tara noas
tră este ilustrat de faptul că pro
dusele centralei de profil sint ex
portate în 32 de țări. între acestea 
aflîndu-se Siria. Egipt. Sudan. 
Bangladesh. China. Uniunea Sovie
tică. R. D. Germană. Cehoslovacia. 
Polonia. S.U.A. și Mexic. De ase
menea, România este un apreciat 
partener în construirea și echipa
rea unor fabrici complete, recent 
finalizîndu-se filaturi de bumbac în 
Sudan si Bangladesh, o fabrică de 
confecții în Tanzania.

Opinii ale unor participant de peste hotare
DIMITAR ABRAȘEV, directorul

pavilionului R. P. Bulgaria : „Ca 
țări vecine și prietene, Bulgaria și 
România întrețin și dezvoltă rela
ții de strînsă colaborare pe multi
ple planuri. O evoluție ascendentă 
caracterizează și schimburile eco
nomice bilaterale. Faptul că la des
chiderea tîrgului am fost onorați 
de vizita, în pavilionul nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pri
eten apropiat al poporului bulgar, 
dovedește importanța acestei ma
nifestări Internaționale, dorința re
ciprocă de a intensifica, în forme 
diversificate și eficiente, colabora
rea și cooperarea economică bila
terală.

La T.I.B. ’84 sint prezente 12 în
treprinderi de comerț exterior din 
Bulgaria, care expun un număr 
sporit de produse, față de ediția 
precedentă, din domeniile electro
nicii și electrotehnicii, construcții
lor de mașini și industriei ușoare. 
Nu lipsesc electrocarele, motosti- 
vuitoarele și mașinile de ridicat, 
bine cunoscute si în România. Am 
vizitat standurile tării gazdă și m-a 
impresionat calitatea înaltă a pro
duselor din numeroase ramuri, cu 
precădere din construcția de ma
șini. Dealtfel, în actualul cincinal, 
mașinile-unelte, utilajele și echipa

mentele Industriale reprezintă 60 la 
sută din schimbul reciproc de măr
furi dintre țările noastre".

GOTTFRIED BAUERNFEID, di
rectorul pavilionului Austriei : „La 
T.I.B. ’84 participă un număr du
blu de firme din Austria, fată de 
ediția precedentă. Interesul sporit 
al firmelor austriece pentru lărgi
rea schimburilor economice cu par
tenerii români este statornic. Prin 
discuțiile și tranzacțiile reciproc a- 
vantajoase, încheiate între parte
nerii din cele două țări, am demon
strat că, și în momente de recesiu
ne ale economiei mondiale, schim
burile economice se pot amplifica, 
în acest an, in care se înregistrea
ză o sensibilă creștere a schimbu
rilor bilaterale, România are o ba
lanță comercială favorabilă pe an
samblu, pe piața austriacă fiind 
bine apreciate produsele chimice și 
petrochimice, o serie de mijloace 
de transport, mobila și confecțiile 
realizate de industria românească, 
împărtășesc convingerea firmelor 
din Austria, participante la T.I.B. 
’84, că această manifestare econo
mică se va solda cu rezultate po
zitive. reciproc avantaioase".

Dan CONSTANTIN
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RECOLTELE !
Secvențe din experiența și rezultatele agriculturii 
județului Olt, care și-a propus obiectivul ambițios 

și pe deplin realizabil de a deveni 
un județ al producțiilor agricole record

La C.A.P. Vișina se lucrează intens Io recoitatu! porumbului

„Școala marilor producții" de la Scornicești
urmată de toți agricultorii județului

In lumîria blindă a soarelui de 
toamnă se distinge de la mare dis
tanță aurul porumbului adunat în 
grămezi, de unde este transportat la 
bazele de recepție. Aici, tractoarele 
defrișează brazde adinei pe terenu
rile degajate de culturi. Dincolo, în 
plantația de vie oamenii culeg stru
gurii înmiresmați. Mai departe, se 
lucrează la strînsul legumelor. Sint 
secvențe caracteristice din peisajul 
de muncă al acestor zile in Cîmpia 
Cărbunarului, în Lunca Oltului și a 
Dunării sau in Cîmpia Boianului, 
pretutindeni în județul Olt.

Anul 1984 este, după rezultatele 
înregistrate pînă acum, cel mai bogat 
an agricol din istoria ținutului care 
alcătuiește astăzi județul Olt. In 
marea și nu tocmai atît de fertila 
cimpie ce urcă de la Dunăre spre 
colinele Poborului s-au obținut re
colte cu totul neobișnuite pentru a- 
ceste meleaguri. Producțiile medii 
realizate ia hectar depășesc 4 600 kg 
la gnu, 5 180 kg la orz, 6 400 kg la 
porumb, 29 500 kg la sfecla de zahăr, 
24 800 kg la legume, adică de douâ- 
trei ori mai mult decît se realiza în 
anul 1965. Recolte bune și foarte 
bune ău fost obținute practic în toate 
zonele agricole ale județului.

Demn de remarcat este faptul că 
de la an la an a crescut numărul 
unităților care realizează producții 
de vîrf și că astăzi șe poate vorbi 
de o experiență proprie a județului 
Olt în ce privește preocuparea pen
tru extinderea și generalizarea meto
delor de organizare științifică a 
muncii și producției și a elementelor 
de tehnologie înaintată promovate de 
unitățile agricole fruntașe.

La cultura porumbului, bunăoară, 
un număr de 6 unităti agricole au 
obținut. în această toamnă o produc
ție medie la hectar de peste 20 000 
kg știuleți, recordul absolut d^ținin- 
du-1 cooperativa agricolă ” 
nicești, care a realizat o 
medie la hectar de 26 443

In agricultura județului 
tă astăzi un număr de 
agricole care realizează la hectar o 
producție medie de peste 10 000 kg 
porumb boabe, fată de una singură 
in 1980.

La griu. un număr de 7 unități, iar 
la orz nu mai puțin de 42 de coope
rative agricole și întreprinderi agri
cole de stat au obținut, in medie la 
hectar, peste 6 000 kg.

Și aici, în această zonă, n-a fost 
anul cu cele mai favorabile condiții 
climatice. Nici pămîntul n-a putut 
deveni peste noapte mai fertil. De 
asemenea, nici baza materială n-a 
fost cu mult mai bună. Aceste pro
ducții de vîrf sint rodul unei agri
culturi superioare, al aplicării cuceri
rilor științei si tehnicii înaintate, al 
unei atitudini permanent ofensive 
fată de condițiile pe care le oferă 
nămintul. Ele sînt, totodată, rodul 
unei organizări superioare, unei or
dini și discipline riguroase, și cu 
deosebire al hărniciei și perseveren
ței eu care lucrătorii ogoarelor de 
aici îșl exercită puterea asupra pă
mîntului în lupta lor pentru reali
zarea de recolte mereu sporite, pen
tru transformarea județului într-o 
zonă cu producții agricole record, 
așa cum a indicat secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Care sînt elementele ce au determi
nat drumul mereu ascendent al agri
culturii județului Olt ?

Este vorba în primul rînd de un 
spirit nou in care este organizată și 
îndrumată activitatea din agricultura 
acestui județ, incepînd de la nivelul 
organelor județene și pînă jos. la 
nivelul comunelor și unităților agri
cole. într-un asemenea spirit nou de 
muncă și răspundere directă pentru 
punerea în valoare a potențialului 
productiv al pămîntului s-a pornit 
la generalizarea experienței înain
tate dobîndite de cooperativa agri
colă din Scornicești de-a lungul unor 
ani în care, înainte de a stăpîni 
mijloacele tehnice moderne și rezul
tatele științei agricole, au trebuit 
schimbate mentalitățile și prejudecă
țile cu privire la un anume tip de 
agricultură tradițională. Pentru că 
dincolo de rezultatele de excepție 
pe care le înregistrează cooperativa 
agricolă din Scornicești. experiența 
acestei unități se constituie în fapt 
într-o adevărată școală practică a 
agriculturii noastre, în care ideile 
novatoare sînt dublate de hărnicia 
și priceperea oamenilor de aici.

In locul podzolului sărac de odini
oară. terenuri fertile, dintre cele mai 
roditoare. Acesta ar fi răspunsul 
corect, dar nu și complet, la intre-

barea : „Ce n adus pe planul răs
punderii omului pentru pămînt ex
periența de la Scornicești Dar să 
vedem cum s-a ajuns aici ca de pe 
podzol si smolniță să se obțină as
tăzi recolte ce depășesc cu mult pe

Cărbunarului au fost executate ase
menea lucrări pentru ridicarea ferti
lității pămîntului pe o suprafață de 
aproape 65 000 hectare. Cele două 
mari formații constituite la nivelul 
județului pentru executarea lucrări-

din Seor- 
productie 
kg.
Olt exis- 
32 unități
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• Producția globală agricolă este,

Peste 20000 kg porumb la hectar!
De la o singura cooperativa agricolă

in 1983 la 6 unități agricole
in acest an

• la fondul de stat
De la 126000 tone cereale in 1965 
la peste 658000 tone în 1984

cele realizate pe terenjirile de cea 
mai bună fertilitate.

După multi ani de studii, încercări 
și analize repetate, la Scornicești a 
fost pus la punct un sistem de agri
cultură specific solurilor grele, sis
tem care astăzi este extins nu numai 
în toată agricultura din zona colinară 
a județului Olt, ci și în alte unităti 
agricole din tară cu condiții pedo
climatice asemănătoare. Să ne oprim 
la cîteva din elementele de bază ala 
acestui sistem complex de lucrări.

Afînarea profundă a so
lului lucrare care 13 Scornicești se 
execută de aproape 15 ani, odată la 
3—4 ani pe fiecare parcelă, asigură 
creșterea capacității solului de înma- 
gazinare a apei cu 60—-70 la sută, îm- 
bunătățindu-se astfel' circulația apei 
pe profilul terenului. Practic, se 
înlătură excesul de umiditate, iar cu 
rezerva de apă care se acumulează 
adine în sol plantele pot înfrunta 
chiar secete mai îndelungate. In 
plus, se realizează o afînare și aeri
sire mai bună a solului, ceea ce fa
vorizează descompunerea rapidă a 
resturilor vegetale. Este adevărat, 
lucrarea este extrem de dificilă și 
costisitoare, dar efectul ei economic 
este impresionant. în primii ani de 
cultură de după executarea acestei 
lucrări, practic, la Scornicești pro
ducțiile la hectar s-au dublat, iar 
costurile de producție la tona de 
produs au scăzut cu 25—30 la sută. 
Odată 'pusă la punct, această metodă 
de lucrare a pămîntului a început să 
fie extinsă treptat. Mai întîi, cum 
era și normal, în unitățile agricole 
situate tocmai în raza consiliului 
agroindustrial Scornicești. Rezulta
tul ? La Mărgineni. Mogoșești și Ne- 
greni de pe fostele podzoluri și smol- 
nițe se obțin astăzi la hectar pro
ducții mai mari decît la Caracal sau 
Ianca, unități amplasate în cea mai 
fertilă cîmpie a județului Olt, care 
dispun și de suprafețe amenajate 
pentru irigații.

Pornind de la rezultatele obținute 
îh unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Scornicești, la indica
ția comitetului județean de partid a 
fost elaborat un program pentru 
executarea unor ample lucrări agro- 
pedoameliorative pe întreaga supra
față a județului. Pe baza acestui pro 
gram, într-o perioadă sc-’ă. dc m 
mai 5 ani, pe terenurile grele situate 
mai ales pe platourile Boiunului s'
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lor de afînare adîncă a «olului lu
crează acum din plin pe terenurile 
cooperatorilor din Văleni și Priseaca. 
Dar cei 40 de mecanizatori care con
duc aceste mașini de mare putere au 
încă mult de lucru, întrucît în ur
mătorii ani alte 50 000 de hectare ur
mează să fie supuse unor asemenea 
lucrări ameliorative complexe.

Aplicarea de amenda
mente calcaroase. Acesta «s’* 
un alt element hotărîtor al sistemului 
de agricultură specific solurilor grele, 
cu aciditate pronunțată. La Scorni
cești s-a dovedit că această lucrare 
are eficiență maximă atunci cînd 
este aplicată o dată la 5—6 ani pe 
aceeași " “ _ ' ’ ’
prevede executarea unor asemenea 
lucrări pentru corectarea acidității 
solului . . '
153 000 hectare. Iar programul se află 
în plină desfășurare, 31 000 hectare 
fiind deja scoase de sub efectul aci
dității ridicate. Dacă ar fi să ne re
ferim Ia eficiența practică a acestei 
lucrări, atunci este suficient să ară
tăm că la cooperativa agricolă din 
Valea Mare, pe terenurile acide de 
altădată, se realizează astăzi recolte 
de aproape 3 ori mai mari decît Îna
inte ca aceste terenuri să fie amelio
rate.

partid pentru generalizarea celor 
mai bune experiențe din agricultură, 
unul din punctele esențiale il consti
tuie mai buna repartizare 
lor pe teritoriul județului, 
să se asigure punerea în 
fiecărei categorii de teren 
unor asolamente științific
te. Pornind de la considerentul că 
asolamentul de 6 ani, cu solă ame- 
lioratoare cultivată cu trifoliene, 
practicat Ia Scornicești cu rezultate 
deosebit de bune, nu putea fi ge
neralizat în județ, specialiștii din 
agricultură, pe baza studiilor de car
tare a solului, au elaborat în fapt un 
nou program de repartizare a cultu
rilor pe teritoriul județului, care are 
un caracter practic, corespunzător 
fiecărei microzone pedoclimatice. Zo
nele mari, cu fertilitate omogenă a 
terenurilor din județ fiind cunoscute 
în urma unor calcule complexe de 
optimizare a repartizării producției 
agricole pe teritoriu, specialiștii din 
cadrul organelor agricole de specia
litate au ajuns la concluzia că in 
condițiile specifice județului Olt, 
pentru obținerea unor producții to
tale maxime posibil de realizat, este 
absolut obligatoriu să fie schimbată 
concepția cu privite la diversificarea 
producției agricole pe fiecare zonă 
și pe fiecare unitate. S-a trecut ast
fel Ia concentrarea cu prioritate a 
cerealelor păioase in zonele agricola 
din centrul și nordul județului, 
a porumbului si sfeclei de zahăr, 
un potențial productiv mult mal 
dicat decît al cerealelor păioase. ... 
zonele eu cele mai fertile terenuri, 
care dispun și de suprafețe amena
jate pentru irigații. Așa, de exemplu, 
floarea-soarelui este amplasată eu 
preponderență în centrul și nordul 
județului, \Jtiut fiind faptul că a- 
ceastă cultură este și o bună pre
mergătoare pentru grîu. Merită evi
dențiat totodată faptul că structura 
soiurilor și hibrizilor a fost adapta
tă în funcție de condițiile concrete 
din fiecare zonă în parte. Așa, de 
exemplu. în sudul sl centrul Jude
țului se cultivă cu soiuri timpurii și 
semitimpurii peste 70 la sută din su
prafața destinată culturii griului. Se 
urmărește, pe de o parte, evitarea 
șiștăvirii, avtnd tn vedere tempera
turile ridicate din luna Iulie in zona 
Caracalului și, pe de altă parte, rea
lizarea celei de-a doua culturi. -Și la 
porumb se acordă aceeași atenție 
alegerii hibrizilor, stabilindu-se o 
structură corespunzătoare intre hi
brizii tardivi și cei semitimpurii. Zo
narea și concentrarea producției a- 
gricole 6Înt, așadar, un deziderat 
împlinit, ceea ce conduce la realiza
rea unor producții mari, corespunză
tor potențialului productiv al fiecă
rei culturi.

a culturi- 
nrin care 
valoare a 
in cadrul 
organiză

iar
cu 
ri- 
în

solă. Programul județean

pe o suprafață totală de

Administrarea unor mari 
cantități de îngrășăminte na*  
turale. Experimentările făcuta la 
Scornicești dovedesc convingător că 
adevăratul potențial productiv al 
acestor terenuri podzolice poate fi 
pus în valoare numai în condițiile 
administrării unor doze mari de în
grășăminte naturala la hectar, lu
crare care, în mod obligatoriu, tre
buie repetată cel tîrziu la 3—4 ani. 
De la această concluzie majoră au 
pornit organele județene atunci cînd 
au aprobat planul de fertilizare cu 
îngrășăminte organice, potrivit că
ruia în anul acesta au fost fertili
zate aproape 52 000 hectare, cu o 
cantitate totală de 1,6 milioana tone 
gunoi, adică de 4 ori mai mult decît 
se fertiliza în urmă cu 5 ani.

Efectele unei abordări ju
dicioase a zonării culturi
lor. In cadrul acțiunilor între
prinse de comitetul județean de

i

buna organizare a 
și recoltele obținu- 
strinsâ interdepen- 

O dată realizată aoeas-

Intre 
muncii 
te — o 
dență.
tă nouă zonare a culturilor, comite
tul județean de partid a indicat și 
a acționat cu fermitate pentru gene
ralizarea în toate unitățile agricole 
a spiritului de ordine și discipli
nă, propriu unităților agricole frun
tașe din județ. Și de această dată 
s-a apelat la ceea ce s-a realizat 
deosebit la cooperativa agricolă din 
Scornicești pe planul răspunderii 
omului față de pămînt, al organiză
rii producției și a muncii, al cerce
tărilor aplicative proprii, și cu deo
sebire a creșterii eficienței econo
mice. Apoi, în măsura in care alte 
unități agricole dețineau o anumită 
experiență într-un domeniu sau altul, 
aceasta a fost studiată, iar ceea ce 
s-a dovedit valoros ă fost preluat și 
extins pentru a deveni un bun al 
agriculturii întregului județ. Așa au 
fost preluate și- extinse unele meto
de de gospodărire eficientă a pămîn
tului, de la cooperativa agricolă din 
Stoicănești — unitate care, de fapt, 
a îndeplinit mulți ani de zile rolul, 
de școală înaltă pentru practicarea 
agriculturii socialiste. Așa au fost 
extinse experiențele cooperativelor 
agricole din Cezieni (în valorificarea 
superioară a producției agricole se
cundare), Izbiceni (în cultivarea le
gumelor in solarii) etc. Și tot așa 
s-a acționat pentru cunoașterea și 
aplicarea metodelor agrotehnice îna
intate, experimentate și puse la punct 
de cercetătorii de la Stațiunea de 
cercetări agricole din Caracal. Aces
te adevărate modele de organizare, 
de ordine și disciplină, de aplicare 
a științei agricole, sînt nu-numai cu
noscute astăzi in agricultura județu
lui Olt, ci și aplicate într-un număr 
tot mai mare de unități.

Preocuparea pentru nou, pentru 
o organizare superioară tn întrea
ga activitate din (.agricultură con
stituie unul din elementele fun
damentale ale experienței înaintate 
din agricultura Oltului. Un alt ele
ment, tot atît de important, il re
prezintă hărnicia și priceperea oa
menilor de aici, ambiția lor de a 
transforma pămînturile din acest 
ținut în cele mai fertile și roditoare 
terenuri agricole. O ambiție care, iși 
găsește acoperirea tn rezultatele deo
sebite obținute de ei tn acest an, an 
de profunde semnificații In viața 
națiunii noastre — al aniversării a 
patru decenii de viață nouă, liberă, 
independentă, anul in care, prin ho- 
tărîrile pe care le va adopta în 
curînd marele forum al comuniști
lor, se prefigurează perspective și 
mai luminoase pentru propășirea ge
nerală a patriei.
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De la Congresul al Xll-lea la Congresul
al Xlil-lea al partidului - agricultura

României socialiste pe drumul
dezvoltării si modernizării

Cîteva repere ale progresului multilateral înregistrat 
de agricultura socialistă în această perioadă 

PRODUCȚIA TOTALĂ DE CEREALE PĂIOASE
— in tone —

6 800 000 peste 10000000
19841979

SUPRAFAȚA AGRICOLA AMENAJATA PENTRU IRIGAT
— te hectar® —

1 948 000 3300000
1979 1984

Îngrășăminte chimice utilizate
— te. tone —

1 217 000 1800000
1979 1984

CREȘTEREA PARCULUI DE TRACTOARE
139 750 170000

1979 1984

SPORIREA NUMĂRULUI DE COMBINE AUTOPROPULSATE
34 443

1979

peste 58000
1984

INVESTIȚII ALOCATE AGRICULTURII
— în milioane lei —

124 899 155000
1976—1980
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1981-1985

Sămînța experienței înaintate rodește bogat
An de an, unităților agri

cole fruntașe li se adau
gă altele, dovadă că lucră
torii ogoarelor au fost re
ceptivi in preluarea si ge
neralizarea experienței 
înaintate. Dacă In anul 
1965 nu exista nici o uni
tate care să înregistreze la 
porumb peste 5 000 kg 
boabe la hectar. în anul 
1980 au fost 8 unităti cu 
asemenea producții, iar în 
acest an numărul lor a 
trecut de 70. Demn de re
marcat este si faptul că 
ceste 60 de unităti din ju
dețul Olt obțin în acest an 
o producție de porumb de 
peste 8 000 kg la hectar. 
Un exemplu în preluarea 
si generalizarea experien
ței pozitive îl constituie 
consiliul agroindustrial 
Valea Mare, care a pre
luat de la C.A.P. Scorni- 
cesti — unitate vecină sl 
cu condiții de sol si climă 
asemănătoare — tehnolo
giile de cultură, metode
le avansate de organizare 
a muncii. ..Ca urmare — 
ne spune tovarășul 
stsrtin 
acestui 
dustrial 
pectării 
nologiilor.
amplasării culturilor, a u- 
tilizării unor soiuri, hibrizi 
si semințe de mare oro-

_______ Con-
Lupu. președintele 

consiliu agroin- 
— datorită res- 

întru totul a teh- 
si îndeosebi a

ductivițate.’ fertilizării ra
ționale si realizării densi
tăților stabilite. im a- 
cest an am reușit să 
realizăm ne Întregul con
siliu o producție medie la 
hectar de peste 4 600 kg 
grîu. Iar la porumb să a- 
jungem la aproape 8 000 kg 
boabe. Demn de remarcat 
este faptul că pe unele 
sole, la cooperativele agri
cole Priseaca. Valea Mare 
si Bălteni. am obținut re
colte de peste 20 tone po
rumb stiuleti la hectar. A- 
ctste producții au fost ob- 
tinuie ne solele ce au fost 
scarificate si s-au admi
nistrat amendamente cal
caroase. Dealtfel, progra
mul nostru prevede scări- 
ficarea solului in această 
toamnă pe mai bine de 
1 000 hectare, lucrarea e- 
fectuîndu-se Pînă acum pe 
800 hectare". Iată așadar, 
cum experiența cooperato
rilor de la Scornicești a 
fost preluată de către uni
tățile agricole vecine, fapt 
ce demonstrează 
cînd se caută si 
noul, rezultatele 
zie să apară, 
pentru cunoașterea 
nuntită si 
producție a _. __  .
unităților fruntașe. în toa
te unitățile agricole din 
județ au fost organizate lo-

că. atunci 
se aplică 
nu întîr- 
Totodată. 

amă- 
aplicarea in 

rezultatelor

turi demonstrative, care 
au drept scop punerea In 
valoare a potențialului 
tehnic existent în fiecare 
unitate. Pe aceste loturi 
s-a urmărit, totodată, care 
soiuri si hibrizi corespund 
cel mal bine condițiilor 
pedoclimatice din zona 
respectivă, astfel Incit re
coltele să crească la nive
lul maxim al posibilități
lor.

★
Același pămînt din co

muna Urzica, neted ca-n 
palmă, cu posibilități de 
a nu cunoaște efectele se
cetei pentru că este iri
gat. producea pînă acum 
un an-doi mult mai puțin 
decît podzolul Scornicestiu- 
lui. Dar si aici experiența 
acestei unităti fruntașe a 
fost preluată si aplicată. 
„Cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în consiliul 
agroindustrial Vișina, de 
care aparține si unitatea 
noastră — ne spune tova
rășul Florian Predica, pre
ședintele cooperativei agri
cole Urzica — secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a indicat, printre altele, 
că trebuie să folosim mal 
bine experiența fruntașilor. 
Cooperativa agricolă Scor- 
nicesti ne-a oferit un bun

exemplu de felul în care 
trebuie 
munca, 
plicăm. 
sim. Si, 
model, am acționat pentru 
a pune mai bine în valoa
re posibilitățile de care dis
punem. rezervele de ferti
litate ale pămîntului. La 
grîu si orz. de pildă, unde 
în acest an am obținut 
peste' 6 000 kg și respectiv 
8 285 kg la hectar, succe
sul a constat în semănatul 
la timp, realizarea unei 
densități de minimum 600 
de boabe ne metru pătrat, 
puse într-un teren foarte 
bine pregătit. De asemenea, 
si la celelalte culturi am 
obținut în acest an recolte 
superioare celor înscrise in 
pian. La porumb, de exem
plu. am realizai peste 21 000 
kg stiuleti la hectar, la 
floarea-soarelui — 3 521 kg 
la hectar, iar la sfecla de 
zahăr peste 48 tone. Sînt 
producții superioare celor 
planificate, dar nu la ni
velul posibilităților noastre, 
lată de ce vom acționa în 
continuare pentru a valo
rifica si mai 
rienta unităților 
posibilitățile de 
punem. Ne-am 
realizăm în anul 
te 23 tone de porumb știu-

să ne organizăm 
ce tehnologii să a- 
ce soiuri să folo- 
pornind de la acest

bine expe- 
fruntase. 

care dis- 
propus să 
viitor pes-

leti la hectar si peste 1 000 
kg grîu la hectar. Lucră
torii ogoarelor noastre 
și-au zis. referindu-mă tot 
la Scornicești : dacă în a- 
ceastă unitate se obțin pes
te 25 tone porumb știuleți 
la hectar, de ce n-am obți
ne si noi cel puțin tot 
atît ? Că avem pămînturi 
mai bune ! Ne-am dus a- 
casă la fruntași. Ne-am 
gîndit si noi cum să ac
ționăm. >Am comparat în
tre ele solele, fermele, e- 
chipele. am desprins 
ții noi. Desigur că 
noi se poate obține 
mult. Și pentru anul
ne vom bate, ca să mă ex
prim așa. pentru a depăși 
rezultatele celor din Scor- 
nicesti".

Sînt gînduri si socoteli 
pe care si le fac acum tot 
mai 
din 
suri 
rice 
vor 
înfăptuirea 
lui județului de a obține in 
anul viitor producții supe
rioare, de a deveni într- 
adevăr un județ al produc
țiilor record.

SOlu- 
si Ia 
mai 

viitor

multe unităti agricole 
județ. Urmate de mă- 
tehnice si organizato- 
corespunzătoare, ele 

duce, fără îndoială, la 
angajamentu-

ri or ea CEAUSESCU 
Emilian «OUA 
Iosif POP
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Stil de muncă dinamic, eficient
în rezolvarea problemelor economice

Delegații reprezentîndu-i pe co
muniștii din cele 10 organizații de 
bază din cadrul Ministerului Indus
triei Metalurgice s-au întrunit re
cent la conferința de dare de seamă 
și alegeri pentru a dezbate, prin 
prisma exigentelor și sarcinilor for
mulate de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, problemele dezvoltării si 
ridicării calității activității din me
talurgie. precum și măsurile și ac
țiunile care se impun pentru buna 
pregătire a producției anului care 
urmează și din perioada viitorului 
cincinal.

Atît în darea de seamă, cît și în 
luările de cuvînt a fost subliniată 
contribuția decisivă a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu la dezvoltarea pu
ternică a industriei metalurgice, re- 
levîndu-se faptul că în perioada care 
a trecut de la Congresul al XII-lea, 
cu prilejul vizitelor de lucru în uni
tăți din această ramură și în expo
ziții de profil, secretarul general al 
partidului s-a interesat îndeaproape 
de munca și viata metalurgiștilor. a 
indicat căi concrete de soluționare a 
problemelor activității economice, a 
stabilit măsuri practice, sarcini pre
cise pentru sporirea producției si efi
cientei economice. în strînsă legătu
ră cu cerințele de metal ale econo
miei _ naționale. în lumina acestor 
adevăruri, a înaltei recunoștințe față 
de aportul hotărîtor al tovarășului 
Nieolae Ceaușescu la perfecționarea 
activității in acest domeniu, partlci- 
panții la conferință și-au exprimat 
în unanimitate voința lor si a comu
niștilor pe care i-au reprezentat ea 
cel de-ai XIII-lea Congres să-l re- 
învestească pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu în funcția supremă de se
cretar general a! partidului, văzînd 
în aceasta garanția înfăptuirii rigu
roase în viață a obiectivelor politicii 
partidului menite să asigure progre
sul șî prosperitatea multilaterală a 
patriei socialiste.

Caracteristica dezbaterilor din con
ferință a reprezentat-o analiza in 
spirit revoluționar, prin prisma mun
cii de partid, a celor mai importante 
probleme ale activității din metalur
gie. vorbitorii referindu-se la neajun
surile existente șl propunind căi 
concrete de eliminare a unor defi
ciențe. de abordare într-o viziune 
nouă, superioară, a sarcinilor deose
bit de complexe trasate de conduce
rea partidului, care trebuie necon
diționat transpuse în practică.

O problemă importantă, care a re
venit frecvent în dezbateri, a fost

cea referitoare la răspunderea pe 
care o au comuniștii din minister 
pentru asimilarea unor sortimente 
noi de metal necesare economiei. 
„In ultimii ani metalurgia a răspuns 
mai bine sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului privind 
asimilarea unor noi mărci de oțeluri, 
sortimente și tlpodimensiuni de la
minate — spunea în cuvîntul său 
tovarășul Ion Potoceanu. Dar ceea 
ce am realizat in acest domeniu nu 
este încă pe măsura posibilităților 
tehnice de care dispunem, a expe
rienței acumulate in unitățile meta
lurgice. Ne regăsim in aceste neim- 
pliniri și noi, cei din direcția teh
nică a ministerului. In adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri a 
organizației noastre de bază am ana
lizat in detaliu și cu rigoare neajun
surile pe care le avem și am stabilit 
măsuri de intensificare a acțiunilor 
de sprijin, urmărire și control pen
tru realizarea planului de introdu
cere a progresului tehnic, nominali
zând specialiștii care să răspundă de 
rezolvarea problemelor tehnice ih 
fiecare întreprindere sau combinat".

„Vă mulțumește aportul industriei 
metalurgice la acțiunea de asimi
lare a unor noi mărci de oțel și 
sortotipodimensiuni de laminate în 
vederea reducerii importului ?" — a 
fost o întrebare adresată vorbitoru
lui ‘amintit de unul din participantii 
la conferință. Această intervenție a 
declanșat o dezbatere profundă pe 
tema răspunderii lucrătorilor din 
minister, si in primul rind a comu
niștilor. pentru înfăptuirea acestei 
sarcini stabilite de conducerea parti
dului. S-a relevat astfel că, deși, da
torită noilor asimilări, în ultimii 
patru ani importul de produse me
talurgice s-a redus cantitativ la ju
mătate. totuși continuăm să cumpă
răm de pe piața externă sortimente 
de laminate de valoare ridicată care 
pot fi fabricate în țară.

Un subiect frecvent adus in aten
ția conferinței a fost cel al cauzelor 
care- au făcut ca metalurgia să ră- 
mînă datoare economiei cu o serie 
de sortimente de metal. în cuvîntul 
lor. tovarășii Eleodor Popescu, Mi- 
haela Rișavi și Ion Brașov, subli
niind răspunderea care revine în 
această privință aparatului ministe
rului, au insistat asupra calității 
muncii de îndrumare și control. Pe 
bună dreptate a fost criticat faptul 
că specialiștii din minister nu reu
șesc .întotdeauna să imprime respec
tarea disciplinei de plan și contrac
tuale. S-a dat și un exemplu in acest 
sens : este normal ca la Combinatul

CONSEMNATE ȘI NECONSEMNATE
ÎN PROCESELE VERBALE

Cuvîntul strungarului-poet

Ce raportează oamenii, ce consemnează
azi

(Urmare din pag. I)

calculatoarele din Botoșani

„Are cuvîntul tova
rășul Ilie Dragomir, 
de la întreprinderea 
«Energoreparații»".

Așa a fost anunt-at 
cel de-al optulea vor
bitor în cadrul con
ferinței organizației 
de partid din sectorul 
4 al Capitalei. Si spre 
microfon s-a îndrep
tat. cu pași repezi, un 
tînăr. Cei prezenti se 
așteptau ca noul vor
bitor să înfățișeze 
conferinței, ca si cei
lalți. activitatea orga
nizației de partid din 
care face parte. O 
dată ajuns în fata 
microfonului. el a 
spus : „Vreau să
rostesc aici, la tribuna 
conferinței nsastre. 
un cuvînt de inimă. 
Un poem pe care-1 
socotesc, cu modes
tie. cuvîntul meu de 
adeziune fată de re
alegerea tovarășului 
Nieolae Ceausescu la 
al XIII-lea Congres 
in funcția supremă 
de secretar general al 
oartidului".

Si cînd tânărul co
munist și-a încheiat 
poemul cu 
„Azi ne unim 
nic voința 
Dind gias 
dorinței 
popor / Ca 
Ceausescu 
XIII-lea Congres 
funcția supremă 
fie reales / “. 
delegații au 
in aplauze. A fost un 
cuvint puternic, a- 
plaudat. Pentru că el 
exprima emoționant, 
pe calea versului, nu 
sentimentele unui sin
gur om. poetul, ci oe 
ale tuturor.

Cine era. de 
comunistul 
vorbit în... 
aceasta a fost 
barea pe care 
PUS-o multi 
delegații la 
tă odată cu 
aplauzelor, 
ordinea de 
rulat obișnuit, ea a 
rămas fără răspuns. îl 
formulăm acum: Ilie

versurile: 
puter- 

tuturor / 
fierbinte 

întregului 
Nieolae 

la al 
/ în

Să 
toți 

izbucnit

fapt, 
care a 

versuri? — 
între- 
si-au 

dintre 
conferin- 

încheierea 
Si fiindcă 
zi s-a de-

Dragomir este un co
munist. de 27 de ani. 
Strungar 1a „Energo- 
reparații". Unul din 
milioanele do tineri 
care s-au format ca 
oameni, ca membri ai 
partidului in „Epoca 
Ceaușescu". Și s-a 
format frumos. Pentru 
că munca e principa
lul lui educator. Ea 
l-a învătat să mun
cească. Ea l-a învățat 
să.... învețe. A termi
nat liceul, muncind, 
la seral. Acum . este 
student in anul 
IlI-lea la seral in ca
drul Academiei 
&tiinte Economice.

Acesta este, 
scurt, omul care 
vorbit la conferință 
în... versuri. Unul din 
tinerii comuniști cres
cuți în 
Ceaușescu", în 
marilor împliniri.
care 
cintă 
inimii

„Epoca 
epoca 

Pe 
poezia lui o 

cu sinceritatea 
si a conștiinței.
Constantin
PRIESCU

(Urmare din pag. I)
nente ale sistemului economlco-social 
în totalitatea lui. faptul că econo
micul și socialul formează un ansam
blu unitar. Proiectul Directivelor se 
impune deja, pe plan international, 
ca un original document de prog
noză. planificare si programare de 
tip socialist la nivelul pătrarului fi
nal al secolului XX.

Directivele constituie, de aseme
nea. o îmbogățire si o concretizare 
de excepțională însemnătate teoreti
că și practică a Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre ' comunism. 
Continuînd pe o treaptă superioară 
conținutul programului, proiectul Di
rectivelor cuprinde redimensionări 
impuse de stadiul atins în dezvolta
rea tării, de noile evoluții, mutații 
si tendințe înregistrate pe plan 
mondial. In această direcție trebuie 
subliniat ca un puternic element de 
continuitate și originalitate al pro
iectului de Directive, datorat viziunii 
și aprecierilor îndrăznețe ale tova
rășului Nieolae Ceaușescu — faptul 
că cercetarea științifică si tehnologi
că, promovarea largă a progresului 
tehnic, creația științifică si tehnică 
de masă constituie factorul funda
mental al definirii și stabilirii, pre
cum și al realizării totalității preve
derilor. obiectivelor si sarcinilor în
scrise in acest impresionant program.

Proiectul de Directive marchează.

siderurgic Reșița să existe in stoc 
țagie care nu pot fi utilizate, în 
timp ce întreprinderea de țevi din 
Roman resimte lipsa unor sorti
mente de țagie ?

Cu fermitate au fost combătute în 
conferință anumite manifestări de 
formalism si birocrație, de superficia
litate și comoditate în muncă. „Lu
crăm incă după metode fi cu mij
loace învechite, în special la progra- ' 
marea producției de metal pe linii 
de fabricație — arăta comunistul 
Gheorghe Gheauș. Nu o dată se în- 
timplă să intrăm in perioada de plan 
fără ca întreprinderile să aibă asigu
rat portofoliul de comenzi și de 
contracte. Ne pierdem incă mult 
timp în birouri pentru lucrări de ru
tină șî nu acordăm atenția cuvenită 
urmăririi și controlului îndeplinirii 
sarcinilor pe care le trasăm unități
lor economice. Se impune să colabo
răm mai judicios în această privință 
cu organele centrale de sinteză și’ să 
acționăm stăruitor pentru elaborarea 
unei metodologii clare de lucru, de 
la fundamentarea balanțelor mate
riale pînă la emiterea repartițiilor". 
O idee asemănătoare au susținut și 
comuniștii Octav Alexandru. Mihai 
Boțeșteanu și Kuglay Emericli. care, 

mod autocritic, au recunoscut că 
compartimentele în care lucrează 
pe care le conduc unii lucrători 
mulțumesc cu rezolvarea aspecte- 

formale ale problemelor.
„Am construit mult în metalurgie, 

am creat o bază tehnică modernă — 
spunea tovarășul Laurențiu Petrescu. 
Acum, așa cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului, trebuie să 
fructificăm în mod superior aceste 
investiții. In mod deosebit este ne
cesar să ne implicăm mai mult in 
soluționarea problemelor creșterii 
productivității muncii. Si, în această 
privință, accentul trebuie pus pe 
pregătirea oamenilor, îndeosebi pe 
formarea unui stil corespunzător de 
muncă la cadrele de conducere la 
toate nivelurile. In proiectul de Di
rective ale Congresului al XIII-lea 
sint stabilite clar principalele direc
ții de acțiune in acest scop. Tocmai 
de aceea, în concretizarea măsurilor 
care se impun, trebuie să abandonăm 
tendința de a aborda problemele*la  
modul general, prin formule stereo
tipa, și să precizăm exact ceea ce 
este de făcut pînă la nivelul insta
lației și locului de muncă, implicin- 
du-ne direct în rezolvarea lor".

S-a discutat mult despre sarcini șl 
preocupări de esență în conferință. 
Dezbateri fructuoase din care s-au 
desprins propuneri utile, soluții va
loroase cu privire la acțiunile con
crete ce trebuie întreprinse în peri
oada următoare. O idee fundamen
tală care s-a conturat a fost cerința 
ca noul comitet de partid ales de 
conferință să îndrume îndeaproape 
activitatea organizațiilor de bază, 
orientînd-o spre problemele cele mai 
importante care revin în sarcina 
aparatului ministerului. Rămin ca 
sarcini deosebite pentru comitetul de 
partid analiza eficienței deplasărilor 
specialiștilor din minister în între
prinderi, combaterea oricăror mani
festări de formalism și birocrație, 
astfel incit fiecare comunist, fiecare 
lucrător din minister să manifeste 
răspundere și exigentă în îndeplini
rea îndatoririlor care îi revin, să ac
ționeze în toate împrejurările nu 
numai ca bun specialist, ci și ca ade
vărat revoluționar.

Cornelia CÂRLAN

în 
în 
Și se 
lor

undă de calm, de echi
libru.

•—Vă mai amintiți cum 
a început cuvîntul dv. la 
tribuna celui de-al XII- 
lea Congres al partidului ?

— Cum să nu-mi amin
tesc ? „în numele celor 
45 000 de comuniști din ju
dețul Botoșani"...

— Dacă ar fi să luațl 
cuvîntul la Congresul al 
XIII-lea ?...

— Ar trebui să mai a- 
daug vreo zece mii de co
muniști cu care s-a întărit 
organizația noastră jude
țeană în acest răstimp. 
Numai aici, la „Integrata", 
de la 127 membri de par
tid am ajuns acum la peste 
600 membri.

„Integrata" î întreprin
dere textilă modernă, în 
chiar inima Botoșaniului. 
Tehnică competitivă, cro
matică ce odihnește ochiul, 
produse care rezistă în 
competiția de pe piețele 
externe. Și mal ales, do
rința sugerată clipă de 
clipă de fluxul viu, uman, 
din hale, de a făuri țesă
turi care să... țeasă mai 
trainic prestigiul fabricii. 
Un prestigiu intrat deja în 
tradiție, deși...

— Deși, remarcă Teodora 
Sandu, în timpul Congre
sului al XII-lea noi func
ționam de-abia cu o secție. 
Eram la început, e drept, 
dar toate eforturile, toate 
ambițiile se Îndreptau spre 
viitor. Așa cum se în
dreaptă și acum, deoarece 
nu există punct terminus 
In aspirațiile noastre.

Frumos spus și, mai ales, 
frumos dovedit. Argu
ment : în 1982, aflat în 
mijlocul textiliștilor de 
aici, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu îndemna la 
realizarea de țesături de 
calitate, mal frumoase, mai 
ușoare. îndemn cu ecouri 
în inimi, în conștiințe. 60 
la sută din produsele fa
bricii călătoresc în lume. 
Mîini măiestre așază „ur
zeala și bătaia", mîini cu 
har făuresc covorul ferme
cat ăl ceior 15 000 de 
metri pătrați de țesături 
care vor fi date peste plan, 
pînă la Congresul al XIII- 
lea al partidului.

„VIAȚA NU STA PE 
LOC NICI LA BOTO
ȘANI". Este expresia pre
ferată a maistrului Gheor
ghe Bagiu, de la „Texti
la". Comunist cu decenii 
bune de meserie la activ. 
Acolo, în vecinătatea răz
boaielor, îl rugăm să-și 
susțină afirmația. Tran
scriem întocmai „expune
rea sa de motive" :

— Prima oară am avut 
bucuria să-1 primim în 
mijlocul nostru pe tovară
șul Nieolae Ceaușescu în 
mai 1966. Apoi în octom
brie 1968, tn iulie 1975, în 
septembrie 1977. Și de fie
care dată, 
fructuosului __
lucru, viața fabricii s-a ac
celerat. Am construit sec
ții noi. Am înzestrat 
halele cu utilaje moderne. 
Am ridicat parametrii pro
ductivi. Astfel îneît, în 
1982, cînd secretarul gene
ral al partidului a venit 
din nou la Botoșani, noi

acum
acum 
curge

tocmai încheiam acest 
„maraton" de schimbări 
cu intrarea în funcțiune a 
secției unde se fac 
țesături tie catifea.

— Sa înțelegem că 
viața dumneavoastră 
lin, fără accelerații ?

— Dimpotrivă. Sîntem 
cuprinși și mai zdravăn in 
vîrtejul înnoirilor. Că am 
avut de construit fabrici 
textile la Darabani și 
Flăminzi... Dar despre asta 
poate o să aflați mai 
multe de la meșterul... 
itinerant Teodor Blănaru. 
Eu vreau să mai spun 
doar că toate aceste 
înnoiri din Botoșani, din 
județ, din țară, le-am 
gîndit și hotărît împreună 
cu conducătorul partidului 
și statului. Le-am înfăp
tuit împreună.
gîndul nostru de comuniști 
este unul singur. Exprimat 
cu - mîndrie peste tot în a- 
ceste zile : să realegem Ia 
Congresul al XIII-lea, în 
fruntea partidului, pe omul 
a cărui ființă s-a conto
pit cu partidul și țara, cu 
dorința de mai bine a în
tregului popor — tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

De aceea

EXEMPLUL FRUNTA
ȘILOR. Zilele acestea zia
rul semicentenar „Clopo
tul" din Botoșani a pu
blicat un clasament al tu
turor producătorilor de 
grîu din județ. Campioni 
ai ediției 1984 — coopera
torii din Dorohoi. „Tona- 
veraj" : 4 460 kg griu la 
hectar. Nu am fi evocat 
poate acest clasament dacă 
nu-l întîlneajp pe ing. 
Gheorghe Obadă, preșe
dintele cooperativei.

— Ce mai faceți ? îl 
adresăm banala Întrebare.

— Ce să fac ? Revoluția 
agrară.

— Cum se vede lumea 
din locul fruntaș unde 
v-au instșlat producțiile 
obținute?

— Ca un început.
— Adică ?
— Păi, ce-a spus tova

rășul Nieolae Ceaușescu la 
Becica ? A spus că adevă
rata revoluție agrară în
cepe de la 8 000 kilograme 
grîu și 10 000 kilograme 
porumb la hectar. Deci : 
om fi noi fruntașii județu
lui, dar fiind și comuniști 
nu putem gîndi decît că 
sîntem abia la Început.

Despre un asemenea în
ceput discutăm acolo, în 
cîmp, pe ploaie și vînt. șl 
cu inginerul Dumitru Li- 
vanu, de la C.A.P. George 
Enescu. L-am găsit dincolo 
de ferma Arborea, 
semincer. Număra 
răsărite.
, — Mulțumit?

— Am semănat 
boabe pe metrul pătrat. Au 
răsărit 493. Cu cîte vor în
frăți, vom avea exact den
sitatea cerută. Deci, ne în
deplinim propria hotărîre.

— Ce hotărîre?
— A conferinței de partid 

pe cooperativă. Acolo s-a 
cristalizat inițiativa : „în
treaga cantitate de sămînță 
din producție proprie".

Verde-crud arată grîul 
răsărit în bătaia ploii. Vîn- 
tul leagănă peria firavă, 
lanul lucrează, parcă îl auzi 
cum lucrează. Vor veni 
zăpezile și lanurile de aici' 
vor lucra tăcut, modest, 
fără contenire însă. Pentru

anotimpurile calde ce vor 
purta firul verde-crud spre 
maturitate. Se prevăd pro
ducții de 6 500—7 000 kg la 
hectar. Griu de sămînță, 
cu calități biologice ridica
te. Aici, in bătaia ploii, om 
și lan lucrează pentru 
viitor.

Este sentimentul pe care-1 
Încercăm și la C.A.P. Stău- 
ceni. Președintele Ilie Bă- 
dilă făcea inspecția de ru
tină prin grajduri.

— Ce „inspecție"?, se 
miră el. O mină de ajutor, 
in zootehnie, nu-i nici
odată în plus. Mai ales a- 
tunci cînd tragi cu ochiul 
Ia alții și vezi că ți-au 
luat-o inainte.

— E cazul la dv.? Știm 
că producția de lapte e 
bună aici!

— Bună, dar nu cit tre
buie. Asta am dezbătut-o și 
în conferința comunală de 
partid. „Să-i ajungem pe 
cooperatorii din Roma și 
Bucecea, atunci doar să 
fim ceva mai mulțumiți". 
„Da, au zis alții, dar acolo 
au furaje la discreție, ehei, 
știm noi". „Să avem și noi". 
Și conferința a hotărît : 
„Cel puțin 3 000 litri de 
lapte de la fiecare vacă fu
rajată". A doua zi am tre
cut Ia îndeplinirea hotărî- 
rii. Am adunat cocenii da 
pe cîmp, coletele de sfeclă 
de zahăr. Plus ceea ce în- 
silozasem în săptămînile 
dinainte. Deci si la noi fu
raje la discreție. Acuma, 
tot la discreție, trebuie și 
muncă de calitate.

— Trebuie să mă Întorc 
la audiențe.

Intra în încăperea unde 
oamenii îi deschid cu în
credere ușa, tocmai cînd 
orologiul orașului 
ora exactă, pe 
nemuritoare ale 
Române"...

dădea 
ritmurile 

„Rapsodiei

în lotul 
plantele

500 de

globală. Unități in
dustriale ca : între
prinderile mecanică, 
de utilaje pentru in
dustria ușoară din 
Botoșani, de mașini- 
unelte grele din 
Dorohoi, exploata
rea de nisip cuarțos 
de la Hudești, fila
turile din Darabani 
ori de la Flăminzi 
erau, în anul Con
gresului al XII-lea. 
proiecte de viitor. 
Azi? Unități cu pon
dere in geografia 
economică a jude
țului.

PRIMAVARA ÎN „CAR
TIERUL PRIMĂVERII". 
Oriunde s-ar afla pe sche
le, meșterul constructor 
Gheorghe Honciuc privește 
tot spre „Cartierul Primă
verii" din Botoșani.

— Ce te atrage acolo, 
meștere?

— Un magnet care poartă 
numele de viață. Viață de 
constructor;

Paranteză necesară : Hon
ciuc este unul dintre oa
menii care au ridicat car
tierul cu nume atît de fru
mos. Cel mai frumos car
tier din Botoșani, durat pe 
locul unde era cea mai 
urîtă margine a orașului. 
Și Honciuc evocă un mo
ment trăit, intrat în istorie. 
Era în 1970. Secretarul ge
neral al partidului examina 
schița de sistematizare a 
orașului. Așa cum a făcut-o 
în nenumărate orașe, plat
forme industriale etc. A- 
tunci, platforma industrială 
a Botoșaniului abia se con
tura. De ce nu construiți 
locuințe mai aproape de fa
bricile pe care le ridicați? 
a sunat Întrebarea tova
rășului Nieolae Ceaușescu. 
Că-i teren rău, că nu se 
poate din pricina alunecă
rilor... Cum îi zice străzii 
care se termină aici? Pri
măverii. Ia să vă apucați 
de treabă și să construiți 
aici cel mai frumos car
tier. „Cartierul Primăverii".

S-au oprit alunecările de 
teren. S-a Împădurit ver
santul. S-a pornit ofensiva 
construcției. Vară, iarnă 
macaralele zvelte n-au avut 
odihnă. Vară, iarnă, mis
triile n-au avut odihnă. 
Vară, iarnă, arhitecții n-au 
stăvilit fluxul imaginației. 
Iar acum, în zilele dinain
tea Congresului al XIII-lea 
al partidului, „Cartierul 
Primăverii" se înfățișează 
privirilor în toată splen
doarea sa. El face joncțiu
nea cu cartierul Bucovinei 
și zona centrală a orașului. 
In el trăiesc, visează, se 
bucură de viață peste 
35 000 de oameni. Adică, 
mai mulți locuitori decit 
avea Botoșaniul în 1965.

Informează calculatorul...

Valoarea unor pro
duse realizate peste 
plan, de economia 
județului, in întim- 
pinarea apropiatu
lui forum al comu
niștilor, se ridică în 
prezent la peste 250 
milioane. E mult, e 
puțin ? E un sfert 
din producția totală 
pe care aceste locuri 
o realizau în 1965.

In 1984 s-au pus 
in funcțiune fonduri 
fixe in valoare de 1,2 
miliarde lei. Și, din 
nou, întrebarea : e 
mult, e puțin? E mai 
mult decit s-a inves
tit in întregul cinci
nal 1960-1965.

PE RITMURILE NEMU
RITOARE ALE „RAPSO
DIEI ROMANE". Reporte
rii ajung în miezul zilei la 
Dorohoi. Zi de audiență 
pentru primar. Adică pen
tru... primărița Elena Bu- 
rac. O întîlnim într-o „fe
reastră" din dialogul ei cu 
cetățenii.

Discutăm despre cîte sînt 
de făcut, despre ce se face. 
Primărița trebuie să mear
gă zilnic pe șantierul de 
construcții al orașului ? 
Trebuie. In 1965, de pildă, 
treaba asta era ușoară. 
Zestrea de apartamente se 
ridica la 41. De atunci Do- 
rohoiul s-a îmbogățit cu 
peste 5 000. In perioada 
Congresului al XII-lea al 
partidului se puneau teme
liile întreprinderii de ma- 
șini-unelte grele pentru de
formare plastică. Acum e o 
realitate. Răstimp în care 
la Fabrica de sticlă și por
țelan s-a realizat un nou 
produs — porțellnul. Cine 
a fost la T.I.B., a admirat 
minunile din porțelină. care 
valorifică din plin caolinul 
și nisipurile In nordul cel 
mai de nord al țării.

Grijile primăriței? Să sa 
definitiveze lucrările pen
tru noua școală, pentru 
noua grădiniță. Să urmă
rească felul cum 
nește Bulevardul 
Să răspundă la 
dat de băiatul ei.
șasea, s-a făcut mare", și 
să-i spună cu inflexiuni 
materne : „nu uita, mamă, 
să mănînci. Și să fii ordo
nat la școală, să nu mă faci 
de rîs“. Să treacă neapărat 
pe la fruntași — întreprin
derea de confecții Dorohoi 
e pe locul I pe tară, în în
trecere — fiindcă si frun
tașii au nevoie dd ajutor. 
Și așa mai departe. Elena 
Burac se scuză :

alte 
Ju- 
plin

Țara s-a conectat la 
ritmuri, mai dinamice, 
dețele țării trăiesc din . 
ritmurile țării. Puterea dă
tătoare de putere 1 Uriașa 
energie a unui popor liber, 
ce-si durează, dună pro
pria vrere, propriul său 
destin. Uriașa energie a 
comuniștilor, stimulatoare 
de energii. încrederea ne
clintită în idealul comu
nist, în Partidul Comunist 
Român, în conducătorul 
său, energic, înțelept, cu
tezător, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

CE CONSEMNEAZĂ CAL
CULATORUL... Lucian If- 
timie e un împătimit al ci
frelor. La statistică lucra șl 
cînd Botoșaniul era raion. 
La statistică lucrează și azi. 
Prin ’65 transmitea tele
fonic la regiune : „Număr 
de apartamente construite 
în Botoșani — 211. Iar în 
curînd vom începe un cvar
tal de nu mai puțin de 80 
de apartamente !“.

— Părea atît de grozavă 
cifra asta, atunci?

— De ce „părea" ? Era 
chiar grozavă.

— Ce raportează oame
nii acestui timp, tovarășe 
Iftimie ?

— Realitatea vieții atît 
de bogată și în acest colț 
de țară.

Parcurgem Împreună cu 
interlocutorul nostru frin- 
turi din această realitate. 
Pentru că... Pentru că, 
oricît de vastă ar fi me
moria artificială creată de 
mintea omenească, ea nu 
poate cuprinde viața cloco
titoare a unui județ, viața 
clocotitoare a țării, acum, în 
preajma Congresului al 
XIII-lea al partidului. Așa
dar, frînturi de realitate 
botoșăneană :

UN TELEFON IN... VII
TOR. E minunat, fascinant 
să poți vorbi cu viitorul. 
Nu-i de mirare că nici re
porterii n-au rezistat ten
tației, 
rul și 
soarta 
tățeni. 
la maternitatea din ___
șani. Bijuterie arhitectoni
că a acestui cincinal.- Loc 
unde fericiți! tați își văd la 
televizor odraslele care 
vor străbate adolescenta in 
anul 2000.

— Doctorul Valerlu Sîrbu?
— La telefon.
— Scuze că vă deranjăm 

la o oră tîrzie.
— Aici, niciodată nu-l 

tîrziu. Aici e viață care se 
naște necontenit. Aici e 
viitor, mereu viitor.

— Ce nume poartă viito
rul din această zi de oc
tombrie?

— Pînă acum, 11 vieți 
aduse pe lume.

— Citi băieți, cite fete?
— Opt băieți șl trei fete.
Ce nume vor purta a- 

cești cetățeni ai României? 
O vom afla după ce se vor 
hotărî părinții. Iar după 
anul 2000, sigur, vom ști și 
ce drum și-au croit în 
viață, și cum vor duce mai 
departe, cu muncă și dem
nitate, moștenirea pentru 
viitor pe care le-o lăsăm 
în grijă.

Drum bun în viață, Feți- 
Frumoși și Ilene Cosînzene 
ai anilor ce vin...

Drum bun, viitori

Au ridicat recepto- 
s-au interesat de 

celor mai tineri ce- 
Adică au telefonat 

Boto-

se împli- 
Victoriei. 
telefonul 
.,e într-a

în urma 
dialog de

al

Numeroasele întreprinderi noi din Botoșani, printre care șl „Melana", sînt rodul politicii partidului de dezvoltare echilibrată, 
armonioasă a tuturor județelor țării

astfel, o treaptă superioară în direc
ția statuării științei și tehnologiei, 
dezvoltării tehnologice, progresului 
tehnic, creației științifice și tehnice 
de masă, a nivelului de pregătire 
tehnico-stiințiflcă si a educației re
voluționare a Întregului popor ca 
variabile interne, hotărîtoare ale pro
cesului de dezvoltare economică si 
socială a tării, ca elemente-cheie 
ale înfăptuirii unei dezvoltări de tip 
superior, cu caracter calitativ. Din 
această concepție, reprezentind una 
dintre cele mai strălucite ^contribuții 
ale secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nieolae Ceaușescu. la 
proiectarea originală a dialecticii 
dezvoltării in societatea socialistă, la 
teoria si practica edificării socialis
mului. iradiază sarcinile concrete 
privind realizarea unor mutații 
structurale, cerute de revoluția teh- 
nico-stiintifică. in industrie. in agri
cultură si în celelalte sectoare ale e- 
conomiei, în organizarea producției și 
a muncii, în conducerea tuturor sec
toarelor de activitate, structura si 
conținutul învățămintului, formarea 
și reciclarea forței de muncă, perfec
ționarea continuă a întregului per
sonal. în educația tuturor oamenilor 
în spiritul noului, al angajării pen
tru promovarea creației științifice 
originale.

Pentru atingerea obiectivului stra
tegic al cincinalului următor si al pe
rioadei pină in anul 2000 — înfăptui
rea în linii generale a Programului 
partidului de făurire a societății so

&

cialiste multilateral dezvoltate, crea
rea condițiilor necesare trecerii. în 
perioada următoare, la ’ realizarea 
fazei superioare a societății socialis
te, societatea comunistă — este pre
văzută intensificarea acțiunii facto
rilor calitativi ai creșterii economice 
și întărirea dimensiunilor calitative

In actualul cinci
nal, în județ s-au 
creat peste 8 300 noi 
locuri de muncă. Tot 
în acest răstimp, Bo- 
toțaniul a depășit 
nivelul celor 10 mi
liarde lei producție

tivl, performante si o eficientă ca
racteristice economiilor dezvoltate.

Pe plan social. In conexiune orga
nică cu puternica dezvoltare a for
țelor de producție, vor fi înfăptuite, 
de asemenea, profunde transformări 
calitati-ve. Astfel, se va generaliza, 
in perspectivă, pentru întregul tine

a societății, a tuturor sectoarelor 
de activitate spre stimularea, valo
rizarea. promovarea si aplicarea con
secventă în producție, in toate acti
vitățile economice și sociale a rezul
tatelor. cercetării științifice și teh
nologice. o orientare mai dinamică 
a tuturor unităților și colectivelor de

O strategie originală, 
unitară și armonioasă

ale dezvoltării, un loc central ocu- 
pindu-1 creșterea productivității mun
ții sociale, care va deveni sursa a 
85 la sută din sporul venitului na
tional în viitorul cincinal. Creșterea 
productivității muncii se va realiza 
In proporție de 55 la sută prin in
troducerea și generalizarea progre
sului tehnic. îndeosebi prin mecani
zarea si automatizarea producției.

Transformări calitative, ne baza 
progresului tehnico-stiintific. vor fi 
realizate în agricultură. în celelalte 
ramuri și sectoare ale economiei na
ționale, care vor dobîndi și realiza 
structuri, parametri tehnico-produc-

ret, invătămintul de 12 ani si acțiu
nea de reciclare a personalului mun
citor ; se va încheia aplicarea pro
gramului național de organizare a 
teritoriului și de sistematizare a loca
lităților si se va soluționa pe de
plin problema locuințelor. O înaltă 
calitate a vieții, în înțelesul științi
fic și profund umanist al acestui 
concept, va fi realizată pentru în
tregul popor.

Toate aceste transformări structu
rale. de dimensiuni cu adevărat is
torice. impun o răspundere fără pre
cedent pentru colectivele de cerceta
re. orientarea globală și puternică

muncă în direcția promovării con
secvente a noilor concluzii ale stiin- 
.țelor economice, sociale și politice, 
ale științelor umane.

Realizarea acestei sarcini Istorice 
necesită. în mod evident, eforturi 
mari și conjugate pentru contopirea 
producției cu stiinta și tehnica a- 
vansată. prin întărirea capacității 
unităților economice de a recepta și 
asimila continuu marile achiziții ale 
științei si tehnicii contemporane, 
prin creșterea propriei lor forte ge
neratoare de progres tehnico-stiinti- 
fic. precum și prin creșterea partici
pării nemijlocite a unităților de cer-

cetare si de pregătire a cadrelor și 
specialiștilor la dezvoltarea tehnolo
gică în unitățile de producție, la im
pulsionarea progresului tehnico- 
științific al acestora, la introduce
rea și perfectionarea metodelor mo
derne de organizare eficientă a pro
ducției și a muncii. Desfășurarea 
plenară a acestei revoluții — cale 
primordială indicată de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu pentru înfăptuirea 
unor transformări calitative in toate 
sferele activității economico-soclale 
— presupune angajarea unitară a 
ansamblului științelor, de la cele ale 
naturii și tehnologice pînă la cele 
economice, sociale și umane, intr-un 
efort concentric spre solutionarea 
problemelor cardinale ale dezvoltării 
economi co-sociale a țării, ale înfăp
tuirii unor schimbări structurale în 
întreaga viață socială.

Proiectul de Directive se relevă ca 
un document original, o strategie a 
dezvoltării care ia in considerare co
relațiile complexe șl interdependen
tele dinamice dintre toate subsiste
mele societății, unitatea organică a 
întregului sistem economico-socialj 
vizind și asigurînd astfel o dinamica 
armonioasă a tuturor laturilor vieții 
economice și sociale. Acest docu
ment marchează, astfel, un moment 
nou in integrarea variabilelor si cri
teriilor economice, tehnologioo-știin- 
țifice, ecologice și socio-umane ale 
unei dezvoltări echilibrate si armo
nioase a forțelor de producție — ca 
factor determinant al dezvoltării —

a societății noastre in ansamblul ei. 
a tuturor județelor si zonelor tării. 
In structura și corelația prevederilor 
acestuia se îmbină In chip fericit 
imperativele unei creșteri economi
ce rapide, în structuri moderne de 
înalt nivel tehnic și de o mare efi
cientă. cu exigentele unei strategii 
inspirate de o viziune umanistă și 
revoluționară asupra sensurilor dez
voltării economico-sociale. Expresie 
a unei profunde abordări științifice 
a dialecticii dezvoltării în condițiile 
procesului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pro
iectul pune în evidentă interdepen
dențele dintre dezvoltarea puternică 
a bazei tehnico-materiale, perfecțio
narea relațiilor de producție si so
ciale. realizarea unei noi diviziuni a 
muncii sociale, perfectionarea or
ganizării și conducerii sociale, a de
mocrației noastre muncitorești, so
cialiste. Direcțiile de perfecționare a 
relațiilor sociale, îndeosebi pe planul 
diviziunii muncii sociale, al organi
zării producției și a muncii, în ao 
meniul formării șl utilizării forței 
de muncă, in aspectele referitoare la 
calitatea vieții atestă, toate, preocu
parea fundamentală pentru întări
rea laturilor sociale ale dezvoltării, 
pentru creșterea rolului factorilor 
socio-umani ai sporirii producției și 
productivității muncii, pentru accen
tuarea finalităților umane ale creș
terii economice, ca elemente de prim 
ordin ale realizării unei dezvoltări 
de tip calitativ.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, al poporului Republicii Democrate 
Germane și al nostru personal, exprimăm cele mai cordiale mulțumiri Comite
tului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat. Guvernului 
Republicii Socialiste România. întregului popor român si dumneavoastră 
personal, pentru salutul prietenesc și felicitările transmise cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.

Ne bucură mult aprecierea pe care dumneavoastră ați dat-o realizărilor 
obținute de oamenii muncii din Republica Democrată Germană, sub condu
cerea Partidului Socialist Unit din Germania.

împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie si cola
borare pe multiple planuri dintre partidele, statele si popoarele noastre se 
vor dezvolta șl adlițci continuu. în interesul păcii și socialismului. Republica 
Democrată Germană acordă, de asemenea, o mare importantă luptei comune 
împotriva pericolului unei catastrofe nucleare, pentru dezarmare si revenirea 
la politica de destindere în lume.

Permiteți-ne, stimați tovarăși, să vă transmitem dumneavoastră și 
tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România. In întîmpinarea 
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, cele mai bune 
urări de noi succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Dumneavoastră personal vă dorim multă sănătate, putere de muncă si 
fericire.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Vnit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Primire la primul ministru al guvernului

Cu privire la rezultatele ședinței Consiliului Militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante i 

la Tratatul de la Varșovia

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu. a Primit, 
vineri. De Henri Diombo. ministrul 
economiei forestiere a] Republicii 
Populare Congo, președintele părții 
tării sale în Comisia mixtă guver
namentală româno-congoleză de co
operare economică si tehnică, ale că
rei lucrări se desfășoară la Bucu
rești.

în cadrul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații de prietenie si 
colaborare, care se dezvoltă con
tinuu. între cele două țări si po
poare. în spiritul înțelegerilor si o-

*
Vineri au început ia București lu

crările celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
rnâno-congoleze. de cooperare eco
nomică si tehnică. în spiritul Înțe
legerilor si orientărilor convenite cu 
prilejul întâlnirilor si convorbirilor

încheierea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică dintre România și Sri Lanka
La București s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Democratică Socialistă Sri 
Lanka.

Președinții celor două părți în 
Comisie — Nicolae Ionescu, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, și Naina Marikar, ad
junct al ministrului finanțelor și 
planificării din Sri Lanka — au 
semnat protocolul sesiunii, care pre

In județele Bihor și Gorj s-a încheiat 
semănatul griului

Lucrătorii ogoarelor din județele 
Bihor șl Gorj au încheiat în- 
sămînțatul griului pe toate su
prafețele prevăzute. In telegra
mele adresate TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetele ju
dețene de partid respective se arată 
că oamenii muncii din agricultura 
acestor județe acționează în prezent 
cu forțe sporite, cu înaltă răspun
dere și spirit gospodăresc pentru în

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Teșu a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Polonă, în locul tovarășului Ion 
Cosma.

★
Vineri, tovarășul Ion Coman. mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a primit 
delegația Curții Populare Supreme 
a Republicii Populare Chineze, con
dusă de tovarășul Zheng Tianxiang, 
președintele acestei instanțe, care a 
efectuat o vizită de schimb de ex
periență în tara noastră.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie si colaborare statorni
cite între Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară Chineză, 
sublinilndu-se importanta deosebită 
a întllnirilor si convorbirilor la cel 
mai Înalt nivel în continua dezvol
tare si aprofundare a acestor rapor
turi.

La întrevedere a participat loan 
Sălăjan, președintele Tribunalului 
Suprem al Republicii Socialiste 
România.

A fost de fată Li Zewang. amba
sadorul Republicii Populare Chineze 
la București.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut întrevederi la con
ducerile Ministerului Justiției, Procu
raturii Generale, Asociației juriștilor 
si s-au înttlnit cu organe locale de 
stat si cu juriști din municipiul 
București 61 județele Constanta, 
Brașov si Sibiu.

★
Vineri, ministrul comerțului exte

rior și cooperării economice interna
ționale. Vasile Pungan, a primit pe 
Dietrich Lemke, adjunct al ministru
lui comerțului exterior din R.D. Ger
mană, care se află în tara noastră 
cu ocazia Tirgului internațional 
București.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații economice sta
tornicite între România și R.D.G.; în 

rientărilor convenite la nivel înalt. 
Totodată, au fost evidențiate noi po
sibilități de extindere a colaborării 
si cooperării economice în domenii 
de interes reciproc, de lărgire si di
versificare a schimburilor comer
ciale.

La întrevedere a participat Marin 
Caoisizu. ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală.

A fost de fată Stanislas Charles 
Batheas-Mollomb. ambasadorul Re- 
publicii Populare Congo în tara 
noastră.

★

româno-congoleze la nivel înalt, cele 
două delegații examinează stadiul 
relațiilor economice bilaterale, posi
bilitățile de extindere a cooperării 
în sectoare de interes comun, de 
lărgire si diversificare a schimburi
lor de mărfuri.

(Agerpres)

vede acțiuni șl măsuri concrete me
nite să contribuie la dezvoltarea în 
continuare a colaborării și cooperă
rii dintre cele două țări in dome
niile industriilor constructoare de 
mașini, chimică, energetice, al agri
culturii, precum și în alte sectoare 
de interes reciproc, la extinderea 
schimburilor comerciale bilaterale.

De asemenea, a fost semnată con
venția pentru evitarea dublei im
puneri dintre cele două țări.

(Agerpres)

cheierea grabnică a recoltării po
rumbului, legumelor și fructelor, a 
celorlalte culturi de toamnă, pentru 
realizarea întregului volum de lu
crări agricole din această perioadă, 
în același timp, se iau măsuri me
nite să asigure predarea integrală 
la fondul centralizat al statului a 
cantităților planificate. In telegrame 
se subliniază, de asemenea, hotă- 
rirea celor ce lucrează în agricultură 
de a-și îndeplini în mod exemplar 
sarcinile ce le revin, întîmpinînd 
astfel cu noi și importante realizări 
Congresul al XIII-lea al partidului.

zilei
conformitate cu hotărârile convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor Ia cel mai înalt nivel. Au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării în 
continuare a colaborării si cooperării 
bilaterale, ale lărgirii și diversificării 
schimburilor reciproce de mărfuri.

în aceeași zi, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale a primit pe Naina Ma
rikar. adjunct al ministrului finan
țelor și planificării, președintele păr
ții țării sale în Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare econo
mică dintre România și Republica 
Democratică Socialistă Sri Lanka.

Au fost abordate probleme privind 
■tadiul actual și perspectivele dez
voltării colaborării economice româ- 
no-srilankeze.

Ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice Internationale 
a primit, de asemenea, pe Abu Ala. 
membru al Consiliului Național Pa
lestinian, șeful Organizației .,Samed“ 
din cadrul O.E.P., care se află în 
vizită în țara noastră cu ocazia T.I.B.

Au fost relevate posibilitățile dez
voltării relațiilor economice româno- 
palestiniene în domenii de interes 
comun.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Zambia 
— cea de-a XX-a aniversare a pro
clamării independentei de stat — vi
neri a avut loc. în Capitală, o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Au fost în
fățișate aspecte din realizările do- 
bîndite de poporul zambian pe ca
lea dezvoltării economico-sociale a 
tării si a fost prezentat un film do
cumentar zambian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia si Africa, un numeros pu
blic.

Au luat parte membri ai Amba
sadei Republicii Zambia în tara 
noastră.

(Agerpres)

1M ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUn>MTIDULUÎ
REMARCABILE REALIZĂRI 

In întrecerea socialistă
Panoul fruntașilor pe nouă luni ale anului

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, construcții, transporturi, precum și din unități agricole.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
Pe baza realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii septembrie •) pe primele locuri 
se situează :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I ! întreprinderea de ex

ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice si de dis
tribuție a energiei electrice si ter
mice Suceava cu Î60 puncte.

Unitatea s-a Încadrat în reparti
țiile de energie electrică și în pre
vederile de plan privind bugetul de 
cheltuieli, depășind principalii in
dicatori de olan cu 26,3 la sută la 
producția netă in activitatea de 
construcții-montaj șl cu 18.5 la sută 
la productivitatea muncii ; consu
mul propriu tehnologic a fost mai 
mic decit cel normat cu 4.5 la sută, 
iar cheltuielile la 1 000 lei produc
ție de construcții-montaj au fost, 
de asemenea, mai mici decit cele 
planificate cu 5,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor si 
instalațiilor energetice si de distri
buție a energiei electrice si termi
ce Timișoara cu 695,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor șl 
instalațiilor energetice si de distri
buție a energiei electrice si termice 
Botoșani cu 658,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : întreprinderea de foraj 

„Petromar" — Constanța, cu 852,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,1 la sută la 
producția fizică la forajul de ex
ploatare și injecție. 7,7 la sută la 
producția fizică la forajul de cer
cetare. 18,3 la sută la viteza de 
lucru la forajul de cercetare geo
logică. 15,3 la sută la volumul pro
ducției normate ce revine pe o per
soană ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la sonde terminate din 
foraj total si la beneficii : consu
murile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 11,8 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 8,4 la sută.

Locul II : Schela de foraj Meli- 
nești. județul Dolj, cu 690.9 puncte.

Locul III : Schela de foraj Bă
lăria, județul Giurgiu, cu 616,3 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina cu 985,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,2 la sută la 
producția fizică. 7.8 la sută la pro- 
ductia-marfă vândută si încasată. 
9 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, export 
șl la beneficii ; cheltuielile mate
riale la 1 000 lei productie-marfă 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea ..Răsă
ritul" — Brașov, cu 756,8 puncte.

Locul III : întreprinderea ..Car- 
bochim" — Cluj-Napoca, cu 447,9 
puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE.
MECANICA FINA SI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : întreprinderea „Indus

tria tehnică medicală" — Bucu
rești, cu 919,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,7 la sută la 
producția fizică. 20 la sută la pro
ducția netă. 23.4 la sută la produc
tivitatea muncii : depășiri de plan 
au mai fost obținute la export, 
producția-marfă vîndută si încasa
tă si la beneficii ; consumurile de 
materii prime si materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 2,2 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 8.1 la sută.

Locul TI : întreprinderea ..6 Mar
tie" — Zărnești. județul Brașov, cu 
891,1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trometal" — Cluj-Napoca. cu 841,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de uti

laj chimic Borzești, județul Bacău, 
cu 1141 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 24,6 la sută la 
producția-marfă vîndută si încasa
tă. 26.7 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mal 
fost obținute la producția fizică, 
producția netă și la beneficii ; uni
tatea și-a realizat sarcinile de plan 
la export : cheltuielile totale la 
1000 lei productie-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
2,8 la sută, iar cele materiale cu 
1 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro-
•) Indicatorii privind produc

ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe 8 luni.

cinema
• Zbor periculos I SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18: 20.15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Glissando : MELODIA (11 13 49) — 
9; 12; 16; 19, CULTURAL (83 50 13) — 
9: 12; 16: 19.
• Singur de cart: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
• Ani eroici : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 

ductle industrială pentru construc
ții căi ferate și reparații Miercu- 
rea-Ciuc cu 985.9 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
parații utilaj minier Tg. Jiu cu 
903,7 puncte. (

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locui I: întreprinderea de anve
lope „Victoria" — Fiorești. județul 
Prahova, cu 902,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la pro
ducția netă. 0,9 la sută la producția 
fizică, 1,9 la sută la productivitatea 
muncii. 4,3 la sută la beneficii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export și la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 6,8 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 4,9 la sută.

Locul II : Fabrica de anvelope 
Luduș, județul Mureș, cu 758,2 
puncte.

Locul III t întreprinderea chimi

că „Prodcomplex" — Tg. Mureș, cu 
753,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : Combinatul de celuloză 
și hirtie Brăila cu 912,4 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la pro
ducția netă. 6.9 la sută la export, 
3 la sută la productivitatea muncii.
2.6 la sută la beneficii ; unitatea 
și-a realizat sarcinile de plan la 
producția fizică și la producția- 
marfă vîndută și încasată : consu
murile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decit cele 
normate cu 12,6 la 6ută. iar cele 
de energie electrică si combustibili 
cu 9,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții din carton ..Mucart" — Cluj- 
Napoca cu 867,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de hlr- 
t’.e cretată și carton ondulat Ghim- 
t>av. județul Brașov, cu 776.3 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MATASE, IN, CÎNEPA. LÎNA)
Locui I : întreprinderea de stofe 

„Dorobanțul" — Ploiești cu 730,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,5 la suta la 
producția7 fizică, 1,4 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată,
6.8 la sută la beneficii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la export 
și la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 1,3 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 2,3 Ia sută.

Locul II : întreprinderea „Postă- 
văria română" — București cu 650 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Țesă- 
toriile reunite" — București cu 538,3 
puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I ! întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Buzău cu 1 090 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27,6 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată,
7.8 la sută la livrări la fondul pie
ței ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, produc
ția fizică, productivitatea muncii și 
beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
4.7 la sută, iar cele materiale cu 
4,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov cu 767,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Unirea" — Iași cu 585,3 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău cu 818 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 24,6 la sută la 
producția și la livrările de carne la

• Acțiunea „Autobuzul" : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Viraj periculos : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30: 13.30; 15.45; 18; 20.
• Salutări de la Agigea : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17,30: 19,30.
© Dreptate tn lanțuri : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20, la grădină — 18.30. COSMOS
(27 54 95) — 9: 11 : 13: 13; 17,15; 19,30. 
STUDIO (59 53 15) — 10: 12,30; 15;
17; 19.
© Surorile : POPULAR (35 15 17) —
15; 17.15; 19.30.
• Emisia continuă : ARTA (21 31 86)
— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Simfonia primăverii : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
• Șapte băieți și o ștrengărită: PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30; 19.30. 

fondul de stat, 23,6 la sută la pro
ducția de ouă, 23,1 la sută la efec
tivul de păsări la sfirșitul perioa
dei, 28,4 la sută la livrările de ouă 
la fondul de stat, 20,5 la sută la 
beneficii ; unitatea s-a încadrat în 
prevederile de plan privind chel
tuielile la 1 000 lei producție marfă.

Locui II : întreprinderea avicolă 
de stat Buftea cu 778 puncte.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Suceava cu 772 puncte.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locui I : întreprinderea poligra

fică „13 Decembrie 1918“ — Bucu
rești cu 639,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,7 la sută la pro
ducția fizică, 5,8 la sută la produc- 
tia-marfă vîndută si încasată. 4.9 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și beneficii ; chel
tuielile totale și materiale la 1 001) 
lei producție marfă au fost mai 
mici decit cele planificate.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi" cu 634,4 
puncte.

Locul III : Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii" — București cu 577,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antrepri

ză de construcții și montaje minie
re Rovinari cu 853,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,9 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată și la producția netă, 10,5 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost mai mici decît cele 
planificate cu 26,8 la sută, iar cele 
materiale cu 23,6 la sută ; consu
murile de ciment, metal, combusti
bili și carburanți au fost mai mici 
decit cele normate.

Locul II : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București cu 
744,3 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză în construcții-montaj „Delta 
Dunării" — Tulcea, — Ministerul 
Agriculturii si Industriei Alimen
tare — cu 735 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată Sl- 

meria cu 611,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 20,2 la sută la vo
lumul de transport, 23,9 la sută la 
productivitatea muncii, 12,9 la sută 
la vagoane intrate-ieșite, 7,5 la sută 
la utilizarea mijloacelor de trans
port; a fost redusă substantial sta
ționarea vagoanelor de marfă în 
tranzit cu manevră ; staționarea va
goanelor de marfă la încărcare-des- 
cărcare a fost mai mică decit cea 
planificată cu 9,3 la sută ; consu
murile de energie electrică și com
bustibili au fost mai mici decît cela 
normate cu 29,8 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Iași cu 540,4 puncte.

Locul III : Stația de cale ferată 
Curtici cu 435,3 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția Județeană de 
poștă si telecomunicații Bistrița- 
Năsăud cu 464,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații, 5,3 la sută la volumul 
de activitate pe o persoană ; depă
șiri de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; unitatea a realizat sarci
nile de plan privind prestațiile in 
unități fizice, precum și prestațiile 
de servicii pentru populație.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Botoșani 
cu 353,8 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
postă si telecomunicații Neamț cu 349,6 puncte.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Foișor București cu 881,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16 la sută la volu
mul lucrărilor de întreținere, repa
rații curente și prestări in construc
ții, 25 la sută la producția de con
strucții-montaj, 22 la sută la pro
ductivitatea muncii, 21 la sută la 
prestări servicii pentru populație ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-prestații au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 1,2 la sută ; consumurile de ma
terii prime, materiale, combustibili 
și energie electrică au fost mai mici 
decît cele normate.

Locul II : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București 
cu 802,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Timișoara cu 766 puncte.

(Agerpres)

• Pensionul doamnei Latter : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 16. Damen tango — 14,15; 
17.45: 10,45 : DOINA (16 35 38).
• Dosarul albastru : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Jaz» >20 : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17,15; 19,30.
© O fată și un băiat : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• împușcături sub spinzurătoare :
VOLGA (79 71 26) — 9; 11.15; 13,30;
13.45; 18; 20.
• Cu cerul sub picioare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17.30: 19,30.
• Prindeți și neutralizați : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

în perioada 11—19 octombrie 1984, 
în orașul Sofia, capitala Republicii 
Populare Bulgaria, sub președinția 
comandantului-sef al Forțelor Ar
mate Unite, mareșal al Uniunii So
vietice. V. G. Kulikov. n avut loc 
ședința ordinară a Consiliului Mi
litar al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La lucrările Consiliului Militar au 
luat parte membrii Consiliului Mi
litar si delegațiile — conduse de 
aceștia — ale Armatei Populare 
Bulgare. Armatei Populare Ceho
slovace. Armatei Pooulare Naționa
le a Republicii Democrate Germa
ne. Armatei Poloneze. Armatei Re

nirj tarile soCIALISTELxll w | A* *\i\  1 Ls.Im> vx/

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunici timpul probabil pentru 
Intervalul 20 octombrie, ora 20 — 23 
octombrie, ora 20. In tară : Vreme re
lativ caldă. Cerul va fi variabil, cu

• Șeherezada t LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 10; 20.
• Sutjeska : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.15.
• Par și impar : FESTIVAL (15 63 84)
— 0; 11,15: 13.30; 15.45: 18; 20.
• Marfă furată : VICTORIA (16 28 79)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Undeva, clndva : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
19.45. la grădină — 18.30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17,45: 20.
• Cineva ca tine s LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19,30, la grădină — 18,30.
• Lupii mărilor t FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Martorul știe mai mult : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 
19,30.

Patosul muncii constructive 
în Belgradul contemporan

în istoria atît de zbuciumată a Bel
gradului este înscrisă cu litere de 
aur o dată cu valoare de simbol — 
20 octombrie 1944. Atunci, orașul- 
erou și-a redobindit, după ani de su
ferințe, de lupte și jertfe, libertatea. 
A fost o victorie scump plătită, care 
a cerut adesea sacrificiul suprem, 
dar o victorie pentru toate popoarele 
Iugoslaviei, care vedeau în elibe
rarea „orașului alb" un mare pas pe 
calea eliberării întregii țări de sub 
ocupația nazistă, începutul unor 
adinei prefaceri înnoitoare in viața 
lor socială și politică.

Belgradul a fost nu o dată, de 
două ori sau de zece ori ocupat de-a 
lungul existenței sale istorice, ci de 
patruzeci de ori. De patruzeci de ori 
a fost ocupat și adesea ars, pîrjolit, 
dărîmat aproape pină la temelii. Șl 
de patruzeci de ori locuitorii săi l-au 
refăcut, l-au reconstruit cu drag și 
mai ales cu speranța că altă pirjo- 
lire nu va mai avea loc.

Ultima ocupație a fost și cea mal 
dureroasă. Și nu numai pentru că a 
fost dintre cele mai lungi, ci. in 
primul rând, nen- 
tru că cotropito
rii călcau în pi
cioare. Prin doc
trina si fantele 
lor. tot ceea ce 
umanitatea crea
se mai nobil si 
mai înălțător : Dentru că el. cotro- 
nitorii. în planurile deșănțate de a 
ocupa întreaga Europă, isi făcuseră 
un tel din distrugerea nonoarelor 
iugoslave. Incit era în joc nu nu
mai libertatea orașului, ci a întregii 
țări, a întregii lumi.

Timp de patru ani, armata popu
lară de eliberare a luptat cu 
eroism contra ocupantilor hitleriști. 
Dar Belgradul era păstrat de către 
forțele fasciste cu îndărătnicie. Im
portanța strategică a orașului cres
cuse considerabil în vara anului 1944 
— în condițiile in care armatele so
vietice și forțele aliate repurtau stră
lucite succese pe toate fronturile 
antihitleriste, iar porțile Balcanilor 
fuseseră deschise prin victoria actu
lui revoluționar de la 23 August 1944 
din patria noastră.

In acest context favorabil, ofensiva 
armatei populare de eliberare iugo
slavă. care dispunea de un efectiv 
de peste 100 006 de luptători, s-a in
tensificat considerabil. La 14 octom
brie s-a declanșat bătălia pentru Bel
grad, la care au luat parte șt armate 
sovietice. După lupte crîncene, rezis
tența hitleristă a fost curmată, iar 
orașul eliberat începea o nouă re
naștere, care cerea, la rlndul ei, 
eforturi și alte bătălii, desigur de o 
cu totul altă natură și duse cu alte 
mijloace.

Belgradul de astăzi este rezultatul 
acestor eforturi, rodul unei politici 
consecvente de dezvoltare a țării și 
a capitalei sale, al muncii unite a tu
turor popoarelor iugoslave. Două ci
fre semnificative pentru dezvoltarea 
vertiginoasă a orașului : la sfirșitul 
războiului numărul locuitorilor săi se 
ridica la circa un sfert de milion ; 
astăzi el este de un milion și jumă
tate. Ca și Zagrebul și Liubliana, 
Skoplie sau Maribor, Belgradul a ie
șit din matca tradițională, îrabogă- 
țindu-se cu cartiere in întregime noi. 
Un mare cartier, cu circa 250 000 de 
locuitori, situat pe malul Savei, se 
numește chiar „Orașul Nou". Edificat 
pe un loc mlăștinos, pe o adevărată 
„împărăție a smîrcurilor", „Orașul 
Nou" este un simbol în mai multe 
privințe. Nu este vorba numai de 
greutățile pe care le-au presupus a- 
sanarea mlaștinilor, pregătirea tere

însemnări de călătorie 
din R. S. F. Iugoslavia

tv
PROGRAMUL 1 

18.30 Telex
13,35 La sflrșit de sfiptămtnft (color). 

„Congresului al XIII-lea — gînd șl 
faptă comuniste". Reportaj: Ctn- 
tece de pe la noi cu Maria Bu- 
taclu; Gala desenului animat; 
Micile povești ale marelui ecran: 
„Minunata lume a fraților Grimm" 
— partea a IV-a; Șah; Top-Sport; 
Marile momente ale baletului; 
Ctntecele patrie! — moment poe
tic ; Un mare interpret de operă 
— Nikolai Ghiaurov; Tot ce are 
țara mal frumos; Oameni, locuri, 
fapte In anul 40 al devenirii noas
tre șl al Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. — reportaj; Telesport :

vremea 

publicii Socialiste România. Arma- ! 
tei Populare Ungare. Forțelor Ar
mate ale Uniunii Republicilor So- J 
vietice Socialiste.

Consiliul Militar a analizat une
le probleme ale activității practice 
a Forțelor Armate Unite privind în- '
denlinlrea hotărîrilor adODtate la 
consfătuirile Comitetului Politia '
Consultativ si la ședințele Comite- :!
tului Miniștrilor Apărării ale state- 
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Lucrările Consiliului Militar s-au 
desfășurat în spirit constructiv, de 
lucru, intr-o atmosferă de tovărășie 
ostășească si prietenie, de deplină 
înțelegere reciprocă si unitate.

nului pentru a „planta" coloșii de 
oțel, sticlă și beton, avind adesea pînă 
la 20 de etaje, el de semnificația op
țiunii ca atare. De-a lungul vremii, 
orașul s-a dezvoltat in unghiul for
mat de cele două mari ape, Dunărea 
și Sava, la adăpostul promontoriului 
Kalemagdan, într-un perimetru stră
juit de obstacole naturale. Acum, el 
a irumpt dincolo de porțile naturale, 
exprimind încrederea locuitorilor săi 
în pace și durabilitate. In afara 
„Orașului Nou" s-au mal înălțat cir
ca 20 de cartiere noi cu circa 5 000 
de locuințe fiecare.

La Institutul de construcție și re
construcție al orașului avem ca in
terlocutori pe Miiorad Vidakovicl șl 
Vladimir Tomici, ambii directori ad- 
juncți, care ne informează asupra 
noilor proiecte ale edililor Belgradu
lui. Prioritățile vizează, mai întîi, 
construcțiile de locuințe, apoi obiec
tivele soclal-culturale și cele econo
mice. Așa cum ne relatează interlo
cutorii, in anii '50—’60 Belgradul a 
cunoscut o mare afluență de locui
tori din mediul rural. Ritmul con

strucțiilor de lo
cuințe a fost mal 
mic decit cere
rea. asa că a a- 
părut un anumit 
deficit. în ulti
mul plan cinci
nal. acest ritm 

s-a intensificat considerabil — 
au fost construite circa 40 000 de lo
cuințe. dar încă nu s-a reușit să 
se satisfacă deplin cererea de lo
cuințe. De aceea, si pentru actua
lul cincinal si pentru anii viitori, 
construcția de locuințe va rămîne 
obiectivul central al edililor.

O atenție deosebită s-a acordat 
modernizării infrastructurii orașului. 
Construirea autostrăzii care traver
sează Belgradul a dat posibilitatea 
reglementării celorlalte artere ru
tiere, îmbunătățirii condițiilor de cir
culație. Specialiștii au pus la punct 
planul principal de construcție a me
troului, care urmează să fie realizat 
după 1985. Un șir de centrale de ter- 
moficare, stații de pompare a apel 
întregesc infrastructura marelui oraș.

O nouă poștă, banca și Academia 
militară sanitară, un centru clinic cu 
o suprafață de 50 000 metri pătrațt, 
noi magazine și complexe comercia
le, adăugîndu-se „Centrului Sava", 
hotelurilor moderne, lăcașurilor de 
cultură, Îmbogățesc considerabil zes
trea edilitară a orașului și reflectă 
puternica dezvoltare economică pe 
care a cunoscut-o In cel 40 de ani 
care au trecut de ia eliberare.

Capitala Iugoslaviei are o pondere 
de peste 10 la sută în producția in
dustrială a țării. Aproape că nu exis
tă ramură industrială mai importantă 
în Iugoslavia care să nu fie repre
zentată și la Belgrad — de la indus
tria metalurgică la cea construc
toare de mașini, de la cea electronică 
la cea de mecanică fină. Preocu
parea centrală a acestor colective, ca 
dealtfel a tuturor oamenilor muncii 
din Iugoslavia, este creșterea calită
ții muncii. Căile de înfăptuire a 
acestui obiectiv includ utilizarea mal 
bună a dotării existente, perfecțio
narea pregătirii personalului, întă
rirea autoconduceril muncitorești. 
Așa cum se subliniază și In Progra
mul de stabilizare economică a Iu
goslaviei adoptat anul trecut, toate 
eforturile se cer concentrate spre 
realizarea unei noi calități a muncii', 
garanția succeselor viitoare In în
treaga operă constructivă din țara 
vecină și prietenă.

Paul DOBRESCU

i

Fotbal International t Autograf 
muzical

10,45 Săptamtna politică
19,00 Telejurnal (parțial color)
.19,20 Teleenclclopedla
19,50 Film artistic (color) — .Accident" 

— premieră TV
21.20 Extemporal la... varietăți (color)
22.10 Telejurnal (parțial color)
22,25 Toamna la cules de... vil (color)

PROGRAMUL 1
19.00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor
20.10 Tinere talente
20.35 Memoria documentelor
30.55 Clubul tineretului
21.20 Orizont tehnico-ștltnțlflo
81.55 De pretutindeni
22.10 Telejurnal
22,25 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !

lnnorărl mal accentuate tn regiunile 
vestice și de nord ale țării. Vor cădea 
ploi locale In vestul șl nordul țării. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări locale predomlntnd din 
sectorul sudic, mal ales In Banat șl 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 4 si 14 grade, Iar 
cele maxime Intre 14 șl 24 de grade. 
Dimineața, pe alocuri, ceață.

• Domnișoara Noorle : FLDREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Omul și fiara : MIORIȚA (14 27 14) 
— 9: 12: 16; 19.
• Superman : TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; 15; 18, la grădină — 19.
• Căpitanul răzbunării : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Cactus Jack : GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 19.
• Rocky II : GRADINA GLORIA — 
(47 46 75) — 18,30.
• îmi sare țandăra : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Viva Maria : GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 10,45.
• Lancea de argint : GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 18,30.
• 1 se spunea „Buldozerul" : GRĂ
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.
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TEHERAN

încheierea convorbirilor economice
NAȚIUNILE UNITEJ>

PROMOVAREA PERSEVERENTĂ A NOILOR
PRINCIPII DE RELAȚII INTERSTATALE

La baza tuturor raporturilor cu alte state am situat și vom 
situa neabătut principiile deplinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța. Considerăm că numai pe baza 
acestor principii se pot asigura pacea, o conlucrare egală in
tre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU

româno
TEHERAN 19 (Agerpres). — La 

Teheran s-au încheiat convorbirile 
economice româno-iranlene. dintre 
delegația economică guvernamentală, 
condusă de Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului ro
mân. si delegația economică guver
namentală iraniană, condusă de dr. 
Taqi Bânki. ministru de stat, preșe
dintele Organizației planului si bu
getului.

La încheierea convorbirilor a fost

iraniene
semnat un aide-memoire care con
semnează principalele rezultate ale 
discuțiilor. In document sint eviden
țiate posibilitățile largi de amplifi
care a conlucrării economice dintre 
cele două țări, ce baze echilibrate, 
reciproc avantajoase.

La convorbiri, desfășurate într-un 
spirit constructiv, au participat am
basadorul României la Teheran. Ni
colae Ștefan, și ambasadorul Iranu
lui la București, Ahmad Ajallooeian.

întrevedere a tovarășului Nicu Ceaușescu 
cu secretarul general ai O.N.U.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al XII-lea al partidului, 
unul din marile izvoare ale spori
rii continue a prestigiului interna
tional al României socialiste, ale 
profundei stime si deosebitului res
pect de care se bucură pretutindeni 
în lume activitatea neobosită a to
varășului Nicolae Ceausescu con
sacrată păcii si înțelegerii este fără 
îndoială promovarea fermă, iu toa
te împrejurările si între toate sta
tele. a noilor principii de relații 
Internationale. Continuîndu-si efor
turile si demersurile în această di
recție în condițiile grave ale actua
lei situații din viata internațională, 
■tara noastră demonstrează prin pu
terea fantelor că numai prin gene
ralizarea si aplicarea noilor rapor
turi dintre state se pot asigura pa
cea. înțelegerea, colaborarea rodni
că între toate națiunile lumii. în 
acest sens. România — a cărei po
litică externă poartă Pecetea gîn- 
dirii novatoare si a acțiunii revo
luționare a tovarășului Nicolae 
Ceausescu — acționează cu ne
dezmințită energie pentru - instau
rarea unor relații internaționale 
bazate pe respectarea neabătută a 
independentei si suveranității na
ționale, egalității depline în drep
turi si avantajului reciproc, nea
mestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță si Ia amenin
țarea cu forța, aceasta fiind orien
tarea programatică ce guvernează 
politica internațională a tării noas
tre în ansamblul ei. esența întregii 
sale activități externe. Toate luări
le de poziție, inițiativele si propu
nerile României socialiste, ale pre
ședintelui Nicolae Ceausescu îsi 
găsesc fundamentarea în abordarea 
tuturor aspectelor lumii contempo
rane pornind tocmai de la aceste 
principii.

Așa cum arată realitatea — și din 
acest punct de vedere anii -care au 
trecut de la Congresul al XII-lea 
al P.C.R. aduc noi și elocvente 
confirmări în acest sens — vechile 
raporturi dintre state, impuse de 
imperialism si bazate pe inegali
tate. dominație si dictat, nu mai 
corespund mutațiilor revoluționare 
din lume si sînt irevocabil con
damnate de istorie, oricit s-ar mai 
încerca, sub o formă sau alta, per
petuarea lor. în concepția partidu
lui nostru, a secretarului său gene
ral. la ordinea zilei se impune cu 
stringentă actualitate înlocuirea 
vechilor relații cu altele noi. așe
zate pe temelia echității, care să 
asigure tuturor popoarelor împlini
rea aspirațiilor de independentă si 
pace, posibilitatea de a-si concen
tra eforturile si resursele propăși
rii economico-sociale. Din acest 
punct de vedere, este meritul deo
sebit al tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a fi menținut per
manent trează conștiința popoare
lor privind necesitatea absolută de 
a fi respectate principiile si nor
mele legalității internaționale, de a 1’i arătat cu limpezime că, acolo 
unde noile raporturi își găsesc apli
care, se consolidează încrederea, 
sporesc șansele păcii — și, din con
tră, oriunde ele sînt încălcate sau 
eludate apar inevitabil focare de 
încordare și conflict, care submi
nează temeliile securității interna
ționale. în asemenea condiții, evo
luțiile internaționale au evidențiat 
importanța primordială pe care 
toate statele, indiferent de mărime, 
putere sau orînduire socială, sint 
chemate să o acorde promovării 
neabătute a noilor principii.

Asa cum rezultă din întreaga ac
tivitate internațională desfășurată

de România socialistă, de președin
tele Nicolae Ceausescu în perioada 
de la Congresul âl XII-lea al parti
dului, ca dealtfel și în cea ante
rioară. tara noastră a acționat cu 
perseverentă pentru înrădăcinarea 
trainică în raporturile dintre state 
a acestor principii, ele regăsindu-se 
în toate documentele semnate cu 
alte state ale lumii.

în același timp, tara noastră a 
militat la O.N.U.. Ia Conferința ge- 
neral-euroneană de la Belgrad si 
Madrid. în alte forumuri interna
ționale pentru ca aceste norme si 
principii să fie oglindite în d'ocu- 
mente multilaterale, să fie genera
lizate în practica vieții mondiale.

Promovînd constant noile urinei-' 
nii de relații între state. România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu si-au 
atras stima și respectul opiniei 
publice internaționale : niciodată 
tara noastră nu a avut atîtia prie
teni ne toate meridianele lumii. Cu 
încrederea fermă că promovarea în 
continuare a noilor norme si prin
cipii de relații între state cores
punde De deplin aspirațiilor de 
pace si colaborare ale întregului 
nostru popor, exprimînd totodată 
interesele vitale ale întregii uma
nități. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
de Ia înalta tribună a Sesiunii co
mune . solemne consacrate împlini
rii a 40 de ani de la actul istoric 
de la 23 August 1944. reafirma vo
ința nestrămutată a României de a 
acționa si în viitor cu aceeași con
secventă pentru democratizarea, ra
porturilor internaționale, pentru 
deschiderea unei perspective lumi
noase. în care toate națiunile să se 
poată dezvolta în pace si indepen
dentă. ne drumul progresului si 
bunăstării.
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L . . ____i festații antirăzboinice programate 
'■ să se desfășoare în ziua de 20 oc- 1 tombrie pe întreg teritoriul R.F.G., 
( informează agenția D.F.A.
’ La conferința de presă i ~ —

VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR

Să triumfe rațiunea, 
să prevaleze interesele păcii!
Premierul Greciei despre imperativul 

arsenalelor nucleare
reducerii

STOCKHOLM 
Primul ministru 
dreas Papandreu, și-a exprimat în
grijorarea — într-o conferință de 
presă ținută Ia Stockholm — în 
legătură cu escalada înarmărilor 
nucleare, care, după sublinierea sa, 
au luaț proporții iraționale. „Vor
bim despre necesitatea menținerii 
echilibrului în domeniul armelor 
nucleare", „dar cele două super- 
puteri au capacitatea de a distruge 
de peste 50 de ori întreaga ome
nire", a spus el, subliniind impera
tivul trecerii la reducerea arsena

19 (Agerpres). — 
ăl Greciei, An-

altă ordine

PENTRU FĂURIREA UNEI 
LUMI A LEGALITĂȚII

In anii care au trecut de la Congresul al 
XII-lea al P.C.R., România, președintele 

; Nicolae Ceaușescu au tăcut eforturi stărui- 
to&re pentru afirmarea trainică a normelor 
noi, democratice de relații intre state vizind:

• dreptul fiecărui stat la existență li
beră, la independență și suveranitate na- „ 
țională, la pace, progres și securitate ;
• dreptul fiecărui popor de a-și de

cide de sine stătător soarta, de a se dez
volta corespunzător voinței și intereselor 
proprii, fără nici un amestec din afară ;
• dreptul fiecărui popor de a-și exer

cita suveranitatea deplină asupra bogă
țiilor sale naturale ;

® respectarea inviolabilității frontiere
lor și a integrității teritoriale a fiecărui 
stat ;
• obligația statelor de a se abține în 

relațiile lor internaționale de la folosirea 
forței sau amenințării cu forța, precum și 
de la orice fel de constrîngere de ordin 
militar, politic, economic sau de altă 
natură ;
• obligația tuturor statelor de a-și re

glementa diferendele numai prin mijloa
ce pașnice ;
• dreptul fiecărui stat de a se apăra 

cu toate mijloacele împotriva oricărui a- 
tentat la adresa independenței și suvera
nității sale naționale ;
• dreptul fiecărui stat de a avea de

plin acces la cuceririle științei și tehnicii 
contemporane ;

© obligația statelor de a-și îndeplini 
cu bună credință angajamentele asuma
te în conformitate cu dreptul interna
țional.

CONTRIBUȚII LA 
GENERALIZAREA NORMELOR 

DEMOCRATICE ÎN PRACTICA 
VIEȚII INTERNAȚIONALE

• România situează noile principii la 
baza conlucrării sale cu toate cele 150 
de state — indiferent de mărimea, pu
terea sau orinduirea lor socială — cu 
care întreține relații.

® în perioada ce a urmat Congresului 
al XII-lea al P.C.R, noile principii au 
fost înscrise la loc de frunte în toate.cele 
4 tratate de prietenie și colaborare și 42 
declarații solemne sau declarații comu
ne semnate.

® România a acționat ca noile norme ; 
și principii privind raporturile interstataie 
să fie statornicite atît în relațiile bilatera
le, cit și în relațiile cu toate statele 
lumii.
• Raporturile dintre toate statele lu

mii, indiferent de sistemul lor social și 
politic, pot și trebuie să fie statornic în
temeiate pe deplina egalitate în drepturi, 
pe principiul respectului strict al inde
pendenței și suveranității naționale, al 
dreptului fiecărui popor de a participa 
ia rezolvarea problemelor internaționale 
de interes comun.

(Din Declarația comună rom&no-e.gipteană)
• Înaltele părți contractante pun la 

baza relațiilor lor și în raporturile cu 
alte state dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a hotărî el însuși asupra des
tinelor sale și de a alege în mod liber 
sistemul său politic, economic și social, 
corespunzător voinței și intereselor pro
prii, fără nici un amestec din afară.

(Din Tratatul de prietenie și colaborare între 
România și Zair)'

IN DEPLIN CONSENS CU ASPIRAȚIILE
„Președintele Nicolae 

Ceaușescu este un președinte 
al cărui prestigiu nu se limitea
ză la dimensiunile țării sale sau 
la dimensiunile țării mele ; este 
o personalitate mondială, a că
rei activitate se identifică cu 
lupta pentru independență și 
autodeterminare a tuturor po
poarelor, pentru egalitate intre 
țările mari și mici, pentru nein
tervenția nici unui stat în trebu
rile interne ale altui stat și care 
in cadrul alianței de care apar
ține desfășoară o politică ex
ternă multidimensională, al că
rei ecou a pătruns in cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii”.

CONSTANTIN KARAMANLIS, 
președintele Republicii Elene

„Politica externă independen
tă, bazată pe respectarea prin
cipiilor de drept internațional 
în relațiile dintre state, promo
vată de România, constituie un 
exemplu privind rolul care tre
buie să-l joace statele mici și 
mijlocii in realizarea unui cli
mat de pace și colaborare in
ternațională".

NEIL DAVIES, 
membru

al Consiliului Marii Londre

„România și-a ciștigat un bi
nemeritat prestigiu internațional 
prin consecventa și fermitatea 
cu care s-a pronunțat și a mi
litat în toate împrejurările pen
tru eliminarea forței și promo
varea dialogului intre state,

ÎNTREGII OMENIRI
pentru soluționarea oricăror 
probleme litigioase exclusiv prin 
metode pașnice".

M. KOMATINA, 
reprezentant al Iugoslaviei 

la O.N.U.

„Președintele României are 
inițiative strălucite in privința 
extinderii și consolidării păcii și 
colaborării în lume. Poziția sa 
referitoare la garantarea afir
mării independente în toate 
domeniile, a voinței de a deci
de suveran soarta propriei țări, 
fără nici o influență din afară, 
este de o enormă însemnătate".

LOUIS NAGEL, 
directorul Editurii „Nagel" 

dîn Elveția

Grupa) realizat de loan TIMOFTE^

NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : Cu 
ocazia prezenței la Nev.- York, pen
tru a participa la lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U., tovară
șul Nicu Ceaușescu, prim-secretar gl 
C.C. al U.T.C., președintele Comite
tului Consultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al Tineretului, a 
avut o întrevedere cu Javier Perez 
de Cuellar, secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite.

Exprimînd înalta apreciere pentru 
interesul constant pe care șeful sta
tului român îl acordă Organizației 
Națiunilor Unite și întăririi rolului 
său în soluționarea problemelor 
internaționale, pentru inițiativele 
României în cadrul organizației, se
cretarul general al ■ O.N.U. a rugat 
să se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu salutări cordiale și cele 
mai bune urări de noi succese în ac
tivitatea consacrată dezvoltării eco
nomico-sociale a României, ridicării 
continue a bunăstării poporului ro
mân, instaurării unei politici de des
tindere, colaborare și pace în Europa 
și în lume.

în cadrul convorbirii s-a făcut o 
trecere în revistă a ansamblului pre
gătirilor întreprinse sub egida O.N.U.

pentru marcarea corespunzătoare a 
Anului Internațional al Tineretului, 
îndeosebi (a recomandărilor Comite
tului Consultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al Tineretului, a 
căror examinare va avea loc în ur
mătoarele zile în Adunarea Generală. 
S-au evidențiat interesul larg pe care 
l-a determinat pe toate continentele 
inițiativa proclamării Anului Inter
național al Tineretului, multitudinea 
și varietatea acțiunilor și manifestă
rilor, pe plan național și internațio
nal, menite să contribuie la soluțio
narea problemelor specifice care con
fruntă tînăra generație.

De asemenea, s-a efectuat un 
schimb de vederi în legătură cu 
principalele probleme aflate pe agen
da sesiunii in curs a Adunării Ge
nerale, subliniindu-se contribuțiile 
importante pe care O.N.U. le poate 
aduce la încetarea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, la regle
mentarea pașnică a conflictelor, la 
făurirea unor relații economice in
ternaționale noi, echitabile și juste.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o • 'atmosferă cordială, a luat 
parte reprezentantul permanent al 
României pe lingă O.N.U., ambasa
dorul Teodor Marinescu.
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lelor atomice. în 
idei, premierul grec a afirmat 
partidul și guvernul său sînt îm
potriva divizării Europei în blocuri 
militare. El a menționat, de ase
menea, că țara sa se declară îm
potriva oricărei acțiuni care ar 
avea ca rezultat escaladarea încor
dării. Angajamentul nostru major 
îl constituie pacea și destinderea, 
dorim să întreprindem orice acțiu
ne care contribuie la realizarea . 
acestor obiective, a spus Andreas ț 
Papandreu.

de 
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R.F.G.: In timp ce se pregătesc noi manifestații 
antirăzboinice...

BONzV 19 (Agerpres).— La Bonn 
a avut loc, vineri, o conferință de 
presă a Comitetului de coordonare 
al Mișcării pentru pace din R.F.G., 
precum și a reprezentanților Parti
dului Social Democrat și Partidului 
Ecologist, in cadrul căreia s-a fă
cut un bilanț cu ocazia încheierii 
pregătirilor pentru amplele mani-

- - . - . ...._ ,------- s-a pre-
cizat că, la 20 octombrie, între

Duisburg ți localitatea Hasselbach 
se va organiza un „lanț viu" uriaș, 
cu o lungime de 210 kilometri, la 
care se așteaptă să participe 200 000 
de oameni. Alte 70 000 de persoane 
vor manifesta — formind o „stea a 
păcii" — in jurul sediului coman
damentului suprem al forțelor 
S.U.A. in Europa de la Stuttgart- 
Vaihingen.

Sint prevăzute, de asemenea, de
monstrații ale militanților pentru 
pace la Hamburg, Bonn și in alte 
orașe ale țării.

Pentru reglementarea pașnică 
a diferendelor dintre state

i
J BONN 19 (Agerpres). — După 
Ț cum informează agenția D.P.A., gu- i vernul R. F. Germania a hotărit să 
’ prelungească serviciul militar obli-

...a fost prelungit serviciul militar

*

gatoriu de la 15 luni la 18 luni, cu 
începere din 1989 — a anunțat mi
nistrul apărării, Manfred WOrner, 
la o conferință de presă.

ț Forum al mișcărilor pacifiste din nordul Europei
STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 

i La Stockholm a avut loc o confe- 
’ rință de presă consacrată forumu- 
ț lui forțelor păcii din Danemarca, 
. Finlanda, Islanda, Norvegia și Sue- 
t dia, care se va desfășura, la 24 și 
J 25 noiembrie, la Copenhaga. în ca

drul conferinței de presă s-a pre-

cizat că reuniunea din capitala Da
nemarcei va fi consacrată în prin
cipal proclamării nordului Europei 
zonă lipsită de arme nucleare. La 
forum vor participa reprezentanți 
ai sindicatelor, al unor organizații 
de femei, de tineret, activiști ai 
mișcării pentru pace- din cele cinci 
țări nordice.

*

I

ț

*

ț

î

Tineretul — o forță activă în lupta împotriva 
pericolului atomic

In nndurile marii mișcări pentru pace din zilele noastre, tineretul se 
afirmă ca una din forțele cele mai active. Profund preocupați de asigu
rarea viitorului lor, amenințat de pericolul unui eventual război nuclear, 
tineri din toate categoriile sociale și de toate profesiile își' ridică cu 
putere glasul împotriva intensificării cursei înarmărilor, pentru apărarea 
dreptului suprem ai popoarelor ia existență, la pace. Fotografia de mai 
sus redă un aspect de la una din numeroasele demonstrații antirăzboinice 

aie tineretului grec

Congresuî Alianței 
Cooperatiste Internaționale

BONN 19 (Agerpres). — La 
Hamburg (R. F.- Germania) s-au des
fășurat lucrările Congresului Alian
ței Cooperatiste. Internaționale.

In cadrul dezbaterilor, care au avut 
Ioc pe tema ..Organizațiile coopera
tiste și problemele majore ale con
temporaneității". delegația romană a 
relevat participarea activă a mișcă
rii' cooperatiste române în cadrul 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste la. lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, in primul rind 
în domeniul nuclear, pentru dezar
mare si pace. , ,

în numele celor' 365 milioane de 
membri pe câre-i reprezintă, partici- 
panții la congres au adoptat in în
cheiere o moțiune ce se pronunță 
pentru instaurarea unui climat de 
pace si colaborare între toate națiu
nile lumii.

Apel la grevă în Chile
SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager

pres). — Comandamentul Național 
al Muncitorilor (C.N.T.) din Chile a 
anunțat hotărirea sa de a convoca, 
la 30 octombrie, o grevă națională în 
favoarea reinstaurării democrației 
în tară, in sprijinul revendicărilor 
oamenilor muncii privind îmbunătă
țirea condițiilor lor de muncă si de 
viață — informează agenția E.F.E. 
într-o declarație făcută Ia Santiago 
de Chile. Rodolfo Seguel. președin
tele C.N.T.. a lansat tuturor organi
zațiilor sindicale C.N.T.. studențești, 
altor grupări progresiste chiliene a- 
pelul la o participare activă la 
aceâstă acțiune,
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In Comitetul pentru probleme Juridice al Adunării Generale 
a O.N.U. au început dezbaterile asupra unor propuneri ale 

României
în Comitetul pentru probleme juri

dice al Adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile asupra punc
telor de pe ordinea de zi privind 
„reglementarea pașnică a diferende
lor dintre state" și „Raportul Comi
tetului pentru Carta O.N.U. și creș
terea rolului organizației".

Punctul privind reglementarea prin 
mijloace exclusiv pașnice a diferen
delor internaționale a fost înscris pe 
agenda O.N.U. in baza unei propu
neri a României, iar problema creș
terii rolului O.N.U. în lumea con
temporană constituie o inițiativă a- 
dusă în atenția Națiunilor Unite de 
mai mulți ani ele către România, îm
preună cu alte state, ea făcind obiec
tul unor ample dezbateri la ultimele 
sesiuni în vederea elaborării și â- 
doptării unor măsuri menite să con
tribuie Ia sporirea autorității și efi
cienței marelui forum mondial al na
țiunilor.

Deschizind dezbaterile asupra re
glementării pașnice a diferendelor 
dintre state, reprezentantul perma
nent al țării noastre la O.N.U., am
basadorul Teodor Marinescu, a relie
fat acțiunea și preocuparea constan
te a tării noastre pentru rezolvarea 
tuturor problemelor și diferendelor 
internaționale în mod exclusiv paș
nic, prin negocieri, ca o cerință fun
damentală a evoluției normale a ra
porturilor interstatale, a menținerii 
păcii șl întăririi securității in lume.

In continuare, ambasadorul român 
a înfățișat pe larg propunerea țării 
noastre, prezentată Adunării Gene
rale printr-un document comun ela

borat de România, împreună cu Fili- 
pine și Nigeria, care preconizează 
crearea unei comisii a O.N.U. de 
bune oficii, mediere și conciliere, 
pentru soluționarea diferendelor și 
prevenirea conflictelor dintre state.

Izvorită din concepția politică și 
activitatea neobosită ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu vizind instau
rarea unor raporturi noi, democra
tice, de colaborare, înțelegere și pace 
între toate națiunile lumii, din gri
ja permanentă și profundă a condu
cătorului României pentru destinele 
păcii internaționale, propunerea pri
vind crearea acestui organism ur
mărește ameliorarea și perfecționarea 
cadrului și mecanismelor Organiza
ției Națiunilor Unite destinate să fa
ciliteze rezolvarea pașnică a tuturor 
diferendelor interstatale, să întăreas
că capacitatea organelor O.N.U., în 
special a Consiliului de Securitate șl 
a Adunării Generale, de a acționa 
într-un mod mai eficient în acest 
sens.

Propunerile prezentate în acest an 
Ia O.N.U. de țara noastră, împreună 
cu Filipine și Nigeria,1 aduc îmbogă
țiri și clarificări inițiativei privind 
crearea acestei comisii, pe baza su
gestiilor, ideilor și comentariilor a 
numeroase state.

Vorbitorul a subliniat importanța 
deosebită care revine elaborării unui 
tratat general de reglementare paș
nică a diferendelor, menit să statue
ze obligația universală a statelor, 
precum și mijloacele Ia care acestea 
trebuie să recurgă pentru rezolvarea 
în mod exclusiv pașnic a oricăror 
litigii dintre ele.

moscova; Convorbiri sovieto-siriene
MOSCOVA 19 (Agerpres). — în 

comunicatul comun sovieto-sirian dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor dintre Konstantin Cernenko. se
cretar general al. C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Hafez Al 
Assad, secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
R.A. Siriene, se relevă dorința am
belor părți, de a extinde relațiile bi

laterale pe multiple planuri. Refe- 
rindu-se la situația din Orientul Mij
lociu, documentul evidențiază hotă- 
rirea U.R.S.S. si Siriei de a-și in
tensifica eforturile in direcția reali
zării unei păci juste și durabile in 
această regiune., prin retragerea tra
pelor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate si recunoașterea drep
turilor inalienabile ale poporului pa
lestinian, inclusiv la crearea ’ umil 
stat propriu, independent.

Extinderea colaborării dintre Turcia și Iugoslavia
ANKARA 19 (Agerpres). — La An

kara au avut loc convorbiri intre 
președintele Turciei. Kenan Evren, 
si președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia. Veselin Giuranovici. care a 
efectuat o vizită oficială în Capitala 
turcă. După cum informează agenția 
Taniug. au fost examinate stadiul 
actual si perspectivele cooperării bi
laterale pe diverse planuri, situația

din Balcani si evoluția relațiilor in
ternaționale.

Subliniind necesitatea extinderii 
cooperării dintre Turcia si Iugosla
via. părțile si-au exprimat convin
gerea că vizita va contribui la dezl- 
voltarea relațiilor prietenești dintre 
cele două țări și. totodată. Ia întări
rea cooperării intre țările din 
Peninsula Balcanică.
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LA BUDAPESTA a avut loc se
siunea Adunării de Stat a R.P. Un
gare, care a dezbătut activitatea 
politică externă a guvernului, 
transpunerea în. viață a legii cu 
privire la consiliile populate și a 
adoptat proiectul de lege referitor 
la eliminarea abuzurilor în activi
tatea economică. La sesiune au 
fost prezenți Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., alți 
conducători de partid și de stat.

ADUNARE FESTIVA LA SOFIA, 
în capitala bulgară a avut, loc o 
adunare festivă prilejuită de îm
plinirea a 80 de ani de la crearea 
mișcării sindicale bulgare organi
zate — informează agenția B.T.A. 
Au fost prezenți Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, alți condu
cători de partid si de stat.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat a vorbit Peiăr Diul- 
gherov. membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., preșe
dintele Consiliului Central al U- 
niunii sindicatelor bulgare.

L
SĂRBĂTORIRE. Gustav Husak, 

secretar general al C.C. al P.C.

din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, a înmînat lui 
i.ubomir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.Ț. din Ceho
slovacia. wteSedintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, cele mai înalte 
distincții de stat în legătură cu 
cea de-a 60-a aniversare a zilei 
sale de naștere — informează a- 
genția C.T.K.

ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI. 
Intr-o 'conferință de presă organi
zată Ia Johannesburg, episcopul de 
culoare sud-african Desmond Tutu, 
laureatul Premiului N.obel pentru 
pace pe 1984, a formulat critici 
severe la adresa sistemului de 
apartheid din R.S.A. Condamnind 
în special strămutarea forțată la 
care este1 supusă populația de cu
loare, represiunea oponenților po
litici, recurgerea Ia legile autori- 
zind detenția nelimitată fără jude
cată și menținerea de zone de lo
cuit separate pentru diferitele gru- 
tzuri rasiale din această tară, el a 
declarat cți subscrie ,1a idealurile 
Congresului Național African, or
ganizație ilegală în R.S.A.

PRODUCȚIA MONDIALĂ DE
BUMBAC va atinge nivelul record

de 16,7 milioane tone metrica in 
sezonul 1984—1985, față de 
lioane în sezonul anterior, 
reprezintă o creștere de 
sută, estimează Ministerul ___
turii al S.U.A. In aceeași perioadă 
de referință, exporturile mondiale 
vor totaliza 4,4 milioane tone me
trice.

14,6 mi- 
ceea ce
14.3 la 

agricul-

i
CONGRES. La Miinchen s-a 

deschis, vineri. Congresul Uniunii 
Creștin Sociale — partid care, îm
preună cu Uniune;! Creștin Demo
crată și cu Partidul Liber Demo
crat. face parte din coaliția guver
namentală din Il.F.G. Timp de 
două zile, cei 1100 de delegați vor 
examina probleme privind politi
ca partidului, precum si situația 
agriculturii si mediului înconjură
tor in R.F.G.

DAIELE STATISTICE definitive 
publicate de oficiul de specialitate 
al Pieței comune de .la Bruxelles 
indică faptul că. în iunie a.c.. pro
ducția industrială a celor zece țări 
membre a Înregistrat o reducere de 
2,8 la.sută. fștă de luna mai. iar 
numărul șomerilor a continuat să 
crească, cifrindu-se la peste 12 mi
lioane.
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