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In preajma Congresului al Xlll-lea al partidului, examinînd

aplicarea programului național de îmbunătățiri funciare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Thomas N. Urban, om de afaceri din S.U.A.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, miercuri, pe 
Thomas N. Urban, președintele fir
mei ..Pioneer Hi-Breed Internatio
nal" din Statele Unite ale Americil. 
care face c vizită în tara noastră.

Oaspetele a mulțumit pentru între
vederea acordată, exprimîndu-și sa
tisfacția deosebită de a fi primit de 
președintele României, personalitate 
politică a cărei activitate In favoarea

păcii șl dezarmării se bucură de o 
largă apreciere In S.U.A. și în lume.

In cursul primirii, care s-a desfă
șurat Intr-o atmosferă cordială, au 
fost discutate unele aspecte ale co
laborării dintre întreprinderi româ
nești de comerț exterior șl firma 
„Pioneer Hi-Breed International", e- 
videntiindu-se noi posibilități me
nite să contribuie la lărgirea con
lucrării în domeniul agriculturii șl 
industriei alimentare, la dezvoltarea

cooperării economice dintre România 
și S.U.A.

Au fost abordate, totodată, o serie 
de probleme ale vieții politice inter
naționale. ale situației economice 
din lume, subllniindu-se necesitatea 
așezării raporturilor dintre state 
.pe principiile deiplinel egalități tn 
drepturi, neamestecului tn treburile 
interne si avantajului reciproc.

La primire a participat Gheorghe 
David, ministrul agriculturii șl in
dustriei alimentare.

ÎN ÎNTÎMP1NAREA CONGRESULUI

AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

Muncă spornică,

făcut o vizită de lucru pe șantierul complexului
*
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de lucrări
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat, miercuri diminea 
ța, o vizită de lucru pe șan 
tierul Gurbănești din ca 
drul complexului de lucrări 
hidrotehnice Mostiștea, din 
județul Călărași.

După ce a survolat partea 
trală a Cîmpiei Mostiștei. elicopterul 
prezidențial a aterizat în zona ba
rajului Gurbănești. La acest punct 
de lucru de pe salba lacurilor ce se 
întind de la Dunăre pină la rîul 
Ialomița, au fost aduse sisteme de 
mașini folosite la lucrările de îmbu
nătățiri funciare și de gospodărire a 
apelor.

Muncitorii de pe acest șantier de 
lucrări hidrotehnice, ca și numeroși 
țărani cooperatori, mecanizatori din 
comuna Gurbănești au intimpinat pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru cu cele mai calde sentimente 
de stimă si dragoste, i-au exprimat 
direct recunoștința pentru activitatea 
sa neobosită pusă în slujba creșterii 
continue a forței economice a patriei 
noastre și. pe această cale, a bună
stării întregului popor. Cei venit! în 
întimpinare scandau cu putere : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“. „Ceaușescu reales la al 
Xlll-lea Congres !“, „Stima noastră 
Si mîndria. Ceausescu, România!".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu deosebit respect. în numele 
comuniștilor, al tuturor locuitorilor 
județului, de Dumitru Beian. prim- 
secretar al Comitetului județean Că
lărași al P.C.R.

La analiza efectuată cu prilejul a- 
cestei vizite de lucru au participat 
Silviu Curticeanu. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Petre Preoteasa, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Gheorghe David, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, Ion Ba
dea, președintele Consiliului Națio
nal al Apelor, numeroși specialiști.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat modul în care sînt trans
puse în practică măsurile și orientă
rile stabilite, pu un an in urmă, pen
tru realizare$de mașini și utilaje de 
înalt randament necesare importan
telor lucrări prevăzute în Programul 
național de irigații, desecări și com
batere a eroziunii solului. întreprin
deri de profil cunoscute în țară și 
peste hotare, între care „Progresul" 
— Brăila, „Nicolina" — Iași, între
prinderea mecanică Timișoara. între
prinderea mecanică — Mîrșa. „Trac
torul" Brașov și altele au conceput sl 
executat mașini și agregate de săpat 
și transportat pămînt, de încărcat și 
ridicat, de compactat, de betonat, 
mijloace de transport de mare capa
citate — toate putînd să execute cu 
eficiență ridicată și intr-un timp 
scurt un mare volum de lucrări.

Secretarul general al partidului a 
examinat cu multă atenție fiecare u- 
tilaj, a cerut explicații asupra carac
teristicilor tehnice, a randamentului 
și consumului de carburanți, a con
dițiilor de teren în care pot fi utili
zate. A reținut în mod deosebit a- 
tenția instalația complexă de exca
vat cu rotor cu cupe, realizată la 
întreprinderea mecanică Timișoara, 
după concepția originală a specialiș
tilor români. Noul agregat este folo
sit pentru săparea canalelor cu des
chideri și adîncimi mari — pînă la 
12 m lățime și 9 m adincime la o 
singură trecere — puțind să ex
caveze 400 mc pămint Pe oră. 
Pămîntul excavat poate fi înde
părtat cu ajutorul benzilor trans
portoare la mari distanțe pentru 
a fi depozitat sau cărat. De ase
menea, au fost examinate modul de 
funcționare și randamentul draglinei, 
fabricată la uzinele „Progresul" din 
Brăila. Acest utilaj este deosebit de 
util lucrărilor complexe de pe șan
tierele de hidroameliorații, avind ca
pacitatea de a disloca, dintr-o dată, 
pină la 1,6 mc de pămint și o rază 
mare de acțiune datorită lungimii 
brațului. Tot uzinele „Progresul" 
Brăila au realizat, pentru prima dată 
în țară, o instalație complexă care 
va executa toate lucrările de beto- 
nare și finisare a canalelor mari de 
irigații, cu o viteză sporită de înain
tare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat eforturile depuse de proiec- 
tanți, specialiști și constructori pen
tru a realiza mașini și utilaje de 
înalt nivel tehnic și eficiență econo
mică, corespunzătoare lucrărilor de 
hidroameliorații și de gospodărire a 
apelor.

Secretarul general al partidului a 
Indicat specialiștilor să urmărească 
cu toată atenția modul de compor
tare a noilor mașini și instalații și 
să acționeze operativ pentru îmbu
nătățirea calității întregii game de 
utilaje, in mod deosebit a celor care, 
în timpul exploatării, dovedesc o 
fiabilitate sub nivelul prevăzut. De 
asemenea, a indicat să intre în pro
ducție de serie mașinile și utilajele 
orezentate în faza de prototip.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a examinat apoi stadiul lu
crărilor de acumulări de pe riul 
Mostiștea, obiectiv care, în final, va 
asigura apa pentru Irigarea unor 
mari suprafețe agricole. Din com-

hidrotehnice si de irigații Mostistea

plexul de lucrări prevăzute pe acest 
șantier au fost terminate două bara
je, iar cel de-al treilea, aflat în apro
pierea comunei Gurbănești, se află 
în construcție. Cu ajutorul lor se a- 
cumulează apa rîului Mostiștea și se 
pot prelua, printr-un canal de le
gătură, debitele mari de inundații ale 
rîului Ialomița.

Regularizarea cursului riulul Mos
tiștea și folosirea apelor lui, împreu
nă cu ale salbei de lacuri din aceas
tă zonă, pentru irigarea unor întinse 
suprafețe agricole asigură obținerea 
unor recolte sigure și stabile, în orice 
condiții climatice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se intensifice ritmul lucră-

rilor pe acest șantier, iar pentru ri
dicarea eficienței investițiilor să se 
pună un accent deosebit pe adînci- 
rea văilor și lacurilor pentru a se 
crea condiții acumulării unor canti
tăți cît mai mari de apă cu investiții 
cît mai reduse și a se evita folosi
rea pentru lucrări de hidroamelio
rații a unor terenuri cultivabile.

Miniștrii prezenți, specialiștii au 
mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizită, pentru indi
cațiile și orientările date cu acest 
prilej, și l-au asigurat că vor fi luate 
toate măsurile pentru transpunerea 
lor în viață, pentru a-și aduce și pe 
această cale contribuția la creșterea

potențialului productiv al pămîntu- 
lul, la obținerea de producții agricole 
stabile, cît mai îmbelșugate.

Prin întreaga sa desfășurare, noua 
vizită de lucru a pus puternic în lu
mină preocuparea permanentă a se
cretarului general al partidului pen
tru crearea unei puternice sisteme 
de mașini șl utilaje care să asigure 
înfăptuirea în cele mai bune condiții 
a amplului program de irigații, dese
cări si combatere a eroziunii solului, 
menit să contribuie la dezvoltarea și 
modernizarea continuă a agriculturii 
românești, ramură de bază a econo
miei noastre naționale.

în fiecare întreprindere, in fiecare ramură

a economiei naționale

PLANUL LA EXPORT
realizat integral, în condiții

In marea Întrecere socialistă ce se 
desfășoară în întreaga țară, pentru a 
întîmpina Congresul al Xlll-lea al 
partidului cu rezultate cît mal importante in îndeplinirea planului pe 
acest an la toți indicatorii, oamenii 
muncii din unitățile industriale a- 
daugă, zi cu zi, la bilanțul activității 
lor, noi și remarcabile succese in 
producție. Răspunzind prin fapte în
demnurilor însuflețitoare adresate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a se 
acționa cu răspundere și exigență 
pentru realizarea integrală, în con
diții de înaltă calitate, a producției 
pentru export, numeroase colective 
de întreprinderi au raportat îndepli
nirea înainte de termen a planului 
pe cele 10 luni care au trecut din 
acest an, livrînd suplimentar impor
tante cantități de produse intens so
licitate de partenerii externi.

De bună seamă, rezultatele obți
nute de multe întreprinderi in înde
plinirea și depășirea planului la ex
port sînt rodul aplicării unor ample 
si temeinice programe de măsuri 
tehnico-organizatorice, al răspunderii 
cu care s-a acționat pentru transnu- 
nerea în viață a sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului în acest 
domeniu. Dar, asa cum se știe, de 
modul în care se muncește in aceste 
zile in întreprinderi depinde, în mă
sură hotăritoare, înfăptuirea integra
lă a planului Ia export pe ultimul 
trimestru al anului și pe întregul an. 
Iată de ce este deosebit de impor
tant ca, în perioada care a mai ră
mas din acest an. pretutindeni, în 
fiecare unitate economică, să se ac
ționeze stăruitor pentru solutionarea 
operativă a tuturor problemelor de 
care depinde realizarea exemplară a 
planului la export — obiectiv priori
tar al activității economice, căruia 
trebuie să 1 se acorde permanent, zi 
de zi, Întreaga atenție de către or
ganele și organizațiile de partid, de 
ministere, centrale și întreprinderi.

Departe de a constitui o sarcină 
economică în sine, creșterea continuă 
a exportului, îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor stabilite în acest do
meniu reprezintă, așa cum a subli-

niat adesea, in ultimul timp, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o problemă 
esențială, fundamentală a dezvoltării 
generale a țării. Este un adevăr in
contestabil că, numai pe această cale, 
numai prin sporirea continuă, in rit
muri tot mai înalte, a ’exportului se 
pot asigura importurile strict nece
sare dezvoltării economiei noastre 
naționale, realizarea în continuare a 
unei balanțe comerciale excedentare, 
restituirea treptată a datoriei exter
ne. Țara noastră depune, după cum 
se cunoaște, eforturi susținute pen
tru asigurarea bazei proprii de ma
terii prime și materiale, pentru do- 
bindirea în următorii ani a indepen
denței energetice. Cu toate acestea, 
este nevoie să se recurgă la o serie 
de importuri absolut necesare unor 
ramuri ale economiei naționale. Or. 
este știut că orice import nu este 
posibil fără un export dinamic și 
eficient, în măsură să asigure mij
loacele de plată. Cu alte cuvinte, cu 
cit vom exporta mal mult, cu atît 
mai mari vor fi și posibilitățile de 
satisfacere a cerințelor de materii 
prime ale economiei naționale. In 
același timp, intensificarea exportu
lui, participarea mai activă a țării 
noastre la schimburile comerciale și 
cooperarea economică internațională 
reprezintă un factor deosebit de im
portant pentru menținerea unor rit
muri ridicate de creștere a produc
ției materiale, ceea ce se reflectă 
pozitiv asupra sporirii avuției 
întregii societăți, a venitului națio
nal si. implicit, asupra dezvoltării 
economiei naționale si ridicării bu
năstării tuturor oamenilor muncii.

Există, desigur, si alte argumente 
economice si sociale care demon
strează că sporirea continuă. în ritm 
susținut, a ’exportului vizează nemij
locit interesele fiecărui muncitor, 
tehnician și inginer, ale fiecărui om 
al muncii. După cum se știe. în ve
derea stimulării întreprinderilor si 
oamenilor muncii în realizarea si de
pășirea producției la export, condu
cerea partidului nostru a luat. în ul
timul timp, o serie de măsuri ce se
(Continuare în pag. a IV-a)
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VALEA JIULUI

Cărbune peste plan
Un număr de cinci unități ex

tractive din Valea Jiului — cele 
de la Lonea. Petrila. Livezeni, 
Paroșeni si Uricani — si-au în
deplinit înainte de termen sar
cinile de plan pe 10 luni ale 
anului la producția fizică de 
cărbune cocsificabil si energe
tic. Succesul permite respective
lor colective să extragă si Să 
livreze suplimentar beneficiari
lor peste 100 000 tone de huilă. 
La baza acestui important spor 
de producție se află depășirea 
constantă a randamentelor pla
nificate în abataje, ca urmare a 
perfecționării tehnologiilor de 
extracție, mecanizării operații
lor grele din subteran. îmbună
tățirii aprovizionării tehnico- 
materiale. întăririi ordinii si 
disciplinei. Totodată. în între
prinderile respective au fost 
deschise noi fronturi exploatabi
le. care asigură rezervele nece
sare pentru îndeplinirea in con
diții corespunzătoare a sarcini
lor de plan ce anul viitor.

(Agerpres)

GALATI

Record la producția 
zilnică de fontă

La Uzina furnale-aglomerare 
din cadrul Combinatului side
rurgic Galați a fost înregistrată 
o producție zilnică record de 
20 000 tone fontă. Este cea mai 
mare cantitate de fontă elabo
rată într-o singură zi de furna
lele gălățene în Întreaga lor 
existentă de 16 ani. Evenimen
tul — dedicat înaltului forum al 
comuniștilor români — trebuie 
asociat cu un altul : furnaliștii 
marelui combinat gălătean și-au 
îndeplinit angajamentul asumat 
pe întregul an, reușind să elabo
reze în cele 10 luni o cantitate 
suplimentară de 70 000 tone fon
tă. In perioada care a trecut 
de la Congresul al Xll-lea al 
partidului, furnalele Galațiului 
au produs o cantitate totală de 
27 miloane tone fontă, ceea ce 
reprezintă peste 45 la sută din 
Întreaga producție de fontă 
elaborată la Galați de la prima 
șarjă și pînă în prezent. In 
aceeași perioadă. s-au realizat 
aici 11,6 milioane tone cocs. 31 
milioane tone oțel și 21,3 mili
oane tone laminate. (Dan 
Plăeșu, corespondentul „Scîn- 
teii").

De la Congresul ai Xll-lea h Congrese! al XITI-lea d partidului
Echipa „
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ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
ĂL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Autodepășirea ca deviză a muncii de
De curfnd, echipe de reporteri 

ole ziarului nostru au pornit pe 
cîteva itinerare de-a lungul țării șl 
ou transmis, din județele Me
hedinți, Dolj, Botoșani, Sălaj, Neamț 

/ample reportaje despre transformă
rile înnoitoare înregistrate în viața 
economică și socială a zonelor res
pective și a țării întregi, in inter-

valul Istoric dintre Congresele al 
Xll-lea și al Xlll-lea ale partidului, 
despre remarcabile fapte de mun
că, despre atmosfera de abnegația 
și dăruire revoluționară cu care oa
menii muncii din România întim- 
pină apropiatul mare forum al co
muniștilor.

Scînteii" ț

i

transmite

din județul

Vrancea

fiecare zi
relatarea din JUDEȚUL 
județ care, alături de 

întreaga țară, se prezintă la 
al Xlll-lea Congres al partidu
lui cu substanțiale înnoiri, cu re
marcabile realizări In toate dome
niile.

Publicâm
VRANCEA,

PAGINA A1111-A I(Agerpres)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

- MUNCĂ SPORNICĂ, REZULTATE SUPERIOARE

Prin aplicarea fermă a principiilor narata globalZile decisive, de activitate intensă pentru
ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A RECOLTĂRII REMARCABILE REALIZĂRI

BUZĂU

Cu forte sporite pentru a pune repede
la adăpost toate roadele toamnei

Profitînd din plin de aceste fru
moase zile de toamnă, oamenii mun
cii de pe ogoarele județului Buzău 
acționează cu forte sporite pentru 
stringerea grabnică a întregii recolte 
și pentru punerea unor baze solide 
celei din anul viitor. Ca urmare a 
bunei organizări a activității, a parti
cipării la cules a tuturor locuitorilor 
de la sate și a sprijinului acordat 
de oameni ai muncii din industrie, 
de elevi și studenti. oină marți seara 
porumbul, strugurii și fructele au 
fost recoltate de pe cite 94 la sută 
din suprafețele aflate în cultură, iar 
sfecla de zahăr de pe 73 la sută. 
Un număr de 45 de cooperative agri
cole din consiliile agroindustriale 
Cislău. Balta Albă. Măgura. Rușetu. 
Ziduri. Mihăilești și Săgeata au în
cheiat recoltarea porumbului si acțio
nează cu toate forțele pentru strin
gerea furajelor si efectuarea arătu
rilor adinei de toamnă.

Am pornit spre ..polul" secetei din 
județ, adică In zona unităților agri
cole din consiliul agroindustrial Bal
ta Albă, unde din cauza lipsei înde
lungate a precipitațiilor se poate ara 
numai cu tractoare 
găsit pe oamenii de 
aceeași indîrjire si 
a smulge pămîntului 
șl le-au planificat. Președintele coo
perativei agricole Puiesti. inginerul 
Iordache Granate. aflat în fruntea a 
180 de cooperatori, grăbea ritmul la 
stringerea porumbului. ..De aproape 
6 luni n-a picat nici măcar o bură 
de ploaie — remarca cu năduf pre
ședintele cooperativei agricole. Reali
zăm însă peste 7 000 kg de porumb 
știuleti la hectar și aceasta datorită 
respectării densității si aplicării Ia 
timp a lucrărilor de întreținere. Con
comitent cu stringerea manuală, ac
ționăm si cu o formație de combine, 
iar atelajele noastre asigură trans
portul la baza de recepție si în pă- 
tulele proprii a întregii cantități de 
porumb recoltate din zori și oină 
seara tîrziu". Cu aceeași ..sudoare" 
a hărniciei a fost „irigată*  si sfecla

A—1 800. I-am 
aici luptînd cu 
ambiție pentru 
roadele pe care

furajeră, a cărei recoltare a intrat 
în această unitate în faza finală, ob- 
tinîndu-se o producție medie. de 
peste 60 tone la hectar. Și în lanu
rile cu porumb ale vecinilor de la 
C.A.P. Nicolești lucrează zilnic 250 
de cooperatori și o formație de patru 
combine. Tot aici consemnăm și o 
bună colaborare a legumicultorilor 
cu întreprinderea de producere și 
industrializare a legumelor si fructe
lor din Rimnicu Sărat, care a făcut 
ca Întreaga producție de tomate să 
fie recoltată si livrată pentru consum 
și industrializare înainte de căderea 
brumelor.

Seara tîrziu. dnd am ajuns la 
cooperativa agricolă Florica. din con
siliul agroindustrial Mihăilești. am 
discutat cu președintele unității. Du
mitru Andronescu. Era liniștit pentru 
că ultimele cantităti de porumb de 
pe cele 423 hectare cultivate fuseseră 
expediate la baza de recepție. După 
cîteva socoteli, dînsul ne-a spus : 
„Am fo6t primii pe județ la grîu. cu 
5171 kg la hectar, si cred că si la 
porumb vom fi printre fruntași cu 
cele 5 749 kg boabe la hectar. Avem 
si satisfacția unui randament foarte 
bun. a unei producții de calitate pe 
care am reușit să o punem la adă
post înainte de termenul stabilit". 
Cu aceeași satisfacție a muncii îm
plinite. dar și cu nemulțumirea fi
rească a aspirației spre mai mult, 
ne-au vorbit si președinții cooperati
velor agricole din Padina. Robești. 
Glodeanu Siliștea. Smeeni. Săhăteni 
— unităti care au obtinut și în acest 
an producții superioare de porumb.

în această săptămină. ca urmare a 
măsurilor stabilite de comitetul ju
dețean de partid, campania de strîn- 
gere a roadelor acestei toamne se va 
Încheia. Este însă necesară in conti
nuare o mai mare mobilizare de 
forțe la stringerea și însilozarea fu
rajelor și la efectuarea arăturilor 
adinei de toamnă.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteiî"

104,1
îndată a cantităților stabilite 

fondul de stat si pentru 
de nutrețuri combinate. „In- 
în acest fel — ne-a spus in-

in nouă luni din acest an, 
comparativ cu sarcinile de plan 

(în procente)

j \ ALBA
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Dupâ cum se cunoaște, cu un an In urmă, conducerea partidului și 
statului a hotă rit generalizarea aplicării acordului global in toate uni
tățile economice. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, această formă superioară de organizare și 
retribuire a muncii este menită să asigure stimularea spiritului de răs
pundere și de bună gospodărire al întregului personal muncitor pentru uti
lizarea cu eficiență superioară a mijloacelor tehnice și resurselor materiale, 
creșterea productivității muncii și îndeplinirea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan. In această perioadă, intr-o serie de unități s-au în
treprins acțiuni de organizare a activității productive în scopul aplicării 
în cit mai bune condiții a acordului global. Ne propunem să prezentăm 
experiența acumulată in acest domeniu la întreprinderea mecanică nr. 2 
din Brașov, care a obținut rezultate bune în organizarea și retribuirea 
muncii, potrivit principiilor acordului global.

REALIZAREA INDICATORILOR 
DE ACORD GLOBAL 
LA SECȚIA CARBURATOARE

IAȘI

Exemplul fruntașilor cel mai bun
îndemn pentru toți

în județul Iași recoltarea celor a- 
proape 68 000 hectare cu porumb 
pentru boabe a intrat în fază finală. 
Este vorba de tăiătul porumbului cu 
știuleti cu tot și de scoaterea acestu
ia la marginea lanurilor sau de adu
narea lor in arioaie special amena
jate. cum este obiceiul prin partea 
locului. Aceste lucrări — tăiatul si

scoaterea din cîmp a porumbului cu 
tot cu știuleti — se apropie de 95 
la sută din totalul suprafețelor culti
vate. La indicația comandamentului 
județean pentru agricultură. în ulti
mele zile forte importante au fost 
concentrate la depănușarea stiuleti- 
lor astfel incit să se urgenteze trans
portul porumbului aflat încă pe

cîmp în glugi sau arioaie si livra
rea de 
pentru 
fondul 
sistăm ... ___ ___ ________ __
ginerul Disrhit.ru Popa, director ad
junct la direcția agricolă județea
nă — ca recoltarea, depănușarea și 
transportul porumbului să se facă 
cit mai repede, pentru a pune cît 
mai repede la adăpost întreaga pro
ducție de porumb. Au fost luate 
măsuri ca la transportul recoltei, 
pe lingă mijloacele mecanizate pro
prii ale unităților agricole și cele re
partizate de I.T.A.. să fie utilizate 
si toate atelajele din cooperative și 
cele ale gospodăriilor populației.

în mai multe unități agricole 
tle-am convins că măsurile stabilite 
sint aplicate cu fermitate. Astfel, un 
număr mare de unităti agricole au 
și 
de 
cu 
de 
grăbind transportul lor la 
recepție. Rezultatele cele 
la aceste lucrări le-au 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Belcești. care au termi
nat primele de tăiat porumbul de pe 
toate cele 3 494 hectare cultivate, din 
care depănușarea s-a făcut .pe mai 
bine de 3 000 hectare. în acest fel. 
din consiliul Belcești au putut fi 
livrate la fondul de stat si la cel de 
nutrețuri combinate. 60 la sută din 
cantitățile • planificate. în același

încheiat lucrările de recoltare și 
transport al porumbului cu tot 
știuleti. Alte unități se apropie 
sfirșit cu depănușarea știuletilor, 

bazele de 
mal bune 
înregistrat

ritm se desfășoară recoltarea si de
pănușarea porumbului, precum si 
transportul lui la bazele de recepție 
si în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Hîrlău, Tîrgu Frumos, 
Movileni, Podu Iloaiei. Vlădeni și 
altele. O altă măsură 
cu bune rezultate, 
unitățile agricole din 
este mobilizarea unui 
de oameni ai muncii 
industriale și instituțiile de la orașe 
pentru a sprijini unitățile agricole 
la efectuarea lucrărilor de depănu- 
șare și transport al producției. La 
Ciortești și Dolhești, zilnic se găsesc 
la tăiatul porumbului de pe ultimele 
suprafețe cîte 300—400 de coopera
tori. iar la dppănușat este utilizată 
întreaga suflare a satelor.

Din situația operativă centralizată 
la Direcția agricolă județeană reiese 
însă că mal sint destule unităti 
lucrările nu se desfășoară în 
pentru punerea dt mai repede 
dăpost a porumbului. Sînt încă 
decalaje între suprafețele recoltate si 
oele depănușate. îndeosebi în unită
țile agricole din consiliile agroindus
triale Scînteia. Kolboca, Tibănești, 
Popricani și altele. Este o situație 
care impune ca organele județene de 
partid și agricole să întreprindă mă
suri hotărite pentru a asigura si în 
aceste unităti agricole mobilizarea 
tuturor forțelor umane și a mijloace
lor de transport.

Producția fizică 
Număr de personal 
Productivitatea muncii
Retribuția medie

109,2
105,9

aibă de lucru si să poală 
retribuții cit mai mari — 

maistru prin-

care se aplică 
îndeosebi în 
jurul orașelor, 

mare număr 
din unitățile

unde 
flux, 
la a- 
mari

Manole'jCORCACI 
corespondentul „Scînteiî

Acordul global stimulează 
răspunderea, spiritul de co
laborare și intransigență 
față de lipsuri. •>Sintem un 
lectiv muncitoresc puternic. înche
gat. care an de an S-a străduit să-si 
îndeplinească în cele maf bune con
diții sarcinile de producție — ne-ă 
spus inginerul Radu Vijoli. director 
adjunct al întreprinderii. De cînd 
am trecut la generalizarea acordului 
global, rezultatele noastre sînt net 
superioare. Regula de fier care a 
fost instituită, si anume că nu se 
plătește manopera decît pentru re
perele, piesele si produsele a căror 
fabricație a fost finalizată si s-au 
livrat Ia magazie, a făcut să dis
pară spiritul individualist în activi
tatea de producție. Mai exact, fie
care participant la procesul de pro
ducție este nemijlocit interesat ca 
piesele și reperele Ia care el a exe
cutat numai o anumită operație teh
nologică să fie rapid terminate sl. 
de aceea, nu o dată dă ajutor tova
rășilor de muncă de pe fluxul teh
nologic. netolerînd abateri de la dis
ciplina muncii si calitatea produc
ției".

— Se poate afirma, deci, că a sporit 
spiritul de echipă, de întrajutorare 
în muncă 7

— Intr-adevăr. acesta este sensul 
exact al afirmațiilor mele, ne răs
punde interlocutorul. Pe de o parte, 
muncitorii cu calificare superioară

LA ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ NUMĂRUL 2 

DIN BRAȘOV

SOUTH DE MAKE EFICIENTĂ PENTRU ECONOMISIREA METAllM ®
Arătam in articolul anterior („Scînteia” nr. 13116, din 25 octombrie) 

că un sfert din cantitatea de metal produsă anual în lume se pierde din 
cauza coroziunii. Cu alte cuvinte, un furnal din patru lucrează exclusiv 
pentru a compensa pierderile provocate de acest fenomen fizic neiertător. 
Tocmai de aceea, ținîndu-se seama de importanța economică a proble
mei, multe institute de cercetări din țara noastră și-au creat laboratoare 
speciale, in care se desfășoară o activitate susținută pentru combaterea 
efectelor coroziunii, pentru a determina dacă nu stagnarea completă, 
atunci cel puțin diminuarea in timp a acțiunii ei. In acest context, ziarul 
„Scinteia" și-a propus să reflecte într-un ciclu mai amplu de articole 
felul cum s-a implicat cercetarea științifică din țara noastră in activitatea 
de căutare și adoptare a celor mai eficiente metode și tehnologii care 
să confere rezistență metalului împotriva coroziunii. In prima parte a 
acestui ciclu ne-am referit la rezultatele cercetării din domeniul metalur
giei. Printre altele, am menționat că s-au creat noi mărci de oțeluri ino
xidabile, tehnologii neconvenționale de producere și tratare a metalului, 
inhibitori de coroziune adecvați și altele. Acestea sînt însă doar citeva 
din „armele" moderne ale științei

scumpe, deficitare. Una din preocu
pările colectivului nostru constă toc
mai în înlocuirea acestor materiale 
cu altele mai ieftine și mult mai 
ușor de realizat. Putem afirma 
că sîntem pe drumul cel bun. Sub
stanța anticorozivă elaborată de noi 
este calitativ superioară mate
rialelor folosite nînă acum. Noi am 
denumit-o 
reteta sa 
secundar 
fabricare , 
cocserie.
Craiova au fost protejate cu smoală 
plastifiată toate construcțiile meta- 

căror suprafață

smoală plastifiată, in 
predominînd un material 
rezultat în procesul de 

a cocsului — gudronul de 
La Combinatul chimic din

in lupta împotriva coroziunii,
O unitate de cercetare cu mare ex

periență în acest domeniu — atit sub 
aspect practic, cit si teoretic — este 
Centrul de chimie fizică. Aici au 
fost elaborate o serie de soluții si 
tehnologii de protecție si combatere 
a coroziunii pentru industria chimi
că. construcția de mașini, industria 
extractivă, transporturi etc.

— Nici nu vă imaginați, ne mărtu
risește dr. chimist Eugen Roman, 
cit de perfidă și subtilă este acțiunea 
coroziunii asupra metalului, fie chiar 
a celui inoxidabil. Voi da un exemplu. 
Producătorii de rulmenți au mari ne
cazuri cu conservarea rulmenților. 
Efectele coroziunii se făceau simțite 
chiar și in pungile de polietilenă in 
care aceștia erau ambalați si trans
portați. Firește, am găsit si soluția : 
un inhibitor volatil de coroziune, 
care se incorporează in aerul din 
pungile de polietilenă. In felul a- 
cesta, reușim sa anihilăm efectele 
coroziunii in proporții de 95 la 
sută. Un efect similar îl reali
zează și inhibitorul introdus in
tr-o rețetă nouă de lichid de 
frînă pentru autocamioane si auto
turisme, precum si aiti inhibitori 
testati in industria extractivă pentru 
protejarea materialului 
instalațiile de foraj.

— Cu precădere în 
completează dr. chimist 
ta laboratoarele noastre au fost re
zolvate. in colaborare cu Institutul 
Național de Chimie si Institutul 
„Proiect“-București. teme de cerce
tare privind protecția anticorozivă a 
Instalațiilor si conductelor metalice 
folosite la construcția metroului. Aici 
apar — ca dealtfel in toate mediile 
care favorizează propagarea curen-

sau

tubular din

ultimii ani. 
Mihai Popa,

tului electric — efecte corozive foar
te puternice. Metalele se disociază, 
practic se dizolvă, într-un timp foar
te scurt. In aceste situații, de la caz 
la caz, se aplică protecții catodice
anodice. domenii în care am putea 
spune că ne-am specializat. Aseme
nea soluții au fost adoptate și pentru 
protecția conductelor îngropate ale 
magistralelor de gaze naturale sau 
petrol, a conductelor de termoficare. 
a rezervoarelor pentru produsele pe
trolifere sau de apă sărată și de acid 
sulfuric, a structurilor platformelor 
de foraj marin si chiar a navelor 
maritime. Rezultatele sînt extraordi
nar de eficiente : durata de funcțio
nare a acestor materiale se triplează, 
ba chiar. în unele cazuri, ajunge de 
zece ori mai mare.

Un sector economic In care protec
ția anticorozivă se impune cu nece
sitate este cel al construcțiilor meta
lice. Literatura de specialitate arată 
că peste 80 la sută din pierderile de 
metal din acest domeniu se datoresc 
coroziunii. Pagubele sînt însă mult 
mai mari, ele fiind amplificate de 
perturbarea desfășurării normale a 
procesului de producție, ca urmare 
a operațiunilor de întreținere, de 
supradimensionarea — pe conside
rente de protecție anticorozivă — a 
unor elemente de rezistentă etc.

— în tara noastră, ne spune tng. 
Dinu Teodorescu. șeful secției pro
tecția contra coroziunii din cadrul 
Institutului de cercetări în construcții 
(ÎNCERC) sînt utilizate anual, in do
meniul construcțiilor circa 5 milioa
ne metri pătrați de tablă. Principala 
formă de protecție in acest caz este 
acoperirea la suprafață, realizată 
prin zincare sau cu diverse vopse- 
luri. Materialele folosite sint însă

mează citeva 
metri pătrati. 
mai bine de doi ani si metalul nu 
prezintă urme de coroziune. Dacă 
aceleași suprafețe ar fi fost acope
rite cu clorcauciuc. de exemplu, după 
circa 3—6 luni, protecția ar C trebuit 
refăcută.

— In ce măsură se acționează 
pentru generalizarea acestei soluții 7

— Firește, metoda ar trebui gene
ralizată. Dar pînă în prezent nu s-a 
găsit nici o unitate industrială care 
să preia fabricarea noului produs. 
O altă problemă nerezolvată cores
punzător este aceea a protecției ta
blelor zincate sau a tablei negre, 
produse de Combinatul siderurgic din 
Galați. Consider că este mult mal 
economic ca întreaga cantitate de 
aceste materiale să fie protejată prin 
acoperire intr-o întreprindere spe
cializată și nu pe șantiere, cum se 
procedează in momentul de tată. 
Avantajele sint categorice : consum 
mai mic de materiale, energie și 
manoperă, concomitent cu realizarea 
unei productivități mai mari.

Din investigațiile făcute rezultă, 
așadar, că in țara noastră s-au 
luat măsuri la toate eșaloanele, 
începînd cu cercetarea științifică 
și proiectarea și continuînd cu 
activitățile de producție și ex-

ploatare pentru promovarea unor 
soluții moderne de protecție a me
talelor. Un singur exemplu este con
cludent. Dacă pînă acum cîțiva ani 
la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivifa roșie" nu se făceau decît 
1—2 teste de coroziune, astăzi nu
mărul acestora a ajuns la 9. La fel, 
în multe întreprinderi constructoare 
de utilaj energetic, echipament de 
foraj, în industria navală etc., tes
tele de coroziune au devenit obliga
torii, ele inscriindu-se in nomencla
torul de sarcini privind controlul 
calității produselor, de creștere a 
fiabilității lor ta exploatare.

Din discuțiile cu specialiștii s-a 
ridicat însă o problemă foarte seri
oasă : cine stabilește soluția antico
rozivă pentru un utilaj, pentru con
strucții, echipamente etc. 7 După 
cum ne spunea ing. Cornel Moțiu, 
de la Institutul de cercetări și mo
dernizări energetice, de regulă, 
această decizie o iau proiectanții 
și, în cele mai multe cazuri, cu su
ficientă competență. Din nefericire, 
se întîlnesc însă destule situații cind 
chiar din proiectare nu se adoptă 
cele mai bune soluții de protecție 
anticorozivă a metalelor. Aceasta 
din necunoaștere sau, pur șl simplu, 
pentru a face unele economii nejus
tificate. Este foarte adevărat că pro
tecția anticorozivă costă. Dar pier
derea este mult mai mare atunci 
cînd un utilaj, care ar trebui să re
ziste 4—5 ani, este scos din funcțiu
ne după un an sau doi.

— Cu o asemenea situație ne con
fruntăm și noi, tine să precizeze cer
cetătoarea științifică Petra Dordea 
de la același institut de cercetări. 
Practica a arătat că, dacă înainte de 
punerea ta funcțiune a cazanelor 
energetice, acestea sînt curățate 
chimic, durata lor in funcționare 
crește foarte mult. Din cercetările 
noastre a reieșit că, utilizind in 
acest scop o soluție pe bază de acid 
citric, efectele sînt net superioare 
metodei care utilizează acidul sul
furic diluat. Tratate cu acid citric, 
două din cazanele de la C.E.T. Go
vora au funcționat intre 25 000 și 
29 000 de ore fără a se semnala spar
geri de țevi, față de alte cazane si
milare de la C.E.T. Grozăvești și 
Borzești, unde avariile in sistemul 
fierbător, tratat cu acid sulfuric, au 
apărut după circa 10 000 ore de func
ționare. Recunoaștem, acidul citric 
este mal scump, el se prepară din 
melasa sfeclei de zahăr, motiv pen
tru care ni s-a interzis de către Ml- 
nisterui Aprovizionării Tehnico-

Materiale si Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe să-1 mai uti
lizăm. Precizăm însă că produsul 
se fabrică în tară, iar pentru ne
cesitățile noastre nu solicităm canti
tăti prea mari.

Nu mai puțin importantă este și 
problema pregătirii cadrelor din uni
tățile industriale, care trebuie să 
adopte cele mai bune soluții pentru 
prevenirea coroziunii. Iată ce ne 
spune in acest sens prof. univ. dr. 
ing. Doru Constantinescu, de la Fa
cultatea de utilaje si ingineria pro
ceselor chimice : „In prezent un 
număr de 15—20 de studenți din 
Institutul Național de Chimie apro
fundează domeniul, prin cursuri de 
specialitate și elaborează proiecte de 
diplomă legate de coroziune și pro
tecția anticorozivă. Din păcate, după 
repartizarea in producție, prea pu
țini dintre aceștia se mai ocupă, în 
cadrul întreprinderilor în care lu
crează, de probleme de coroziune. 
Or, exigențele actuale cerute de 
competitivitatea și calitatea produ
selor impun cu obligativitate exis
tenta in fiecare Întreprindere a unui 
cadru specializat în coroziune, care 
să fie la curent cu toate cercetările 
in acest domeniu, să țină o legătură 
permanentă cu cercetătorii și să fie 
in măsură să aplice soluțiile și teh
nologiile cele mai eficiente de pre
venire a coroziunii. Totodată, cursu
rile postuniversitare pe 
temă nu-și ating pe 
gui scopul din cauza 
eterogene (absolvenți de 
facultăți) a cursanților. Eficiența 
acestor cursuri ar putea crește insă 
printr-o dirijare atentă a cursanți
lor, care să fie pregătiți pentru do
meniul lor de activitate : chimie, 
construcții de mașini, industria ex
tractivă etc. Totodată, consider că 
schimbul de informații și de expe
riență în ' 
mai bine

Acestei 
este lupta 
trebuie să i se dea o mai mare 
atenție din partea forurilor coor
donatoare. atit departamentale, cît 
și centrale. Numai in acest fel, 
rezultatele valoroase ale zecilor de 
colective de specialiști din unitățile 
de cercetare sau din producție își 
vor găsi mai repede drumul spre 
valorificare, contribuind astfel la 
prelungirea vieții mașinilor, agre
gatelor și instalațiilor din industrie, 
la gospodărirea judicioasă a meta
lului.

au tot interesul să contribuie la ri
dicarea nivelului pregătirii profesio
nale a unor muncitori mai tineri si 
să-i ajute să lucreze în ritmul si la 
nivelul pretențiilor calitative impuse 
de specificul fabricației. Pe de altă 
parte, leneșii și indisciplinatii se 
autoelimină din colectiv. Nu o dată 
se întîmplă ca muncitorii dintr-o 
formație de lucru să ceară maistru
lui sau șefului de secție scoaterea 
din rîndul lor a celui care, lipsind 
de la lucru sau muncind fără tra
gere de inimă, mai mult îi încurcă 
decît îi ajută în realizarea sarcinilor 
de plan.

— Cum a influențat aplicarea 
«cordului global sporirea răspunderii 
conducerii întreprinderii pentru so
lutionarea problemelor producției 1

— întrucît nivelul retribuției per
sonalului de cohducere si al celui 
din compartimentele funcționale este 
nemijlocit legat de realizarea pro
ducției fizice pe ansamblul întreprin
derii. specialiștii, cadrele de condu
cere s-au implicat mai direct, ne
mijlocit în solutionarea problemelor 
de aprovizionare tehnico-materială 
și cooperare interuzinală. de corelare 
a unor indicatori de plan s.a. Bună
oară. întîmpinam o serie de dificul
tăți in relațiile de cooperare inter
uzinală cu întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală, care ne livra 
Piese forjate cu impurități si alte 
defecte calitative, care erau identifi
cate in timpul Prelucrărilor arin as- 
chiere. Or. acordul global nu permite 
plata manoperei pentru piesa rebu- 
tată. independent de cauze. Deci ana 
fost obligați să căutăm un alt furni
zor. care să fie ta măsură să ne li
vreze piese de bună calitate. După 
mai multe investigații am găsit acest 
furnizor : Combinatul de oteluri spe
ciale din Tîrgoviște. care a dovedit 
că poate satisface pretențiile noastre.

această 
de-a-ntre- 
pregătirii 

la diferite

domeniul coroziunii trebuie 
dirijat".

mari probleme, care 
împotriva coroziunii,

Vlalcu RADU

„Un plan de producție 
bine pregătit este pe jumă
tate îndeplinit". sînt cuvintele 
cu care a început discuția noastră cu 
inginerul Costel Cazacu, șeful servi- 
ciului producție. „în ultimul trimes
tru al anului trecut, de fapt primul 
trimestru în care am aplicat acordul 
global — ne spune interlocutorul — 
am întîmpinat greutăți in realizarea 
sarcinilor de plan și. în consecință, 
nu am realizat retribuțiile planifi
cate, deoarece; potrivit unei practici 
mai vechi, lăsasem greul producției 
Pe această perioadă de sfirșit de an. 
Pentru a nu se repeta o asemenea 
situație nedorită, am luat măsuri din 
timp pentru pregătirea judicioasă a 
producției acestui an. din toate 
punctele de vedere. Astfel, am re
partizat de la bun început în mod 
proporțional sarcinile de plan pe 
fiecare trimestru. Am avut, de ase
menea. in vedere asigurarea porto
foliului de comenzi atit pentru piața 
interna, cit și pentru export. în 
strmsă corelare cu posibilitățile de 
producție si cu sarcinUe de plan.

Ne-am interesat în secțiile de pro
ducție de modul ta care se ac
ționează pentru organizarea produc
ției și a muncii in funcție de sar
cinile prevăzute în contractul de 
acord global. S-a desprins ca o idee 
principală cerința organizării judi
cioase a fiecărui loc de muncă, a re
partizării rationale a forței de mun
că oe întreg fluxul tehnologic. 
„Acordul global ne-a invătat că tre
buie să asigurăm o structură elastică 
a personalului muncitor, astfel tacit

toti să 
realiza 
ne-a spus Ion Sava, 
cipal specialist la secția carburatoa
re. In această privință 
precizat că. in anumite 
aveam deficit de forță de 
unele meserii și surplus 
De aceea, am acționat cu 
pentru policalificarea oamenilor. De 
exemplu, sintem în măsură să aco
perim necesitățile de muncitori Ia 
atelierul de turnare sub presiune 
prin redistribuirea, pe perioade li
mitate, a unor muncitori de la alte 
locuri de muncă".

In strînsă legătură cu cerința fo
losirii rationale a forței de muncă, 
în secție au fost luate o serie de 
măsuri tehnice si organizatorice, 
care vizează in primul rind creșterea 
productivității muncii. Cea mai im
portantă acțiune inițiată în acest do
meniu o constituie introducerea în 
fluxul tehnologic a masinilor-agre- 
gat. realizate prin autoutilare. ac
țiune care s-a intensificat în mod 
deosebit după generalizarea acordu
lui global. Aceste agregate, pe lingă 
fantul că realizează un randament 
superior, utilizează scatii reduse si 
sint deservite de muncitori cu cate
gorii de calificare mai mici.

Interesul sectorului de proiectare 
și al secției de autoutilări din în
treprindere pentru realizarea unui 
număr cît mai mare de asemenea 
mașini-agregat a fost, la rîndul său. 
stimulat de aplicarea acordului glo
bal în compartimentele respective. 
Citeva exemple sint edificatoare în 
această privință : agregatul de fre
zat axe pentru clapeta de aer a car
buratoarelor asigură creșterea de 
trei ori a productivității muncii Ia 
această operație ; sau un alt agre
gat. cel de frezat, găurit si filetat 
axe pentru carburatoare, sporește 
productivitatea muncii de patru ori.

Sarcini și răspunderi bine 
precizate pentru fiecare 
muncitor din secție. 00 aJuto' 
rul calculatorului, la începutul fie
cărui trimestru se stabilesc progra
me de lucru privind realizarea pro
ducției fizice pe sortimente, pe fie
care secție si formație de muncă. 
In mod concret, un asemenea pro
gram de lucru cuprinde : denumirea 
produsului care urmează a se exe
cuta. cantitatea ce trebuie fabricată, 
eșalonarea pe luni a executării vo
lumului de producție, cu precizarea 
termenelor limită de livrare in ca
drul fiecărei luni, manopera aferen
tă. in unităti de timp de muncă, 
tariful unitar pe produs si operație 
tehnologică, valoarea totală a mano
perei.

Fiecare maistru primește acest 
program cu cel puțin o săptămină 
înainte de Începerea trimestrului, 
pentru ca. dezbătindu-1 cu muncito
rii din formația, sa de lucru, să sta
bilească concret cum se va desfă
șura producția in perioada urmă
toare. ce sarcini revin fiecăruia șl 
ce retribuții se pot obține în situația 
îndeplinirii integrale a planului la 
producția fizică. La sfîrșitul fiecărei 
luni, după ce se cunoaște situația 
îndeplinirii planului și se stabilește 
fondul de retribuire cuvenit forma
ției de lucru, se analizează în ședin
ța grupei sindicale modul în care a 
muncit fiecare lucrător. Deci. în afa
ră de timpul de muncă efectiv lucrat, 
intervine si criteriul aportului ne
mijlocit al fiecăruia la bunul mers al 
producției. Cu alte cuvinte, se apli
că acea prevedere a reglementărilor 
legale de majorare sau diminuare 
cu 20 la sută a retribuției individuale 
stabilite în raport cu retribuția ta
rifară și timpul lucrat, în limita 
sumei cuvenite întregii formații.

Cîteva concluzii ce se 
desprind din activitatea de 
pînă acum. Pentru toate mă' 
surile organizatorice stabilite să-șl 
dovedească din plin eficienta si ca 
avantajele acordului global să fie 
pe deplin valorificate este necesar 
ca, în continuare, conducerea între
prinderii să acționeze ferm pentru 
crearea celor mai bune condiții de 
producție. Din discuțiile purtate cu 
muncitori, maiștri și specialiști din 
secțiile de producție s-au desprins 
ca fiind deosebit de importante ur
mătoarele probleme :
• în prezent, se întimplnă greu

tăți în calculul tarifelor pe produse 
și repere si a realizărilor la produc
ția fizică, din cauza volumului mare 
de lucru pe care il implică aceste 
operații ; se impune deci generali
zarea efectuării ne calculator a aces
tor calcule.
• Nu in toate secțiile acordul glo

bal se aplică pînă la nivelul forma
țiilor de muncă ; extinderea aplicării 
acordului global la toate nivelurile 
organizatorice este absolut necesară, 
în mod deosebit la liniile pe care se 
execută repere cu flux de fabricație 
mai îndelungat, măsură de natură 
să creeze decalaje mai mari 
uzinal și montaj.
• Asigurarea din timp a 

materiale necesare în fiecare 
de producție.
• Organizarea mal bună a muncii

in schimburile II și III. în sensul 
asigurării asistenței tehnice cores
punzătoare din partea maiștrilor si 
cadrelor tehnice. <,
• Aplicarea neîntîrzlată a măsu

rilor stabilite în urma studiului cri
tic al fluxurilor tehnologice ta ve
derea eliminării tuturor locurilor 
înguste, cale pe care se va asigura 
creșterea productivității muncii si a 
producției fizice.
I

se cuvine 
perioade, 
muncă la 
la altele, 
fermitate

Intre

bazei 
secție

Comellu CÂRLAN 
Gheorqhe IONITA

Disrhit.ru
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Trec muîte trenuri 
Focșani. Iar chioșcul din 
gară primește necontenit 
ziare cu cerneala încă 
proaspătă. Cumpărăm și 
noi unul și privirea ne 
cade pe știrea : ..Locul I 
in întrecere, pe 9 luni. De
poul de cale ferată Adjud, 
cu 291,7 puncte". Sunăm 
Adjudul de la primul tele
fon :

— Cu tovarășul șef al 
depoului.

— E în ..operativă", dar 
11 scot.

Trec secunde bune :
— Dumitru Brăilescu, șe

ful depoului, la telefon.
— Ce înseamnă locul I 

în întrecerea cu celelalte 
depouri ale tării 7

— Un loc de onoare, cu 
care, ne mindrim.

Afirmație cu deplină aco
perire în fapte : 1,5 la sută 
depășire a volumului de 
transport pe magistralele 
de otel, un indice de pro
ductivitate a muncii supe
rior prevederilor de plan 
cu 3,1 la sută, economii de 
motorină, energie electrică 
și încă o adăugire : în acest 
an, al celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului. De
poul de cale ferată din 
Adjud a sărbătorit un veac 
de existentă. Venerabila 
virstă nici că se putea cinsti 
mai bine decît cu străda
niile pentru locul din 
frunte.

Da. drumul spre locul de 
onoare nu poate fi „pie
truit" decît astfel. Ne 
convinge de acest lucru și 
Emilia Șerban, secretară 
a comitetului de partid al 
orașului Odobești doar de... 
trei săptămini :

— Unitățile economice din 
orașul nostru și-au înde
plinit planul de producție 
pe primii patru ani ai cin
cinalului la toti indicato
rii.

Sună frumos „orașul nos
tru" in vorbirea unul om 
care de numai trei săptă
mini poartă răspunderea 
amintită. înseamnă că ră
dăcinile se prind trainic în 
acest loc cu oameni vred
nici. Și mai înseamnă câ 
merită să te integrezi unui 
asemenea flux de simțire 
și acțiune care determină 
împliniri demne de laudă.

Grigore Dima, primarul 
municipiului Focșani, prins 
de reporteri între o tele- 
conferință si alte o mie de 
treburi care ..musai se 
cuvin dezlegate", înfățișea
ză în cuvinte puține rezul
tatele orașului — intrat in 
istoria Unirii — acum, cînd 
ne mai desparte mai puțin 
de o lună de marele forum 
al comuniștilor.

— Producție suplimenta
ră Ia export în valoare de 
peste 40 milioane lei. hotă- 
rirea de a realiza planul 
de producție pe primii pa
tru ani ai actualului cinci
nal pină la Congresul al 
XIII-lea al partidului. Asta 
Înseamnă că există posibi
litatea ca, pină la sfîrșitul 
anului, economia munici
piului să realizeze o pro
ducție suplimentară de un 
miliard de lei.

înmănunchem acest șuvoi 
de știri fierbinți, care se 
adună din întregul cuprins 
al județului Vrancea. Pulsul 
faptelor exprimă dăruirea 
și abnegația cu care făuri
torii de bunuri materiale șl 
spirituale de aici își fac 
datoria, sub semnul auto- 
depășirii, accelerind ritmu
rile dezvoltării județului. 
Județ care, în răstimpul 
scurs de la Congresul al 
Xll-lea al partidului, a de
pășit „bariera" celor 10 mi
liarde lei producție indus
trială.

AUTODEPAȘIREA
ca deviză a • •

muncii

REPERE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
A JUDEȚULUI VRANCEA

O HOTĂRÎRE 
UNANIMA

Nicolae Lupeș are virsta 
revoluției noastre. întiii lui 
pași in dimineața muncii 
s-au Îndreptat către Fa
brica de confecții din Foc
șani. Era. la timpul acela, 
©rima și cea mai puternică 
ctitorie industrială din ju
deț. Pe Valea Putnei ori a 
Milcovului. la Mera ori la 
Nereju. miini măiestre po
triviseră și pină atunci, din 
veac în veac, armoniile 
arniciului pe ii. croiau fote 
de o eleganță sobră, bun- 
dite înflorate născute, poa
te, odată cu nemuritoarea 
Mioriță care-și are obîrșia 
în aceste locuri, pe unul 
din nenumăratele ..picioare 
de plai". Fabrica de confec
ții a atras ca un magnet 
priceperea și arta transmi
se din generație în genera
ție. iar mesajele muncii de 
aici au pașaport de liberă 
circulație în multe țări ale 
lumii.

Să ne 
Nicolae 
de la el 
si el în __  _
însemnat și înseamnă mult 
pentru Focșani. Lucrează 
ani buni și bine. Dovada 7 
Urcă categorie după cate
gorie. Tocmai.o cîștigase 
pe a Vl-a. cind. iată, i se 
spune :

— Acum e nevoie de 
tine la „Metalurgica".

— Croitor la... laminoa
re 7

— De ce nu 7 Te reca
lifici în laminoarele brăile-

întoarcem însă la 
Lupeș, pentru că 
am pornit. Vine 
noua fabrică ce a

de
ne și devii... croitor de 
metal. Adică, de profile 
mijlocii, de sirmâ.

Comunistul Lupes 
lege că. intr-adevăr, 
nevoie de el. Era 
după Congresul al Xll-lea 
al partidului. întreprinde
rea „Metalurgică" Focșani? 
Unul din puternicele obiec
tive industriale puse în 
funcțiune în acest răstimp. 
Ca și secția de panel a în
treprinderii de prelucrare a 
lemnului Gugești. Ca si în
treprinderea de tricotaje 
din Panciu. Ca șl Combi
natul de celuloză și hirtie 
din Adjud ori secția de 
pieptănat celofibră din Foc
șani. Cu „Metalurgica", 
municipiul își face debutul 
în siderurgie. Și cu oameni 
hotărîți sâ-și facă din plin 
datoria ca Nicolae Lupeș.

Destine individuale în 
marele destin al tării...

— De la Congresul al 
IX-lea al partidului. Vran-

înțe- 
este 

îndată

cea șl oamenii săi n-au 
cunoscut decît un singur 
drum : mereu mai sus. 
Datorăm acest progres con
tinuu Partidului Comunist 
Român. îl datorăm to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pe care l-am primit cu 
dragoste aici, în mijlocul 
nostru, așa cum tara l-a 
primit si îl primește peste 
tot. Iată motivele pentru 
care eu. Stefan Potop, as
cuțitor la întreprinderea de 
scule și elemente hidrauli
ce Focșani, mă alătur în
tregului partid. întregii tărl 
la hotărîrea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales la Congresul al XIII- 
le.a al partidului în funcția 
de secretar general.

„Vrancea n-a cunoscut 
decît un singur drum : me
reu mai sus 1“

Deceniile de care amintea 
Ștefan Potop au intrat fi
resc in memorie si. deopo
trivă. în istorie. Prin tot 
ceea ce s-a durat dintr-o 
zare a tării în cealaltă 
zare. Avînd mereu în cu
gete. în inimi îndemnul 
conducătorului partidului si 
6tatului. comunistul de 
omenie a cărui privire vi
zionară și acțiune revolu
ționară sînt generatoare de 
mari energii creatoare. 
Țara anului 2000, așa cum 
o prefigurează proiectul de 
Directive ale Congresu
lui al XIII-lea, are rădăci
nile în prezentul „Epocii 
Ceaușescu".

El SÎNT 
TARA 

ANULUI 
2000

Dimineața, tn podgo
ria OdobeștiuluL O zi de 
duminică. Soare, cer adînc, 
văzduh cu toate simfoniile 
toamnei în el. Si versul

fiecare zi
poetului din amintire : „Tot 
mai miroase via a tămîios 
și a coarnă"... Zi de dumi
nică. cu elevi ai Liceului 
agroindustrial Odobești la 
ultimul cules. Ultima lor 
repriză de muncă aici, in 
viile cu rod bogat. S-o 
numim ca și ei, ultima zi 
de practică. încercăm un 
test, cu întrebarea : „Ce 
v-au învățat aceste săptă
mini de practică 7“ Și iată 
câteva răspunsuri :

Mariana Dantes : „Să iu
bim și să prețuim munca. 
60 de căldări de struguri, 
de fiecare, nu s-au cules... 
singure." Costică Macovei : 
„Practica 7 Intrare firească 
în meseria pentru care ne 
pregătim." ___ Z________
„în aceste zile de muncă 
am descoperit cit de fru
moase sînt aceste locuri. 
Mi~ar place să-mi fac me
seria aici." Vasile Rău : 
„Ce m-a învățat practica? 
Cred, înainte de toate, că

Aurelia loan :

im-a Învățat să pot fi de 
folos."

.Testul la sfîrșit aici, de
oarece. ca un ultim argu
ment. trece pe lingă noi 
un tractor cu remorca grea 
de budane încărcate 
cu strugurii culeși 
terlocutorii noștri, 
că. pe întregul 
38 000 de elevi au 
din plin experiența 
cii în această toamnă cu 
rod bogat. După semnele 
lor de hărnicie, am putea 
spune cu deplin temei că 
acești tineri cetățeni sînt 
tara anului 2000.

în lumina caldă șl cal
mă. de sfîrșit de octombrie, 
directorul Stațiunii de cer
cetare și producție viti- 
vinicolă Odobești, dr. ing. 
Nicolae Varga, invită re
porterii lîngă butucii de 
i.Merlot — 18", soi aflat la 
prima producție după omo
logare.

— Cars sînt „virtuțile* 1 
sale 7

— Dă producții mari : 
16—18 tone la hectar ; rea
lizează o bună acumulare 
de zahăr, este rezistent la 
boli.

vîrf 
de in- 
Aflăm 
județ, 
trăit 

nracti-

— în dt timp se naște 
un nou soi de vită 7

— între zece și douăzeci 
de ani. Uneori, și mai mult. 
Soiului „Șarba" — cel mai 
bun produs al nostru — 
i-au trebuit peste 25 de ani 
pentru a fi ceea ce este 
astăzi. '

Ani de experiențe. Ani 
de muncă în laboratorul- 
iaborator si In laboratorul 
naturii care este podgoria 
(Vrancea deține locul I. pe 
tară, la suprafața viticolă), 
în toate anotimpurile, cal
cule și 
rea de 
curajul 
de la
aceste strădanii, din adîn-

conexiuni, scutura- 
erori și prejudecăți, 
de a o lua mereu 
capăt... Si toate

pentru profesie, 
continuă de au- 

Descifrăm In
cui respect 
din dorința 
todepășire. 
aceste destine de cuteză
tori statura morală a co
munistului.

CUVÎNT
COMUNIST, 

CUVÎNT 
AL FAPTEI

„Congresul al XIH-lea 
al partidului — ne spune 
tovarășul Traian Ticău, 
președintele consiliului mu
nicipal al sindicatelor Foc
șani. pe care-1 aflăm în 
una din tinerele unități 
economice — generează 
peste tot inițiative munci
torești. pune In mișcare 
mari energii".

Recepționăm ideea șl 
dăm cuvîntul... faptelor.

• în una din zilele de 
muncă record desfășurate 
la întreprinderea de scule 
și elemente hidraulice s-a 
obținut suplimentar o pro- 
ducție-marfă de 200 000 lei. 
Succes așezat la temelia 
sporului valoric de 1 milion 
lei producție-marfă. cit se 
estimează să fie realizat 
aici, peste plan, tn luna 
octombrie.
• Strădaniile metalurgiș- 

tilor focșăneni sînt concen
trate acum spre reducerea 
necontenită a cheltuielilor 
de producție. Asta, in con
dițiile cînd aici au fost li
vrate la 
produse 
bine de

• La 
colă de
ia. la inițiativa președinte
lui Costică Cruceanu. a 
inginerului-șef Petre Bo
ros. imediat după conferin
ța comunală de partid, s-au 
aocelerat lucrările de tera- 
sare a dealurilor 
unde cu greu 
obține, 
de 800 
hectar, 
tei de
se estimează că aici se pot 
obține, in terase, producții 
de grîu și porumb 
2 000 șl 3 000 kg 
Iar cooperatorii 
bita și Bogheștl, 
ochiul la vecini.
să sculpteze și ei dealurile 
„ca la Tănăsoaia". Amfi
teatrele marilor recolte — 
în curînd o expresie uzuală 
și in această parte de nord 
a județului Vrancea.

• Conferințele comunale 
de partid din Străoane, Ți- 
fești, Movilita au hotărit 
să se acționeze mai decis

export. peste plan, 
lri valoare de mal 
20 milioane Ici.
cooperativa agrl- 

producție Tănăsoa-

locuri 
se puteau 

pină acum. In jur 
kg de cereale la 

Potrivit experien- 
la Perieni (Vaslui).

între 
la hectar, 
din Cor- 

trăgînd cu 
au hotărît

pentru refacerea patrimo
niului viticol. Pentru făuri
torii 
cada 
tului 
este 
rodului, ci și al privirilor 
îndreptate spre viitor.

8 în adunările de dare 
de seamă și alegeri ale 
organizațiilor de partid din 
județ au luat cuvîntul peste 
11 000 de comuniști, s-au 
făcut peste 6 000 de pro
puneri. Un tezaur de ex
periență. un uriaș potential 
de muncă și creație care a 
și început să fie pus în 
valoare.

marilor recolte, peri- 
din preajma apropia- 
Congres al partidului 
nu numai anotimpul

ÎN COMPE
TIȚIA PEN

TRU O NOUĂ
CALITATE

Inginerul- Gabriel Stoica 
ne arată. într-o expoziție 
a întreprinderii de scule și 
elemente hidraulice, două 
componente de tractor fa
bricate aici. Lucru migălos, 
de precizie, de mecanică 
fină. Aceleași... obiecte, să 
le numim așa. dar cu mari 
diferente de greutate. Au 
fost realizate la cîțiva ani 
distanță. Ultima compo
nentă — mult mal ușoară. 
..foarte competitivă, de di
mensiuni reduse".

— Este chiar drumul uzi
nei noastre cuprins în acest 
produs. Colectivul nostru a 
dat nenumărate bătălii de 
acest fel. Bătălii pe frontul 
modernizării,

— Evocați 
acestea !

— Dublare*  
Jntr-un timp scurt. sarcină 
dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cînd a fost în 
mijlocul nostru. Bătălie 
cistigată, se-ntelege.

— Iar de aici" încolo 7
— De aici încolo, angaja

rea și mai temeinică în 
competiție, cum obișnuiesc 
eu să zic. în competiția 
pentru o nouă calitate, su
perioară. Competiția reîn
cepe și mai strips, după 
fiecare treaptă cîștigată.

Lucidă optică de a ju
deca un succes. O astfel de 
atitudine, comunistă, ne 
duce cu gîndul la competi
țiile în care tînărul județ 
a fost angajat pină acum. 
S-au dat destule bătălii in 

.Vrancea de la Congresul 
al Xll-lea încoace. Dovada 
că imensa lor majoritate 
au fost cîștigate 7 înainte 
de toate realitățile noi. cu 
act de ctitorie în acest fer
til spațiu de timp. Oamenii 
noi ce s-au format si călit 
la flacăra acestor strădanii. 
Și nu în ultimul rind... pa
noplia de înalte distincții 
acordate județului, panoplie 
pe care am văzut-o expusă 
la loc de cinste, la intra
rea in sediul politico-admi- 
nistrativ: ..Ordinul Mun
cii" clasa I. două ordine 
„Steaua Republicii" 
a Il-a. trei „Ordinul 
cii“ clasa a Il-a și 
clasa a III-a... Toate 
mite de organizația jude
țeană de partid si Consi
liul popular județean Vran
cea in răstimpul scurt, dar 
dens in realizări de la Con
gresul 
dului.

al calității, 
una dintre

producției

clasa 
Mun- 
două 
obti-

al Xll-lea al parti-

TANASACHE 
DRAGULESCU

Iile 
Dan 
corespondentul „Scînteii

Tehnică modernă, miinl măiestre care făuresc produse competitive, cunoscute șl pe piețele externe, lată o 
emblemă posibilă pentru tinăra ÎNTREPRINDERE DE SCULE Șl ELEMENTE HIDRAULICE DIN FOCȘANI

Valoarea fondurilor fixe nou create în Vrancea se ridică în 
prezent la 28 MILIARDE LEI, față de 4 miliarde lei în 1965.

S-au creat în județ peste 10000 NOI LOCURI DE MUNCA 
în perioada de ia Congresul al Xll-lea și pînă în prezent. Dezvol
tarea economică din acești luminoși ani a determinat și o pu
ternică înflorire socială, edilitară, culturală. Dintre numeroasele 
fapte care depun mărturie în acest sens desprindem:

• în prezent, 86 la sută din populația județului locuiește în casă 
nouă. Numărul total de apartamente construite pînă azi se ridică la 
31 000.

• Fiecare al patrulea locuitor al județului urmează o formă de învăță- 
mînt. în 1984 iau loc în băncile celor 660 unități școlare ale Vran- 
cei circa 80 000 de elevi.

• Numărul de locuitori la un medic este în prezent de 710, față de 
1 483 în 1965 și 2 618 în 1945.

• Pe scena ultimei ediții a Festivalului național „Cîntarea 
au urcat peste 70 000 de oameni ai muncii 
județului.

Sînt repere ale dezvoltării armonioase, 
tuaie, a acestui județ, la unison cu țara, în 
împliniri socialiste sub stindardul partidului.

din orașele

materiale 
acești ani

României" 
și satele

și spiri- 
de mari

FOCȘANI. Străvechiul oraș al Unirii trăiește tinerețea clocotitoare a acestor ani de profunde înnoiri pe tot cuprinsul țării Fotografii : Eugen DICHISEAM!
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EDUCAREA IN SPIRIT REVOLUȚIONAR
factor comun al tuturor activităților școlare

tsajul școlar al tării, unităti- 
invătămint tulcene aduc ele- 
de experiență rodnică, pro- 
►dalităti și soluții originale 
transpunerea în viată a po- 

lartidului ta domeniul pregă- 
ntru muncă si viată a tinere- 
.1 formării profesionale si eti- 
uncitorilor și specialiștilor de 
Imperativele politice si edu- 
majore puse în fata scolii de 
iradele de tovarășul Nicolae 
seu. secretarul general al 
lui. se constituie in programe 
xe de acțiune pentru comu- 
e la catedră, pentru colective- 
ictice. pentru organizațiile de

De aceea, am propus ca temă 
ogului nostru cu oameni ai 
iin Tulcea educația în spirit 
ionar a elevilor, adresîndu-le 
întrebarea : cum Înțelegeți ta
rea misiunii de a educa tine- 
n spirit revoluționar si ce fa- 
incret. pentru aceasta ?
N OBIECTIV EDUCATIV 
SNȚIAL AL ÎNTREGULUI 
COLECTIV DIDACTIC
;ntru noi toți, profesori șl spe- 
. care lucrăm în scoală, edu- 
elevilor în spirit revoluționar, 
oresc reprezintă telul major 
uror activităților desfășurate 
știa : lecții, muncă productivă, 

politico-educative, culturale 
spune ing. Ion Pescarii, direc- 
Liceului industrial nr. 2 (al 
erului Metalurgiei). As putea 
tia această opțiune fundamen- 
rin exemple concrete din dife- 
compartimente ale vieții sco- 
pentru că orice disciplină ai 

orice răspundere ai avea în 
ui lnstructiv-educativ trebuie 
in vedere că nu poți pregăti 
incitor adevărat, un specialist 
1 fără a-i insufla dorința sî 
rea de a acționa activ si cu răs- 
re. la viitorul loc de muncă. 
1 Îndeplinirea exemplară a ta
rilor ce-i revin, pentru edifi- 
socialistă și comunistă a patriei, 
itelierele-școală ale liceului — 
izate după modelul unităților e- 
îice de profil, cu un plan anual 
oducție de 1,4 milioane lei — 
crează. cu deosebire, repere 
1 Combinatul metalurgic. Pînă 
imic deosebit intrucît ta marea 
itate a liceelor, din județ si din 
lucrurile decurg în același mod. 
bit este faptul că. în cadrul 
:iril practice, colectivul didac- 
ine accentul pe cunoașterea

PLANUL LA EXPORT REALIZAT INTEGRAL!

nie STEFAN

se pre- 
Comite- 
C.C. al 
creșterii

partea ministerelor si cen- 
industriale. a organelor de 
concretizate ta rezolvări 
si operative ale tuturor pro-

tare din pag. I)

19,30.

lacrimi :

(li 88 21) 
MICA A

continui : FERENTARI 
15.39: 17,30; 19.30.

tn lanțuri : PACEA 
15: 17,15: 19,30, MUNCA 

15; 17,15

8:
9:

esc atît ta sistemul de retribu- 
de premiere, dt și ta sistemul 

articipare la beneficii a perso- 
ui muncitor. Așa cum 
în reaenta hotăiire a
Politic Executiv al 

L, pentru stimularea 
iiețlei de export, a valorificării 
rioare a materiilor prime, mate
lor, combustibilului si energiei 
'ținerea pe această cale a unor 
iri externe cît mal mari, fondul 
articipare la beneficii va fi ma- 

cu o parte din sumele repre- 
nd contravaloarea tn lei a va- 
obtinute peste plan, ca urmare 

Mizării unor preturi externe so
lare celor planificate, astfel : 50 
ută in primul an și 25 la sută 
sl de-al doilea an, dacă prețurile 
rne realizate sînt cel puțin ta 
Iul anului anterior.
actic. toate Întreprinderile dis- 
în prezent de o puternică si mo- 
ă bază tehnică, de muncitori și 
ialiști cu înaltă pregătire profe- 
ală. în măsură să realizeze pro- 
• de înalt nivel tehnic si calita- 
competitive pe piața externă. De 
nenea, este asigurată integral 
i materială, inclusiv importurile, 
tru îndeplinirea exemplară a pla- 
îl la export pe acest ultim tri- 
tru al anului șl pe Întregul an. 
ntial este ca toate aceste condiții 
fie valorificate din plin ta fie- 
i întreprindere si ramură a eco- 
liei naționale, pentru ca fondul 
marfă destinat exportului în ulti- 
e două luni ale anului si pe ta
rul an să fie realizat integral. în 
ditiile de calitate prevăzute ta 
tractele încheiate cu partenerii 
ernl. O atare cerință se impune

leraocralia cetățenească privită prin exemplul faptelor
Progresul a pornit de la o adunare „cum n-a mai fost“ în această comună • Un bătrîn 

e 80 de ani se constituie, emoționat, în „opinia publică" • O tînără primăriță conduce 
Exemplul Voiteniului nu e singularoamenii cu ajutorul oamenilor •

Așezată de-a lungul șoselei care 
ce de la Timișoara la Moravița (pe 
kilometrul 35), comuna Voiteni 

prinde două sate : Voiteg (cel de 
ședință) și Folea. Numele de Voi
ai și-l trage de la gară, care din- 
tdeauna s-a chemat așa. Ocupă o 
nă de șes, Întinsă pe circa 12 000 
i hectare, numără vreo trei mii de 
euitori.
Odată ajunși la consiliul popular, 
trăm în biroul primarului. Nu e 
meni înăuntru, dar abia apucăm 

citim ce scrie deasupra biroului 
u („Vorba zboară, faptele rămîn**,  
Jentru a trăi mai bine, trebuie să 
uncim mai bine**),  că pe ușă intră 
tînără zveltă și sprintenă, cu ținu- 
sportivă. • Teatru! Național (14 7171, sala 

mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Farul și domnul Valentino — 
15; Inocentul — 19; (sala din Piața 
Cosmonautllor) ; între patru ochi (B»
— 19,30.
• Fliarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) î Concert 
simfonic. Dirijor ; Paul Stalcu. So
liști : ștefan Ruha, Adrian Petrescu
— 10.
• Opera Română (U3 18 57) 8 Nunta 
lui Figaro — 18.
• Teatrul de operetă «14 8811) 1 
Silvia — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnat!! — 19; (sala Grădina 
Icoanei, il 95 44) : Cabala bigoților 
— 19.
• Teatrul Mic 
pescu — 19.30.
• Teatrul de 
Arma secretă a
• Teatrul 
Magheru) : 
19.30: (sala
• Teatrul
14 72 34) : Amadeus 
bul uzinelor „33 
nărui sărac — 19.

— Bună ziua, bine-ațl venit pe Ia 
j1, mă numesc Ioana Muțu. Eu 
i-s primărița.
Dacă primăriță este, ti spunem că 
s interesează unele aspecte locale 
a tema 
i acțiune* *
• ceea ce consideră că 
însemnat ta acest sens, 
îgistru și citește :
— Producția de grîu pe 

'.A.P. Voiteg — 2 338 kg
120 kg in 1982, 3 266 kg in 1983, 
695 kg ta 1984 ; la C.A.P. Folea, în 
ceiași ani, producțiile au fost : 1 800 
g. 2 401 kg. 3 577 kg, 4 060 kg. 
n ceea ce privește porumbul, creș- 
erile din acest an au fost și mai 
nari față de anii anteriori.

— Da, e bine, e foarte bine, dar 
rtiți, noi doream să vorbim mai mult 
lespre...

— Despre democratism in acțiune, 
îtiu. Păi cifrele acestea exprimă, in- 
r-un fel, chiar modul in care a func- 
;ionat mecanismul nostru democra
tic. Să explic mai pe departe...

...Și astfel am ajuns la faptul

„democratismului socialist 
i“, și o rugăm să ne prezin- 

ar merita 
Scoate un
hectar : la 

in 1981,

elevi, încă 
unor tehnici 
din profilul

si Însușirea de către 
de pe băncile scolii, a 
și tehnologii moderne 
meseriei, pe dezvoltarea interesului 
pentru nou. pe cultivarea simțului 
novator al acestora. în acest scop au 
la dispoziție cabinete, laboratoare si 
ateliere modern înzestrate (îndeosebi 
prin strădania de creație si autodo- 
tare a profesorilor si elevilor). Efec
tele unei astfel de preocupări ? 
Pornim de la principiul, formulat cu 
claritate 
Ceausescu.
partidului, că temeinica pregătire 
profesională face mai eficientă, mai 
valoroasă participarea activă la pro
cesul de producție, la dezvoltarea 
economico-socială a patriei. Avem

de tovarășul Nicolae 
secretarul general al

DIN EXPERIENȚA UNITĂȚILOR 
DE INVĂȚĂMINT TULCENE

permanent în vedere realizarea ace
lui raport activ dintre cunoaștere, 
specializare si acțiune revoluționară 
în formarea viitorilor muncitori, vii
torilor cetățeni. Pentru concretizare 
am să dau un singur exemplu. Fe
roaliajele se fabrică pentru prima 
oară aici la combinatul tulcean. Este 
un domeniu foarte modern al side
rurgiei. în colaborare cu specialiștii 
din combinat am îmbunătățit pro
gramele școlare pentru a le preda 
elevilor cunoștințele necesare. în 
ateMerele-școală am început să pro
ducem, după un studiu aprofundat 
prealabil, piese și dispozitive origi
nale. deosebit de utile în producția 
combinatului. între acestea un dis
pozitiv de prindere a sacilor de fil
trare de la cuptoarele de feroaliaje 
(care pînă acum se importa din 
S.U.A.). o piuliță din bronz deosebit 
de necesară pentru aceleași cuptoa
re. Pregătiți în acest cadru, dună ter
minarea liceului, absolvenții se in
tegrează operativ, cu bune rezultate 

locurile de muncă.la
PREZENT! MEREU 

ÎN VIATA LOCALITĂȚII
Prof. Rodtea Beșleagă, directoarea 

Școlii generale nr. 5. se referă la un 
alt aspect al problematicii puse ta 
discuție.

— Desigur. îndeplinirea misiunii 
noastre educative se regăsește, ta 
primul rind. in calitatea și conținu
tul lecției. pe care oră de oră. zi de

cu atft mai mult cu dît ta Perioada 
care a trecut din acest an. planul la 

. export nu a fost îndeplinit integral 
intr-un «ir de întreprinderi.

Este o datorie de mare răspundere 
a comitetelor județene, municipale 
«i orășenești de partid, a ministere
lor. centralelor industriale si unități
lor economice de a urmări si anali
za direct, zi de zi. in fiecare între
prindere si la fiecare produs în par
te. modul in care se înfăptuiesc sar
cinile de plan la export in această 
perioadă, programele de recuperare 
• restantelor, acolo unde acestea 
există. în acest sens se impune ca. 
In spiritul indicațiilor si orientărilor 
secretarului general al partidului. În
treaga activitate productivă să fie 
astfel organizată Incit, prin măsurile 
politice și organizatorice ce se în
treprind In aceste zile, pînă la 15 no
iembrie să fie recuperate toata res
tantele. în unitățile unde acestea 
există, si să se asigure îndeplinirea 
Integrală a planului pe luna respec
tivă. iar pînă la 15 decembrie — în 
toate întreprinderile — să fie reali
zat integral planul pe acest an. ur- 
mînd ca în partea a doua a lunii 
decembrie să se treacă la pregătirea 
și executarea. în devans, a comenzi
lor din prima perioadă a anului 1985.

Sînt sarcini deosebit de mobiliza
toare. dar realizabile, experiența 
multor întreprinderi demonstrtad că 
acolo unde întregul mecanism pro
ductiv funcționează perfect, cu pre
cizia unui ceasornic, sarcinile de ex
port pe acest an pot fi nu numai 
îndeplinite, ci chiar depășite substan
țial. Numai asigurtad un cadru orga
nizatoric bine pus la punct, astfel ca 
fiecare om să cunoască exact, zi de- 
zi. ceas de ceas, ce are de făcut, 
numai asigurtad aprovizionarea rlt-

care ne adusese la Voiteni : o adu
nare democratică plină de roade, 
despre a cărei eficiență auzisem pe 
la județ, dar amănuntele urma să le 
aflăm la fața locului. Cum s-au 
petrecut lucrurile 7 Prin Voiteni tre
burile cam șchiopătau, ce mai, 
șchiopătau ta toată regula. Puține 
„brațe**  veneau la muncă, navetiștii 
nici nu se apropiau de agricultură, 
C.A.P. Voiteg, C.A.P. Folea și I.A.S.

Cum au înțeles să conlucreze primăria 
șl cetățenii din Voiteni pentru ca, într-un timp 

relativ scurt, comuna lor să Intre în rîndul 
fruntașelor din județul Timiș

Voiteni nu-și dădeau mina, recoltele 
erau sărăcuțe, iar in conducerea co
munei iși făcuseră loc și o serie de 
nereguli. A venit un control de Ia 
județ și a constatat toate acestea, 
apoi, intr-o zi, a venit toată condu
cerea județului la Voiteni. Au fost 
convocați oamenii de nădejde din 
comună — vreo 300, ciți au incăput 
in sala căminului cultural — și a 
avut loc acea „adunare cum n-a mal 
fost". De fapt, o largă „Tribună a 
democrației", o adevărată „agora" 
socialistă în care oamenii Înșiși să 
opineze și să decidă asupra a ceea 
ce face și ar trebui să facă mai bine 
comuna lor.

Desigur, mai intîi a fost expusă si
tuația — fără nici un ocoliș, fără 
nici un menajament. Inclusiv răs
punderea ce revenea fiecărui factor 
de conducere local. Au fost sublinia
te o seamă de idei și principii de 

zi. o pregătim si o prezentăm în fata 
elevilor. Cu cit mai înaltă compe
tentă. cu inventivitate și pasiune, cu 
exigentă politică, pedagogică, etică. 
Se regăsește, dar nu se limitează, nu 
trebuie să se limiteze numai la ca
drul strict al lecției. Pregătim elevi 
pentru muncă, pentru viată, de 
aceea, de la primii ani al școlarită
ții trebuie să-i familiarizăm cu pro
blemele și aspectele concrete ale vie
ții localității natale, a țării întregi.

In această optică. în școală s-a 
conturat o generoasă si deosebit de 
educativă tradiție : prin vizite si ta- 
tilniri ejevii fac cunoștință cu per
sonalitățile de frunte ale orașului si 
județului, cu activiști de partid si de 
stat, cu realizările cele mai impor

tante — economice, sociale, cultura
le — ale locului. Părinții elevilor — în 
mare parte navigatori, muncitori la 
șantierul naval si combinatul meta
lurgic — sînt invitați să povestească 
despre preocupările lor. Primirea ele
vilor în organizația de pionieri are 
loc tot ta asemenea condiții cu pro
funde semnificații educative.

— Avem, pretutindeni, ușile des
chise. pentru că nimeni nu refuză un 
copil dornic să afle, să știe, să se 
instruiască, lnvătînd din experiența 
de muncă și de viată a celor maturi, 
a celor cu responsabilități ta socie
tate — precizează interlocutoarea. La 
rîndul lor. școlarii le sînt recunoscă
tori : dau spectacole, le oferă o floa
re. îi felicită in zilele festive. Si în 
acest fel se adînceste. ta timp, acea 
legătură afectivă cu locul natal 
oamenii săi. se dezvoltă dorința 
a contribui, pe măsura puterilor, 
înflorirea patriei.

si de 
la

DIALOGUL PERMANENT 
AL EDUCATORULUI CU TINERII

în cel peste 100 de ani de existen
tă. Liceul de matematică-fizică „Spi
ro Haret" a dat tării numeroase pro
moții de oameni bine pregătiți, ne
cesari economiei, vieții social-cultu- 
rale a tării. Colectivul didactic se 
străduiește, utilizînd eficient bogata 
zestre tehnico-didactică de care dis
pune. să asigure fiecărei noi genera
ții de elevi o temeinică pregătire 
pentru muncă «1 viată, un profil pro- 

mică cu materii prime M materiale, 
cu piese de schtajb ri subansamble a 
tuturor locurilor de muncă, numai a- 
aisurînd folosirea deplină, cu maxi
mum de randament, a miiloacelor 
tehnice si o ordine sl disciplină de- 
săvirsite. pot fi create condiții opti
me centru realizare» exemplară, tn 
condiții de înaltă calitate, a sarcinilor 
deosebit de complexe si mari ce revin 
colectivelor de intre prinderi ta a- 
ceastă perioadă de sfîrsit de an. în 
acest scop, organele si organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor mun
cii sînt chemate să acționeze cu cea 
mai mare răspundere pentru orga
nizarea temeinică a producției »i • 
muncii, pentru buna desfășurare * 
activității formațiilor specializate In 
realizarea producției destinate ex
portului. care să lucreze ta trei 
schimburi sau ta două schimburi 
prelungite, pentru activizarea comi
siilor de export, care au obligația să 
urmărească zilnic, oe întregul flux 
de fabricație, realizarea fiecărui 
contract încheiat cu parteneri ex
terni. aprovizionarea în bune con
diții a locurilor de muncă cu ma
terii prime st materiale si întărirea 
asistentei tehnice de specialitate ta 
toate schimburile. După cum. o a- 
tentie deosebită se cere acordată ta 
aceste zile expedierii neîntîrziate a 
fiecărui lot de produse. Nici un mo
ment nu trebuie să se piardă din 
vedere că planul Ia export poate fi 
considerat îndeplinit numai atunci 
cînd întreaga producție prevăzută a 
fost livrată si încasată, pentru că 
numai producția livrată și Încasată 
înseamnă export finalizat

Concomitent cu acțiunile oe ee ta' 
treorind pentru îndeplinirea Planu 
lui la export oe acest an este ne' 
cesar ca. in fiecare unitate econo- 

bază ale politicii partidului nostru în 
agricultură : pămintul este o mare 
avere, o avuție națională de a cărui 
sănătate și fertilitate răspunde 
nemijlocit fiecare țăran, fiecare spe
cialist și fiecare unitate socialistă de 
la sate ; agricultura trebuie privită 
ca o latură importantă a economiei 
naționale, la fel ca industria ; revo
luția agrară nu trebuie să rămină o 
lozincă, ci să devină o realitate prin 

ni-

efortul nedrămuit, pe baze științi
fice, al tuturor : la lucrarea pâ- 
mintului și a culturilor, la recoltare, 
dator este să muncească efectiv, zil
nic, fiecare om din sat, indiferent de 
profesie și de locul de muncă, dacă 
e navetist sau nu ; nimeni nu poate 
consuma mai mult decit produce, iar 
intre autoaprovizionare șl livrările 
la fondul de stat există o intercon- 
diționare strictă, de la care 
meni nu se poate abate.

In acest context, s-a arătat 
multe, cele mai multe comune din 
județul Timiș (concret : 169 din 176) 
iși îndeplinesc și-și depășesc planul 
ta agricultură. De ce comuna Voi
teni nu e printre ele. ce vă împie
dică și ce vă trebuie ca să intrați ta 
rîndul lumii 7 — au fost întrebați 
direct și deschis oamenii. Și oamenii 
au spus — și una, și alta, și de unul, 
și de altul. Direct, deschis, în spirt'» 

că

lesional. politic, etic pe măsura ce
rințelor înalte ale societății noastre 
socialiste. Roadele acestei strădanii 
sint evidente ta rezultatele bune ob
ținute de absolvenți la încadrarea ta 
producție sau ta învătămîntul supe
rior. în premiile și mențiunile obți
nute de elevi la concursurile șsolare 
pe discipline de învătămint (ta anul 
1983/1984 : 307 la faza județeană. 126 
la faza națională, din care 44 pre
mii I).

— în activitatea de pregătire si cu 
atît mai mult in cea educativă — a- 
preciază prof. Cezar Calenic, direc
torul liceului — experiența scolii, a 
educatorului nu poate, nu trebuie să 
lase loc rutinei. Închistării, formalis
mului. Elevfl noștri de azi nu sînt 
identici cu cei de ieri. Cresc și se 
dezvoltă în alte condiții materiale, 
sociale, politice, dispun de o infinit 
mai bogată posibilitate de informa
re. de dezvoltare intelectuală si psi
hică. De aceea, nici lecțiile pe care 
le predăm, nici acțiunile educative 
pe care le inițiem nu pot fi la fel 
cu cele de ieri. Noi. profesorii lor, 
dacă vrem să ne îndeplinim cu suc
ces Înalta îndatorire educativă tre
buie să acționăm ferm in cîteva di
recții prioritare : ridicarea perma
nentă a competentei științifice, a pre
gătirii ideologice, centru a da un 
conținut bogat, principia] dialogului 
deschis cu tinerii, elevii noștri ; an
gajarea activă, fermă in viata social- 
politică a societății, concomitent cu 
antrenarea tinerilor In acțiuni de cel 
mai larg interes cetățenesc, uman ; 
comportarea demnă, civilizată si res
ponsabilă în școală, ta viata de toate 
zilele, oferindu-le elevilor nu doar 
un simplu ..model" de urmat, ci ar
gumentul concret al faptelor noastre, 
al angajării noastre, suport trainic 
al principiilor politice si etice expuse 
ta lecții, de la catedră.

în acest an de studiu — după cum 
ne-a informat prof. Virginia Catrl- 
nescu, inspector general £a Inspecto
ratul școlar județean Tulcea — co
lectivele didactice din școlile tul
cene și-au propus un bogat pro
gram de acțiuni politico-educati
ve. izvorîte din prevederile pro
iectului de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al partidului, din 
indicațiile si orientările date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la deschi- 

a derea festivă, de la Timisoara, 
anului de învătămint.

FI ori ca DINULESCU 
Neculai AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteil"

mleă. să se întreprindă măsuri ter
me. operative pentru încheierea con
tractelor oe anul 1985 si asigurarea 
bazei tehnico-materiale necesare. 
Practic, oină la sftrsitul acestui an 
trebuie să se contracteze cel puțin 
70 La sută din producția destinată 
exportului în anul viitor. Aceasta 
constituie, dună cum se știe, o con
diție esențială pentru pregătirea co
respunzătoare a fabricației, organi
zarea superioară a producției, pen
tru crearea tuturor condițiilor im
puse de îndeplinirea integrală, din 
primele zile, a planului la export 
pe anul 1985.

Printr-o organizare riguroasă a 
producției si a muncii, printr-un 
sprijin nemijlocit si prin interven
ții prompte, eficiente, la fata locu
lui. din 
tratelor 
partid, 
practice .. . ,___ .
blemelor ce se ivesc ta aceste zile 
ta realizarea producției destinate 
exportului, printr-o intensă activi
tate politico-educativă. este impe
rios necesar si oe deplin posibil ca. 
în această perioadă, ta toate unită
țile economice să se lucreze la ni
velul maxim al posibilităților. Cu 
totii. oamenii muncii, din întreprin
deri să-si facă un titlu de onoare 
din a raporta Congresului al 
XIII-lea al partidului rezultate cit 
mai importante ta tadewlinirea sar
cinilor de ' Plan si a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă 
oe 1984. în domeniul exportului, ast
fel ca planul ne ansamblu] întregu
lui an să fie realizat integral, ta 
condițiile creșterii continue a efi
cientei economice.

tul democratic ta care fuseseră invi
tați și care domnea ta adunare. 
Foarte important, esențial pentru 
eficiența adunării a fost faptul că 
acolo, pe loc. factorii principali din 
conducerea județului fiind de față, 
au fost rezolvate probleme care dăi- 
nuiau de mult, au fost luate deci
zii importante. Iar în final, tot adu
narea a fost consultată asupra răml- 
nerii în funcție sau a eliberării fie
căruia dintre cei aflați la conducerea 
comunei. Pe rînd, nominal. Astfel 
incit cei rămași să fie siguri si de 
încrederea oamenilor, și de spri
jinul lor.

Eroul acelei adunări (de genul că
reia s-au mai organizat si la Jebel, 
Sag, Balint sau Dudeștii Vechi) mai 
stăruie și azi ta memoria celor ce-au 
fost de față. Și-l transpun astfel, în 
cuvinte: „Număr 80 de ani. din 1944 
am făcut parte din Frontul Plugari
lor. apoi din Partidul Comunist, am 
participat la multe ședințe și adu
nări, dar parcă niciodată n-am fost 
așa de mulțumit. A fost o adunare 
cum ne învață partidul, și cum ar 
trebui să facem lună de lună" (loan 
Șovar — din satul Folea). „Pentru 
mine a fost ca o școală din care am 
avut de învățat toarte multe. Pen
tru comună a fost un tndemn care, 
iată, a dat roade mai repede și mai 
deplin decit credeam noi". (Maria 
Seculin, din C.A.P. Voiteg).

— Vă dați seama (ne spune primă
rița, care pe atunci era secretar- 
adjunct ta comitetul comunal de 
fiartid) că cel mai mult am avut de 
nvățat noi, din modul tn care s-a 

desfășurat acea adunare, din ce au 
spus și cum au spus oamenii. Cred 
că nu exagerez dacă spun că am în
vățat de la oamenii din comună, 
pentru munca practică, tot atit cit

•w ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ALGERIENEe

•r
„Zilele culturii sovietice" au con

tinuat. miercuri, ta Capitală si In 
alte localități din tară.

„Decada cărții sovietice". Intrată 
ta tradiția schimburilor culturale 
dintre România si U.R.S.S.. a fost 
inaugurată prin expoziții de carte 
deschise la București. Brașov. Cra
iova si Constanta. în cadrul acestora 
sint prezentate traduceri din litera
tura sovietică, apărute ta edituri ro
mânești. precum si un mare număr 
de volume publicate ta rusă și in 
alte limbi de circulație internațio
nală.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției de Ia librăria „Dacia**  din 
Capitală au luat parte reprezentant! 
ai Consiliului Culturii si Educației 
Socialiste. Ministerului Afacerilor 
Externe. Asociației de prietenie ro- 

Qyietică. directori de edituri, 
numeros pu-cultură, un

Sabanov, ad- 
culturii al

Au fost prezent! P.I. 
tunet al ministrului 
U.R.S.S.. membrii delegației cultu
rale sovietice care ne vizitează tara, 
precum si E.M. Tiajelnikov. amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. și membri a! ambasadei.

La Muzeul de artă al Republici! 
Socialiste România a avut loc o ma
nifestare consacrată muzicii sovietice 
de cameră, organizată de Uniunea 
compozitorilor si muzicologilor, iar 
la Ateneul Român orchestra de ca
meră a Filarmonicii de stat din Mos
cova a susținut un concert. Ansam
blul de cîntece si dansuri „Piațnițki" 
a prezentat un spectacol 
iar ansamblu] de estradă 
a evoluat la Km. Vîlcea.

la Bacău, 
„Melodia"

(Agerpres)

t

Co

Ra- 
ma-

15,00 Telex
15,05 Omul șl sănătatea. Dialog eu 

telespectatorii
15.20 Algeria — documentar
15.35 Studioul tineretului. Colocvii des

pre tinerețe, ideal, muncă și crea
ție. Ediție realizată in colaborare 
cu Comitetul județean Bistrlța- 
N&săud al Uniunii Tineretului 
munlst

18,39 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • 

port muncitoresc tn cinstea 
relul forum al comuniștilor

90.20 Tara Întreagă Intlmpină Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Roman. Dialog despre viitor, tn 
dezbatere : Proiectul de Directive. 
Prezent șl perspectivă tn mecani
zarea agriculturii

30.35 Cu vise noi înnobilăm urcușul 
(color). Poem muzlcal-literar

31,00 Șantierul, înaltă școală a muncii 
și educației revoluționare. Briga
dierii de pe Șantierul național al 
tineretului Rovinari intlmpină 
Congresul al XIII-lea cu exem
plare fapte de muncă

31.20 Film seria! pentru tineret (color). 
„Eroii nu au virată". Scenariul : 
Fi-anci.se Munteanu. Regia ; Dan 
Mlronescu. Episodul 12

33,00 Revista Uterar-artistlcă TV. O artă 
pe măsura timpului nostru

22.20 Telejurnal (parțial color»
22,30 închiderea programului

permanent — între

am învățat ia școala de partid, dacă 
nu mai mult.

— Și cum da s-au îmbunătățit 
lucrurile așa de repede, în mai pu
țin de un an 7

— Meritul este al oamenilor, al 
întregii comune, mobilizată efectiv 
de membrii de partid care, fără ex
cepție, sint primii la muncă, in pri
mul rînd, că de-atunci n-am mai . 
avut nici un necaz cu forța de mun
că. Vin sătenii la cîmp, vin și func
ționarii, și profesorii, și elevii, și cel 
ce sint navetiști la noi ori fac naveta 
tn alte localități. Dar cel mai impor
tant este că am căpătat deprinderea 
să ne sfătuim ------------ 1 2
noi, cei de la primărie, de la C.A.P. 
și de la I.A.S. — dar mai ales cu 
oamenii. Pentru orice problemă, cit 
de măruntă, pentru orice decizie, cît 
de neînsemnată. Oamenii au devenit 
direct interesați ta bunul mers al 
tuturor treburilor — ta folosul obștii, 
al fiecăruia. Am intrat și noi în rin- 
dul lumii, cum ni s-a cerut. Acum 
țintim spre recolte și mai mari. La 
mijlocul lui septembrie. 1 500 de 
voiteneni au participat la marea a- 
dunare populară de la Topolovățu 
Mare : caldele cuvinte de Înaltă cin
stire adresate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU pentru conjudețenii 
noștri fruntași, înțeleptele cuvinte 
de îndemn adresate de secretarul 
general al partidului tuturor lucrăto
rilor din agricultură ne obligă sl pe 
noi. Am văzut, atunci, oameni din 
Voiteni care vorbeau cu interes și 
hotărîre că trebuie să muncim și 
mai mult, și mai bine. Și am Înțe
les. atunci, că. ta satul românesc da 
azi, demoorația, țăranii și agricul
tura se constituie tntr-o entitate ac
tivă, tn care cei trei factori se con
diționează reciproc, ajutindu-se re
ciproc. Aș ruga să fiu scuzată pentru 
nereușita acestei definiții personale, 
dar așa văd eu, acum, viața și mun
ca In Voiteniul nostru socialist.

— „Voiteniul nostru" 7 De unde 
«înteți, tovarășă primar 7

— Sînt din județul Olt. Dar tn 
urmă cu 18 ani am venit aici ; aveam 
Î8 ani, m-am căsătorit aici, aici am 
rămas. Mi-am legat de Voiteni 
Cartea cea mai frumoasă a vieții și, 

ineințeles, viața toată.
„.Primărița ne conduce prin comu-

DEMOCRATICE Șl POPULARE
8»" ................... ........ . .......... ...... I i 1

Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Naționali, 

Președintele Republicii Algeriene Democratice ți Populare
ALGER

Cu prilejul aniversării a trei decenii de la declanșarea luptei de eliberare 
naționali în numele poporului român, al partidului și guvernului, precum 
și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, partidului, guvernului si 
poporului algerian calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno—alge
riene se vor intensifica și amplifica, spre binele popoarelor român si algerian. 
al păcii, independenței, edificării unei noi ordini economice, âl securității 
și Înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului algeria» 
prieten progres și prosperitate.

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă lui Abdelhamid Brahimi, mem
bru al Biroului Politic al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Algeriene Democratice și Popu
lare. prin care li adresează, cu ari

Se Împlinesc trei decenii de la 
declanșarea luptei armate de eli
berare națională a poporului alge
rian. care avea să fie încununată, 
la 5 iulie 1962, prin proclamarea in
dependentei tării, prilej pentru po
porul algerian de a aduce un oma
giu memoriei celor ce si-au jertfit 
viata pentru realizarea marelui 
ideal national si de a face un 
bilanț al drumului străbătut pe 
calea existentei libere si suverane.

Așa cum se știe, Republica Alge
riană Democratică și Populară este 
cea mai întinsă țară a Africii de 
nord, avlnd o suprafață de peste 
2 381 700 kmp șl o populație de 
aproape 20 milioane locuitori, care 
este concentrată în regiunile agri
cole din apropierea Mediteranei. 
Circa 80 la sută din teritoriu îl re
prezintă deserturile, punctate de 
rare așezări umane, dar avînd In 
adînctiri bogate zăcăminte de pe
trol, minereu de fier, zinc, fosfați, 
cărbuni etc. Algeria este al treilea 
producător african de petrol, rea- 
lizînd o producție anuală de apro
ximativ 50 milioane tone, pe lingă 
o importantă producție de gaze.

Grație eforturilor stăruitoare de
puse de poporul algerian, sub con
ducerea Frontului de Eliberare Na
țională, Algeria, destinată în trecut 
să constituie doar o sursă de ma
terii prime pentru metropolă, s-a 
transformat intr-un stat industrial- 
agrar. Pe cuprinsul țării au fost 

nă $i ne arată, pe 
dovezi — la fel de 
recoltele sporite —

conlu- 
cu toți 
La ca- 
blocuri 
blocuri

îndelete, și alte 
grăitoare ca și 
ale suflului de 

muncă nou din Voiteni, ale 
crării, devenite permanență, 
cetățenii din cele două sate, 
pitolul „realizări" — ne arată 
de locuințe abia terminate și 
de locuințe abia Începute, lucrările 
de extindere a alimentării cu apă. 
amenajările de la școala nouă din 
Voiteg și cite și mai cite prefaceri 
apărute in viața comunei. La capito
lul „val. de-ati stl cite mai avem de 
făcut 1", ne vorbește de problemele 
de la complexul de îngrășare a ber- 
becuților (care livrează mieii mai 
slabi decit ii preiau), de I.A.S. (care 
dă recolte mai mici decit cele două 
C.A.P.-uri), de profesorii navetiști 
care tacă nu s-au integrat cu toții, 
de faptul că mai trebuie adus și al 
doilea medic ta comună și. tn 
perspectivă, de intenția unanimă ca. 
Intr-un an-doi, Voiteniul să obțină 
o recoltă medie de 7 000 kg griu la 
hectar.

— Dar, după acea adunare despre 
care am vorbit, ați mai organizat și 
altele asemănătoare 7

— La fel ca și ta alte părți, și ta 
noi democrația nu se reduce la adu
nări. Am mai organizat și dintre 
acestea — ultima, nu cu multă vre
me ta urmă dna, Împreună cu ță
ranii din Voiteg, am discutat sarci
nile fiecărei gospodării în autoapro
vizionare, și am Împărțit suprafețele 
de pășune. Dar modalitatea demo
cratică cea mai eficientă o consider 
prezența noastră, a primarului, a ce
lorlalte cadre de ta primărie, zilnic 
În mijlocul oamenilor : pe cimp, la 

................................scoală, ta gos- 
Ne consultăm 
mers, cum spu- 
decizfi acolo, 

asemenea, un

C.A.P., la I.A.S., la 
podăriile personale, 
la fața locului — din 
nem noi — și luăm 
imediat. Avem, de 
program de audiențe ia locul de 
muncă, In unitățile socialiste. Cu alte 
cuvinte, noi, cei de la primărie, 
ne-am integrat ta activitatea și via
ța sătenilor. Ne străduim să nu cău
tăm scuze și refugii care să justi
fice greșelile, ci să găsim soluții pen
tru depășirea lor. Pentru că, după 
cum ne-am convins, asa si numai 
așa vom putea merge Înainte.

Gheorghe M1TRO1

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialist*  România

lejuj celei de-a XXX-a anfvereărt 
a declanșării luptei de eliberare na
țională. sincere felicitări si cele mal 
bune urări de sănătate, fericire si 
succes în activitate. Totodată, in te
legramă se exprimă Încrederea că 
guvernele celor două țări vor acționa 
tot mai mult pentru dezvoltarea ra
porturilor de prietenie si colaborare 
româno-algeriene.

înălțate numeroase fabrici și uzine, 
baraje si hidrocentrale, scoli si uni
versități. Un puternic avînt a luat 
acțiunea de valorificare a bogății
lor subsolului, in special a petrolu
lui. Astăzi poporul algerian se min- 
drește pe drept cuvînt cu marile 
rafinării și complexe petrochimice 
de ia Arzew, Alger, Skikda, Anaba, 
cu combinatele siderurgice de la 
Djidjeli și Oran, ca și cu diferite 
alte obiective, care au ridicat la o 
viață nouă numeroase regiuni ale 
tării.

Prietenia româno-algerlană. ma
nifestată pregnant încă din anii 
grei ai luptei de eliberare națională 
a Algeriei, cînd poporul român i-a 
acordat întregul său sprijin multi
lateral, a căpătat valențe noi după 
dobîndirea independenței naționale 
și constituirea noului stat.

în acest răstimp, relațiile dintre 
cele două țări au cunoscut un curs 
mereu ascendent, o contribuție ho- 
tărîtoare aducind-o convorbirile la 
cel mai înalt nivel, care au deschis 
largi perspective conlucrării pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural. Extinderea și di
versificarea acestei conlucrări, 
reafirmată în schimburile de me
saje și telegrame dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Chadli Bendjedid, corespund 
pe deplin Intereselor celor două ' 
țări și popoare, cauzei păcii și în
țelegerii in lume.

• Amurgul nnunllor t SCALA
(11 03 72) — 9: 11,15; 13.30; 28.45; 18: 
20. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; SO. FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11; 13: 15.30; 17,45; 20.
• Moara lui Călifar ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11.15; 13„*»;  15,45; 18; 
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11J5; 13.30; 
15,45; 18; 20.
• Surorile: DRUMUL «ARII (31 U 11)
— 15.30; 17.45; 20.
• Emisia ‘
(80 49 85) —
• Dreptate
(60 30 85) — 
(21 50 97) — ... ____  ____
• Zbor periculos: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15: 13.30; 15,48: 
18: 20.
• Glissando : TOMIS (2! 49 46) 
12: 15; 18. GRIVITA (17 08 58) 
12; 16; 19.
• Singur de cart : STUDIO (59 83 15)
— 10; 12,30: 15: 17; 10. CULTURAL
(83 50 13) — 9; U.15; 13.39; 15,45:
18: 20.
• Salutări de ta Agigea t PRO
GRESUL (23 94 10) — 15.30: 17,30: 19,30.
• Ana Pavlova : PATRIA *
— 9: 12,30; 16: 19,15, SALA 
PALATULUI — 17; 20.
• Moscova nu crede tn _____ _ .
CAPITOL (16 29 17) — 9: 12,30; 16; 19.
• Balada cavalerului tvanhoe t VIC
TORIA (16 26 79) — 9,30; 11.30; 13,38: 
16; 18; 20.
• Aventurile căpitanului „Minciu
nă" — 9: 14. Program de desene ani
mate — 10,45; 12.30. Călărețul fără 
cap — 15,45; 17.45; 19,45 : DOINA
(16 35 38).
• Apașii I TIMPURI NOI (15 «1 19)
— 9; 11: 13,15: 15,30; 17,45 : 20.
• Pensionul doamnei Latter s BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15.30; 17.30; 19.33.
• Clteva zile din viața iul Obtomov:
UNION (13 49 04), “ ■ — -
• Simfonia 
(79 71 26) — 
18: 20.
• Cu cerul 
(35 15 17) — 
R Dosarul 
(20 33 40) — 15: 17; 19.
O Șeherezada : ~ ~~
(15 87 67) — 9;
18: 20.
• Lancea de
(15 83 84) — 9;
18: 20.
• Camionul de 
MINA (14 74 16) 
17.45: 20.
• Yankei! : DACIA (50 35 94) 
15; 19. VIITORUL (10 67 40) 
17: 19,30.
• I se spunea „Buldozerul*  t LIRA 
(317171) — 15.30: 17,45; 20.
» Căpitanul răzbunării : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.
• Lupii mărilor : COTROCENI
(49 48 48) — 9: 11; 13: 15: 17,15; 19,30.
• Marfă furată : MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.
« Superman : COSMOS (27 54 93) — 
9.30: 12.30: 15.30: 18.30.
• Undeva, etndva : ARTA (21 31 88)
— 8; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.

io: 13; ie: w.
primăverii : VOLGA 

»; 11,15; 13,30; 15,45'

sub picioare : POPULAR 
ÎS: 17.15: 10,30.

albastru : FLACARA
LUCEAFĂRUL

11.15: 13.30; 15.45;

argint i FESTIVAL
11,15; 13.30; 13.45;
cursă lungă t LU-

■ 9; 11; 13,15: 15,30:

«: 13: 
14.39:

teatre

tt*  70 $1) i Mitic*  Fo

comedie (18 M 80) : 
Iul Arhlmede — 19,30. 

..Nottara» (59 31 03, sala 
Jocul de-a vacanța — 
Studio) : EX — 19. 
GluleștI (sala Majestic, 

— 19,30; (la clu- 
August") : Millo-

anci.se


SClNTEIA — joi 1 noiembrie 1984 PAGINA 5

Tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceausescu a primit pe președintele 

Academiei de Științe a Chinei
Tovarășa academician doctor ingi

ner Elena Ceausescu, nrim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului National pentru Știintă 
și Tehnologie, a primit miercuri pe 
academicianul Lu Jiaxi, președintele 
Academiei de Științe a Chinei, care, 
la invitația Consiliului National pen
tru Stiintă si Tehnologie si a Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
efectuează o vizită în tara noastră.

Academicianul Lu Jiaxi a arătat 
că are deosebita onoare de a trans
mite tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, din partea oa
menilor de știintă chinezi un cald 
salut. împreună cu cele mai bune 
urări de succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor celui de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R. In același timp, el 
a arătat că ii face o deosebită plă
cere de a adresa tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceausescu 
un cald mesai de prietenie din partea 
conducerii Academiei de Stiinte a 
Chinei, a oamenilor de știintă chi
nezi. urări de noi succese în rodnica 
și bogata activitate pe care o desfă
șoară. Subliniind profunda satisfac
ție pentru cinstea de a fi primit de 
tovarășa Elena Ceausescu, savant de 
renume mondial, autor al unei 
prestigioase opere științifice, de lar
gă recunoaștere și prețuire interna
țională. el a arătat că are bucuria 
de a-i înmîna cu acest prilei volu
mele ..Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenulul" si ..Noi cercetări în do
meniul compușilor macromoleculari". 
recent tipărite în limba chineză, la 
Beijing, sub egida Academiei de 
Știinte a Chinei, lucrări științifice de 
mare valoare și actualitate, care se 
bucură de un viu interes în rindul 
cercetătorilor, al oamenilor de știintă 
chinezi.

Mulțumind pentru mesajele adre
sate și aprecierile făcute, tovarășa 
Elena Ceaușescu a rugat să se 
transmită, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a sa personal, 
un cald salut prietenesc oamenilor 
de știință chinezi, cele mai bune 
urări de succes în opera de moder
nizare a economiei în scopul ridicării 
continue a nivelului de trai al în

tregului popor. Apreciind în mod 
deosebit publicarea în R.P. Chineză 
a celor două lucrări din domeniul 
chimiei, tovarășa Elena Ceaușescu a 
arătat că editarea acestora va con
tribui la mai buna cunoaștere a rea
lizărilor pe tărîmul științei si tehno
logiei din țara noastră, la strîngerea 
legăturilor de prietenie și colaborare 
dintre oamenii de știință români și 
chinezi, a conlucrării celor două țări 
pe multiple planuri.

Întîlnirea a prilejuit o examinare 
a stadiului și perspectivelor de apro
fundare a cooperării tehnico-științi- 
fice româno-chineze, a programelor 
de interes comun din domeniile chi
miei, fizicii, electronicii și electroteh
nicii, construcțiilor de mașini și din 
alte sectoare ale cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic. Președintele Aca
demiei de Științe a Chinei a arătat 
că vizitele efectuate la Institutul 
central de chimie, unitate-etalon a 
cercetării românești, în alte unități 
de cercetare, proiectare și de învă- 
țămînt superior au evidențiat succe
sele de prestigiu obținute de aceste 
colective, marile posibilități de am
plificare și creștere a eficienței con
lucrării pe plan științific între cele 
două țări.

Exprimînd convingerea că poten
țialul tehnico-științific al României 
și Chinei, relațiile de strînsă priete
nie statornicite între popoarele noas
tre creează posibilitatea obținerii unor 
rezultate superioare în întărirea co
laborării româno-chineze pe toate 
planurile, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu a 
relevat că extinderea conlucrării 
dintre oamenii de știință români și 
chinezi va contribui la progresul eco
nomic și social al celor două țări, la 
cauza generală a păcii și înțelegerii 
între națiuni.

La primire a luat parte profesor 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

A fost prezent LI Zewang, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

In județul Hunedoara s-a încheiat recoltarea 

porumbului pentru consum și a sfeclei de zahăr
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Hunedoara au încheiat recoltarea po
rumbului pentru consum si a sfeclei 
de zahăr. De asemenea, s-a livrat la 
fondul de stat întreaga cantitate de 
porumb stabilită.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul jude
țean Hunedoara al P.C.R.. se arată 
că în prezent se acționează cu în
treaga răspundere pentru folosirea

cu randament sporit a tuturor forțe
lor și mijloacelor de care dispun 
unitățile agricole în vederea fer
tilizării terenurilor cu îngrășămin
te naturale și efectuării în cel 
mai scurt timp a arăturilor adinei 
pe'toate suprafețele planificate. Tot
odată. în fermele zootehnice se de
pun eforturi susținute pentru asigu
rarea necesarului de furaje si fina
lizarea grabnică a pregătirii adăpos
turilor.

(Agerpres)

în Editura politica a apărut în limba spaniolă :

în colecția „Din gîndirea social-politică 
a președintelui României"

NICOLAE CEAUȘESCU
„Artă și literatură* 4

Electropompa cu numărul 100 000
La întreprinderea de utilaje 

și piese de schimb Botoșani a 
fost realizată electropompa cu 
numărul 100 000. Inaugurată in 
prima parte a anului 1980. ca 
urmare a transpunerii în viață a 
Directivelor Congresului al XII-lea 
al partidului, activitatea de produ
cere a electropompelor în între
prinderea botosăneană s-a extins 
an de an. cuprinzînd în prezent în

tregul set de tipodimensiuni ce 
poartă denumirea „Lotru-Cema- 
Criș". Răspunzînd solicitărilor pri
mite. colectivul unității a livrat su
plimentar sarcinilor planificate 
peste 1100 electropompe. angajîn- 
du-se ca în cinstea Congresului al 
XIII-lea al partidului să ridice ni
velul depășirilor la Peste 1 300 de 
astfel de utilaje. (Silvestri Ailenei, 
corespondentul „Scînteii").

Un nou tablou de bord pentru autoturisme
Un nou tablou de bord pentru 

autoturismul Dacia 1 310 a intrat 
în fabricație în cadrul întreprin
derii „Electroprecizia" Săcele, din 
județul Brașov. Față de vechiul 
tablou de bord, noul produs are în
corporat un tahometru electronic 
cu aparat, ce determină turația 
motorului, vitezometru cu totaliza
tor global de kilometri și un tota
lizator parțial cu buton de readu
cere la zero. De asemenea, pe

lingă indicatoare ale nivelului de 
combustibil și a tensiunii electri
ce, noul bord are și indicatoare 
pentru presiunea uleiului și tem
peratura apei de răcire, dublate de 
becuri de alertă.

Acest produs dispune, de aseme
nea, de semnalizatoare suplimen
tare pentru frînă, pentru uzura 
plăcuțelor de frînă, pentru farurile 
de ceață etc. (Agerpres)

în luna noiembrie - start în etapa de Iarna 
a celei de-a 4-a ediții a „Daciadei"

Etapa de Iarnă a celei de-a 4-a 
ediții a „Daciadei" va debuta în luna 
noiembrie, cînd. în toate județele 
tării, vor fi organizate acțiuni spor
tive ce vor marca deschiderea marii 
noastre competiții naționale. Comi
sia centrală de organizare a apre
ciat. recent, că în etapa de vară au 
fost realizate progrese însemnate în 
ce privește cuprinderea unui mare 
număr de tineri si oameni ai muncii 
în activitatea de educație fizică si 
sport. S-a relevat. îndeosebi, buna 
desfășurare a acestei acțiuni, la ni
velul școlilor si întreprinderilor, pre
cum si faptul că diversificarea com
petițiilor si crearea unor terenuri 
sportive simple stau la baza unor 
noi succese. S-a subliniat, totodată, 
că noua etapă — ce se va încheia 
cu finale ne tară — trebuie să con
stituie o treaptă superioară In dez
voltarea activității sportive de masă 
si performantă.

Importantul eveniment politic din 
viata partidului si tării noastre — cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român căruia îi vor fi de
dicate toate acțiunile ce vor avea loc

In perioada următoare sub genericul 
..Daciadei" — va mobiliza plenar 
toti factorii implicați în activitatea 
de educație fizică si sport pentru 
realizarea cerinței fundamentale a 
„Daciadei" : antrenarea întregului ti
neret. a maselor largi de oameni ai 
muncii la practicarea sistematică a 
exercitiilor fizice si sportului.

★
FOTBAL. Pe stadionul Dinamo, 

în prezenta a 15 000 de spectatori, 
s-a disputat miercuri meciul dintre 
echipele Dinamo București si S.C. 
Bacău, contînd pentru etapa a 11-a 
a campionatului diviziei A la fot
bal. Fotbaliștii de la Dinamo au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0). prin golurile marcate de 
Augustin (min. 3) si Movilă 
(imin. 89).

Joi. 1 noiembrie, se va desfășura 
la Craiova meciul dintre echipa lo
cală Universitatea si formația Jiul 
Petroșani din cadrul etapei a 11-a 
a campionatului diviziei A la fot
bal. Partida va începe la ora 14,00.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ LISTA OFICIALĂ

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoa- 
re la tragerea Ia sorți pentru trimes

trul III 1984

vremea
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă
toare Ia tragerea la sorți lunară din 

31 octombrie 1984

a obligațiunilor C.E.C. ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți 

suplimentară din 31 octombrie 1984
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1 81969 39 50 000
1 84873 132 50 000
1 30883 89 50 000
1 61403 97 50 000
1 70480 75 40 000
1 54977 45 40 000
1 16676 01 40 000
1 42290 50 40 000
1 18584 164 35 000
1 03346 73 35 000
1 64823 159 35 000
1 15925 171 35 000
1 97311 138 35 000
1 24534 26 30 000
1 43216 41 30 000
1 46568 76 30 000
1 01195 16 30 000
1 68670 30 30 000
1 86488 126 25 000
1 69872 15 25 000
1 29193 50 25 000
1 98087 140 25 000
1 30772 105 ' 25 000
1
1
1
1
1
11

23404 84 25 00067809 106 25 00054380 156 20 00090781 69 20 00085379 116 20 00004829 161 20 00034960 145 20 000
1
1

93020 102 20 000
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57 20 000

100 599 91 5 000
100 904 105 3 000
100 643 139 3 000
100 587 65 3 000
100 058 80 3 000

1 000 44 173 1 000
1 000 11 55 1 000
1 000 40 75 1 000
1 000 66 147 800
1 000 37 159 800
1 000 19 25 800
1 000 63 148 800
1 000 79 57 800
1 000 64 154 800
1 000 05 155 800
1 000 99 99 800
1 000 39 145 800
1 000 31 31 800
I 000 68 33 800
1 000 89 172 800

15 532 TOTAL : 15 300 000
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1 34 356 87 50 000
1 79 396 02 40 000
1 72 503 118 35 000
1 15 176 13 35 000
1 52 463 135 30 000
1 34 636 74 30 000
1 33 572 71 25 000
1 06 726 36 25 000
1 71 346 69 25 000
1 14 260 28 20 000
1 62 695 129 20 000
1 67 096 158 20 000
1 76 873 132 10 000
1 90 178 126 10 000
1 35 944 156 10 000
1 66 380 93 10 000

1 44 478 156 5 000
1 16 937 79 5 000
1 58 353 29 5 000
1 30 815 161 5 000
1 65 454 110 5 000
1 64 160

w ,.5
•Sâr.

11

109 5 000

100 752 133 2 000
100 881 34 1000
100 034 49 1 000
100 296 33 1 000
100 808 122 1 000

1 000 85 72 800
1 522 TOTAL : 1 825 000

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 802-1-630 15 OOO
2. 836-1-1505 10 000
3. 859-1-6021 10 000
4. 860-202-223 10 000

4 ciștiguri în valoare totală
de lei 45 000

Plata câștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă- 
toate pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Le
gii nr. 4/1973, prin unitățile unde își 
au locul de muncă, construirea de 
locuințe proprietate personală.

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 1 noiembrie, 
ora 20 — 4 noiembrie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi In general frumoasă șl 
se va încălzi ușor. Cerul va ti variabil, 
mal mult senin. Vor cădea precipitații 
slabe Izolate, sub formă de burniță 

• șl ploaie, tn nordul șl centrul țării.
Vlntul va sufla slab plnă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 2 șl 8 grade, Izolat mal 
coborite In depresiuni, iar cele ma
xime Intre 12 șl 22 de grade. Local se 
va produce ceață îndeosebi tn centrul 
țării. Pe alocuri se va semnala brumă. 
In București s Vremea va fi ta ge
neral frumoasă și se va încălzi. Cerul 
va fl variabil.) Vlntul va sufla slab 
plnă la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila Intre 3 și 8 grade, 
Iar cele maxime intre 17 șl 30 de 
grade. Ceață slabă dimineața.

I Cronica zilei
Plenara Consiliului 

Politic Superior al Armatei 
cu activul

Miercuri a avut loc Plenara Consi
liului Politic Superior al Armatei cu 
activul, care a dezbătut Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central din 27 
iunie 1984 cu privire la realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român și pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XIII-lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1986—1990 și 
orientările de perspectivă pînă în 
anul 2000.

Intr-un spirit de înaltă răspundere 
și mîndrie patriotică, participanții la 
plenară și-au exprimat în unanimi
tate deplina adeziune față de hotă
rîrea C.C. al P.C.R. privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIII-lea, în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, văzînd în acest act, de 
excepțională însemnătate politică, 
garanția continuării cu succes a mă
reței opere de edificare socialistă și 
comunistă a patriei, de împlinire a 
idealurilor supreme de pace și pro
gres, de independență și libertate ale 
poporului nostru.

A fost exprimată, de asemenea, 
aprobarea unanimă față de conținu
tul proiectului de Directive, care 
deschid noi și luminoase perspec
tive dezvoltării economico-sociale a 
țării, întăririi continue a capacității 
de apărare a patriei.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adoptat o telegramă adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, în 
care se spune :

„împreună cu întregul popor, mi
litarii armatei noastre revoluționare 
își exprimă adînca recunoștință pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru pre
ocuparea statornică față de salvgar
darea libertății, independenței și su
veranității patriei, materializate 
exemplar in conținutul doctrinei mi
litare naționale, elaborate și funda
mentate de dumneavoastră, in grija 
neslăbită ce o acordați întăririi con
tinue a capacității de apărare a pa
triei, a forței combative a oștirii 
noastre, angajării ei active Ia în
treaga viață social-economică, poli
tică și spirituală a societății.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
consacra întreaga energie și capa
citate înfăptuirii întocmai a istori
celor hotărîri ce vor fi adoptate de 
marele forum al comuniștilor ro
mâni, ne vom perfecționa necontenit 
stilul și metodele de muncă în 
scopul ridicării conștiinței politice, 
patriotice, revoluționare a efective
lor, creșterii capacității de luptă a 
armatei, întăririi ordinii și discipli- ' 
nei militare, realizării exemplare a 
sarcinilor in economia națională, a 
celorlalte misiuni.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe comandant suprem, că toți cei 
care își fac datoria' în uniforma os
tășească vor munci și in continuare 
fără preget pentru a fi gata întot
deauna, împreună cu întreaga nați
une, să apere, la ordinul patriei, al 
partidului, al dumneavoastră, cuce
ririle revoluționare, independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială a scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România".

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, miercuri după-amiază a 
avut loc. in Capitală, o manifesta
re culturală, organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. în cadrul căreia au 
fost înfățișate impresii de călătorie 
din această tară.

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

Au fost prezent! Abdennour Bekka. 
ambasadorul Algeriei la București, 
si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

Cu prilejul participării la sesiunea C.A.E.R.

Convorbiri intre tovarășul Constantin Dăscălescu 
si tovarășul Fidel Castro

HAVANA 31 (Agerpres). — To
varășul Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, conducătorul de
legației Republicii Socialiste Româ
nia, care participă la lucrările celei 
de-a XXXIX-a ședințe a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care se desfășoară la Havana, 
a avut, marți după-amiază, convor
biri cu tovarășul Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
tovarășului Fidel Castro un salut 
cordial, împreună cu cele mal bune 
urări de sănătate și fericire, de pro
gres și prosperitate pentru poporul 
cubanez prieten.

Adresînd vii mulțumiri pentru 
mesajul primit, tovarășul Fidel 
Castro a transmis, la rîndul său, to
varășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut prietenesc împreună cu cele mal 
calde urări de sănătate, putere de 
muncă și fericire personală, iar po
porului frate român succese tot mal 
mari în construcția socialistă.

Colaborarea și cooperarea econo
mică dintre România și Cuba, an
samblul relațiilor româno-cubaneze 
— s-a subliniat In cadrul convorbi
rilor, desfășurate într-o atmosferă 
de caldă prietenie — au cunoscut in 
ultimii ani o evoluție ascendentă, 
fiind impulsionate, în mod hotăritor,

★
HAVANA 31 (Agerpres). — Marți 

au continuat la Havana lucrările ce
lei de-a XXXIX-a ședințe a sesiunii 
C.A.E.R.

în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 
conducătorul delegației Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al guver
nului. care a abordat problemele 
perfecționării continue a organizării

★
HAVANA 31 (Agerpres). — La 30 

octombrie 1984 a avut loc. la Ha
vana. o întîlnire de lucru a secreta
rilor Comitetelor Centrale ale parti
delor comuniste si muncitorești din 
țările socialiste care au participat la 
cea de-a XXXIX-a ședință a sesiu
nii C.A.E.R.

La întîlnire au fost prezenti si re
prezentanții permanenti ai țărilor 
membre ale C.A.E.R.

în cadrul întilnirii. au fost exa
minate unele probleme organizatori
ce privind îndeplinirea hotărîrilor

de întîlnirile, convorbirile șl între
vederile între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro.

S-a reafirmat hotărîrea de a ac
ționa in continuare pentru intensifi
carea contactelor și intilnirilor, pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare între partidele, ță
rile și popoarele român și cubanez.

A fost exprimată dorința reciprocă 
pentru realizarea unor obiective in
dustriale importante prin cooperare, 
pentru lărgirea și diversificarea mai 
puternică a schimburilor corespunză
tor potențialului tehnic și economic 
al celor două țări.

Ambele părți au exprimat convin
gerea că amplificarea conlucrării și 
cooperării pe toate planurile dintre 
România și Cuba corespunde intere
selor majore ale celor două popoare 
prietene, cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

La convorbiri au participat tova
rășii Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Bîrlea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Din partea cubaneză au fost pre- 
zenți tovarășii Osmany Cienfuegos, 
membru al Biroului Politic al CJO, al 
P.C.C., membru al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Lionel Soto, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C.C., Antonio 
Esquivel, membru al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate șl prietenie.

*
multilaterale a activității C.A.E.R., 
evidențiind că partea română, alături 
de celelalte țări, a acționat perma
nent pentru creșterea eficientei ac
tivității C.A.E.R. și că. prin propu
nerile supuse dezbaterii sesiunii ac
tuale. se realizează un nou pas po
zitiv In această direcție.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
conducătorii celorlalte delegații.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Consfătuirii economice la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R.

Din partea română au participat 
la intilnire tovarășii Ion Stoian. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și loan Totu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nlstru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de prietenie si înțelegere 
reciprocă deplină.

Sesiunea Comisiei mixte româno-ruandeze 
de cooperare economică și tehnica

KIGALI 31 (Agerpres). — La Ki
gali, capitala Republicii Ruandeze. 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte româ
no—ruandeze de cooperare economi
că și' tehnică. La sesiune s-a analizat

evoluția relațiilor bilaterale sî a fost 
semnat un protocol privind dezvol
tarea schimburilor comerciale si a 
cooperării economice dintre cele 
două țări în domeniile industriei si 
agriculturii.

Noi negocieri in problema conflictului de muncă 
din sectorul carbonifer britanic

LONDRA 31 (Agerpres). — Repre
zentanții uniunii sindicale a mineri
lor britanici (N.U.M.) si cei ai Con
siliului National al Cărbunelui 
(N.C.B.) au început, miercuri, o nouă 
rundă de negocieri vizînd încheierea 
conflictului de muncă din acest sec
tor de activitate, declanșat la 12 mar
tie. Negocierile se desfășoară, ca șl 
în cazul rundelor precedente, sub 
egida Organismului consultativ pen
tru conciliere si arbitraj.

Întrucît cele două părți au anun

țat. în declarații anterioare, că nu 
și-au schimbat punctul de vedere si 
nu au de făcut concesii, observatorii 
de Ia Londra sînt pesimiști în pri
vința unei reglementări urgente a 
disputei — relatează agenția Reuter. 
Secretarul general al sindicatelor 
minerilor. Arthur Scargill, a decla
rat că. în eventualitatea în care și 
această nouă rundă de convorbiri nu 
se va încheia cu rezultatele aștepta
te de minerii greviști, acțiunea re
vendicativă va continua.

Orașe noi 
în taigaua siberiană

Cîștigurile Întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciști
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia considerare.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii eu ciștlgurl 
in materiale de construcție ieșițe 
ciștigătoare la tragerea Ia sorți pen

tru trimestrul III 1984

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea câș
tigurilor este cuprinsă si valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite câști
gătoare.

Plata câștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele si agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în con
siderare.

Nr. 
ort.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 912-712-166 10 000
2. 945-201-93 5 000
3. 902-616-32 5 000
4. 955-207-25 5 000

4 ciștiguri în valoare
totală de lei 25 000

Titularii libretelor de economii ieși
te ciștigătoare trebuie să se prezin
te in cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverințele necesare procurării ma
terialelor de construcție.

Navigația pe Lena este singurul 
mijloc de transport avantajos din 
orașul Iakutsk spre celelalte regiuni 
ale Republicii Autonome lakutia. de
oarece cale ferată nu există încă 
prin partea locului. Navigația începe, 
de obicei, in primele zile ale lunii 
mai si tine pînă spre finele lunii 
septembrie, in restul timpului apa 
fiind înghețată pină la adincimea de 
2—3 metri, ceea ce transformă fluviul 
într-o arteră de transport cu să
niile și chiar cu automobilele. Flu
viul izvorăște din apropierea lacu
lui Baikal și, după ce parcurge 4 400 
kilometri, se pierde in Oceanul în
ghețat de Nord. Are adîncimea de 
oină la 18 metri. în timp ce lăți
mea ajunge pînă la 10 000 metri, ceea 
ce oferă mari avantaje economiei 
republicii, în condițiile cînd dru
murile terestre sînt greu accesibile, 
pe fluviu transportîndu-se peste 80 
la sută din materiale, materii prime 
si produse necesare populației.

Iakuția este una din zonele cele 
mai aspre, dar și dintre cele mai bo
gate ale Uniunii Sovietice. Republi
ca are o suprafață de 3.1 milioane de 
kilometri pătrați, ocupînd o șeptime 
din teritoriul U.R.S.S., ceea ce echi
valează cu o suprafață de șapte ori 
mai mare decit a Franței. Populația 
nu depășește însă 900 000 de oameni. 
Temperatura atinge minus 64 — iar
na și plus 38 de grade — vara, ceea 
ce creează mari dificultăți muncitori
lor și specialiștilor în procesul de 
producție. Din vară se trece direct 
în iarnă și viceversa, prin partea lo
cului nefiind cunoscute primăvara și 
toamna. Există și alte date intere
sante. De pildă, teritoriul republicii 
este brăzdat de șante mii de rîuri și 
există aici tot atîtea lacuri, numărul 
acestora crescind continuu.

Este suficient să fie înlăturat un 
strat de pămint pentru a se pro
duce dezghețul și a se forma un nOu 
lac. Aceasta, deoarece aici pămîntul 
este veșnic înghețat pină la adînci
mea de cincisprezece metri, cu o 
temperatură constantă, atît iarna cit 
și vara, de minus 3—4 grade.

In anii puterii sovietice, dar mai 
ales in perioada postbelică. Iakuția 
a cunoscut transformări importante

în toate domeniile, în special în ceea 
ce privește valorificarea bogățiilor 
din adîncul pămîntului — gaze, pe
trol, cărbune, diamante el altele. Pu
nerea în valoare a acestor bogății 
inestimabile a dus și duce la dezvol
tarea urbanistică și la creșterea 
populației — la chemarea partidului 
și Comsomolului mii și mii de oa
meni, din întreaga Uniune Sovietică, 
venind să dea viată plaiurilor vir
gine de milenii.

Asprimea naturii pune grele obsta
cole în calea oamenilor. La minus 50

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

de grade, o ceată deasă acoperă sa
tele, orașele, taigaua — nu se mai 
vede la doi pași. Nici vara nu sînt 
condiții mai puțin vitrege. Soarele 
dogorește ca un cuptor încins, frun
zele arborilor, plantele încep să pă
lească și se usucă, treptat, ca într-o 
zonă de deșert.

Mari dificultăți au învins con
structorii orașului Iakutsk. capitala 
republicii autonome. Din cele mai 
vechi vremuri casele de locuit au 
fost construite din lemn — de care 
Siberia nu duce lipsă. Dar acestea nu 
puteau depăși în înălțime un etaj. 
Or. în ritmul de dezvoltare al ora
șului, cu aceste case nu se mai pu
tea face față. Dacă în 1917 existau 
doar 7 000 de locuitori, acum s-a 
ajuns la aproape 200 000. S-a trecut, 
în consecință, la construcția de lo
cuințe din cărămidă, oțel și beton — 
durabile și într-o formă arhitectoni
că adecvată locului. Natura insă le-a 
fost și lor potrivnică. La puțin timp, 
blocurile cu sante-ont niveluri au în
ceput să se scufunde, să se crape ca 
un pepene răscopt. S-a dat semna
lul de alarmă și specialiști, oameni 
de știință au sosit la fața locului. 
Cauzele s-au stabilit repede : ca ur
mare a căldurii din interiorul locuin
țelor, pămîntul se dezgheța și treptat 
construcțiile se dezagregau și se în
fundau în mocirla ce se forma sub

ele. In aceste eondlțiL s-au căutat so
luții noi. Unii au propus șl au expe
rimentat chiar — la scară mică — con
struirea de orașe sub cupolă de sti
clă și oțel, ceea ce nu rezolva Insă 
problema dezghețului; In plus zăpa
da ce cade iarna în cantități imense 
se transformă în calupuri de ghea
ță și cupola, oricât de solidă, pină la 
urmă nu va putea rezista.

în cele din urmă, oamenii de știin
ță, specialiștii au găsit soluții. Au 
construit blocuri de locuințe, obiec
tive social-culturale și chiar obiecti
ve industriale pe piloni de beton, lă- 
sînd un culoar de aerisire între con
strucție și pămînt. în felul acesta 
și vara, cînd e căldură toridă, se asi
gură o aerisire bună și răcoare in 
locuințe. Aoeastă soluție constructivă 
este acum utilizată în toate orașele 
din zonele nordice veșnic înghețate.

De la Iakutsk pînă la ceea ce lo
calnicii denumesc „micul B.A.M." — 
o ramificație a marii magistrale fe
roviare Baikal-Amur — este o dis
tanță de circa 700 kilometri. Aceas
tă ramificație de 425 km lungime 
este menită să facă legătura între 
B.A.M. și raionul Neriungri. unde s-a 
descoperit recent un mare zăcămînt 
de cărbune cocsificabil. Lucrarea va 
fi gata în 1985. odată cu exploatarea 
în plin a carierei carbonifere de la 
Neriungri.

...Deși iarna începuse să între în 
drepturile ei, în carieră munca era 
în toi. Excavatoare, macarale, cami
oane, bascule gigant, de cîte 100—120 
de tone, alergau de colo pînă colo, 
încărcau. descărcau pămînt si căr
bune. fiindcă se lucra concomi
tent si la descooertat si la ex
ploatat. operațiile repetîndu-se con
tinuu. In schimburi de zi și noap
te. Lucrările de descopertare au 
început în 1976. iar trei ani mai 
tîrziu a început încărcatul cărbune
lui în basculante. în primul an s-a 
extras 2,5 milioane tone cărbune. în 
1982 s-au stabilit prin plan 3 900 000 
tone și s-au extras 5 milioane de 
tpne, iar în 1985 se va ajunge la 13 
milioane tone. Șantierul carierei se 
întinde pe o suprafață de 24 kilome
tri pătrați și după măsurătorile fă
cute există în bazin circa 400 milîoa-

ne tone de cărbune. S-a estimat însă 
că in Iakuția de nord există 40 mi
liarde tone de cărbune. Și cărbunele 
nu e singura bogăție a Iakuției. Exis
tă aici din belșug minereu de fier, 
diamante și alte pietre prețioase, aur. 
gaze naturale — ceea ce asigură o pu
ternică bază materială pentru dez
voltarea industriei, aflată în plin 
avînt

In viitoarea dezvoltării e cuprins 
Si orașul Neriungri. centrul raionului 
cu același nume. Secretarul comite
tului orășenesc de partid. Pioțr Fe- 
derov, ne-a vorbit cu pasiune despre 
frumoasele perspective ale localității.

Situat la o altitudine de 1 000 m, 
orașul abia a împlinit 10 ani de exis
tență, prin 1975 avînd doar vreo... 
900 de locuitori. Pentru exploatarea 
colosalelor bogății din zonă au ve
nit însă oameni din întreaga țară, 
conturind perspectiva ca Neriungri să 
devină unul din cele mai dezvoltate 
orașe ale Siberiei. A și început con
struirea unor importante și mărețe 
obiective industriale. In cadrul unui 
viitor complex energetic, în plină 
construcție se află o termocentrală, 
al cărei prim agregat a început să 
funcționeze în 1983. Au pornit lucră
rile de construcție a unei mari fabrici 
de locuințe- Se apropie de sfîrsit con
strucția celei mai mari fabrici de 
cocs din țară, cu o capacitate de 9,5 
milioane tone anual. Tot aici se vor 
ridica un combinat siderurgic — al 
patrulea ca mărime din țară. Orașul, 
cu străzi și bulevarde mari, va a- 
junge la 300 000 de locuitori. Școlile 
medii vor cuprinde 12 000 de elevi.

Se are în vedere crearea unul insti
tut politehnic șl a multor obiective 
culturale și sportive, între care un 
stadion complet acoperit. Și toate a- 
ceste obiective sînt și vor fi construi
te pe piloni de beton, orașul fiind 
suspendat deasupra pămîntului veș
nic înghețat.

în jurul orașului se vor organiza 
sovhozuri pentru creșterea animale
lor, cultivarea legumelor și altor 
plante agricole, va fi sădită o ade
vărată centură de grădini.

Dezvoltarea rapidă a orașelor ca și 
a întregii Iakuții se întemeiază pe 
comorile dinăuntrul pămîntului șl de 
pe deasupra sa. Dar pentru ca aces
tea să fie puse în valoare sînt ne
cesare eforturi mari, uneori suprao
menești. Exploratorii, căutătorii de 
„comori", apoi cei care le transfor
mă în bunuri pentru întreaga tară 
dau dovadă de un adevărat eroism. 
Ei au venit din Întreaga Uniune 
Sovietică, de la mii și mii de kilo
metri. și altăuri de localnici lucrea
ză cu pasiune pentru a schimba a- 
ceste întinse și aspre zone ale Sibe
riei în noi surse de sporire a avu
ției naționale, de ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor sovietici. Și, 
odată cu pătrunderea trenului prin 
taiga și scoaterea bogățiilor din adîn
cul pămîntului la suprafață, viata în 
Iakuția pulsează tot mai din plin. 
Puterea omului a învins vitregiile 
naturii. întinse zone amorțite — la 
propriu șl la figurat — timp de mile
nii sînt acum trezite la viată.

Horea CEAUȘESCU
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FAȚĂ DE PERSONALITATEA PREȘEDINTELUI ROMÂNIE^ SOCIALISTE

în Grecia a aparut

Un nou volum din gindireo social-politică 
u tovarășului Nicolae Ceaușescu

ATENA 31 (Agerpres), - Expresie a interesului viu al opiniei publice, o înaltei 
prețuiri față de personalitatea proeminentă a președintelui României socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, față de politica de pace și înțelegere între popoare promovată de țara 
noastră, la Atena a apărut zilele acestea, în limba greacă un nou volum din gindirea sociaî- 
politică a conducătorului partidului și statului român, intitulat „PENTRU TRANSFORMAREA 
BALCANILOR INTR-O ZONĂ A COLABORĂRII $1 PĂCII, LIBERA DE ARME NUCLEARE".

Traducerea textelor, apărute în condiții 
grafice excelente, la prestigioasa editură ate
niană „Krinos", este semnată de Nikos Zois.

Volumul se deschide cu o prefață scrisă de 
Gheorghios Mavros, președintele partidului 
Uniunea de Centru, deputat în parlamentul 
elen și în parlamentul vest-european, fost 
viceprim-ministru și ministru de externe al 
Greciei.

,,Cu deosebită bucurie — arată autorul — scriu 
prefața la ediția in limba greacă, a cărții pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu „Pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a colaborării și 
păcii, fără arme nucleare". O fac nu numai 
pentru că este vorba de cartea conducătorului 
României, de care ne leagă relații strip se prie
tenești, ci și pentru faptul că este conducătorul 
unei țări cu care Grecia n-a avut nicicînd un 
diferend. O fac, mai ales, pentru faptul că pre
ședintele Nicolue Ceaușescu se impune, azi. ca 
o mare personalitate politică. Renumele dom
niei sale depășește granițele României și ale 
Europei, dobindind dimensiuni mondiale, in 
epoca noastră zbuciumată și plndită de pe
ricole".

Apreciind că obiectivul de bază al concepției 
președintelui Nicolae Ceaușescu este acela de a 
preveni o conflagrație nucleară, Gheorghios 
Mavros subliniază că. pentru înlăturarea dificul
tăților în calea realizării unui asemenea 
obiectiv, determinate de o serie de particulari
tăți. de tabloul politic existent. România dezvoltă 
relații de prietenie cu toate popoarele pe baza 
egalității în drepturi si a neamestecului în 
treburile interne.

In continuare este pusă in lumină politica 
României de întărire a independenței naționale 
Si suveranității fiecărui popor, de instaurare și 
respectare a unor relații de egalitate între na
țiuni. de excludere a amestecului în treburile 
interne ale altor state, de eliminare a folosirii 
forței și amenințării cu forța, ceea ce implică 
și excluderea staționării de trupe străine pe 
teritoriul altor țări.

Amintind că președintele Nicolae Ceaușescu 
•-a pronunțat de mult timp pentru realizarea 
unei colaborări pașnice intre toate țările din 
Peninsula Balcanică, pentru transformarea Bal
canilor lntr-o regiune liberă de armamente nu
cleare, care să constituie un factor important în 
realizarea păcii și colaborării în Europa si în 
întreaga lume, autorul reia In citat sublinierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
problema transformării Balcanilor într-o regiune 
fără arme nucleare este foarte actuală, iar pro
blemele care mal slnt de rezolvat între țările 
din Balcani pot fi soluționate prin tratative, 
dacă se pornește de la necesitatea dezvoltării 
colaborării, a conviețuirii si conlucrării pașnice.

După ce prezintă gravitatea crizei pe care o 
cunoaște lumea în prezent, îndeosebi ca urmare 
* amplificării fără precedent a cursei înarmări
lor nucleare, autorul subliniază : „Salvarea ome
nirii depinde de măsura in care popoarele vor 
deveni conștiente de pericolul ce le amenință, 
de stabilirea încrederii și prieteniei între popoare, 
independent de regimul lor politic și social. Con
tribuția președintelui Nicolae Ceaușescu în 
acest sens este deosebit de mare".

Volumul se deschide cu interviul președintelui 
Nicolae Ceaușescu acordat ziarului grec „Ta 
Nea".

Primul capitol, intitulat „Președintele 
Nicolae Ceaușescu, promotor al prieteniei și 
colaborării balcanice", cuprinde o amplă se
lecție de texte din cuvîntări, expuneri, articole 
și interviuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din perioada 1965—1983, privind în mod deosebit 
făurirea unei zone de pace, colaborare și bună 
vecinătate în regiunea Balcanilor, eliminarea 
armelor nucleare și bazelor militare străine.

în capitolul al doilea, intitulat „Documente 
comune", este inserată o culegere din docu
mentele comune, semnate sau convenite în ulti
mii 20 de ani de președintele Nicolae Ceaușescu 
cu conducătorii Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei 
șl Turciei.

Capitolul trei cuprinde o selecție de docu
mente privind colaborarea României cu statele 
balcanice, iar ultimul capitol, al patrulea, pre
zintă inițiativele și propunerile romăne.ști din 
ultimele trei decenii pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă fără arme nucleare, a păcii, 
colaborării și bunei vecinătăți.

Volumul a fost prezentat la Atena, într-un 
cadru festiv, în prezența a numeroase perso
nalități ale vieții politice și culturale grecești, 
în cadrul ceremoniei au luat cuvîntul Mihail 
Stefanidis, deputat al Mișcării Socialiste 
Panelene (P.A.S.O.K.), prim-vicepreședinte al 
parlamentului elen. Constantin Mitsotakis, pre
ședintele partidului Noua Democrație, Nika- 
noros Kepesis, membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia. Gheorghios 
Mavros, președintele Partidului Uniunea de 
Centru, autorul prefeței, Yannis Bannias, secre
tar al C.C. al Partidului Comunist din Grecia 
— interior, Ioannis Zigdis, președintele partidu
lui Uniunea Centrului Democratic (E.D.A.), 
Haralambos Protopapas, secretar general al Parti
dului Socialismului Democratic (K.O.D.I.S.O.), 
Tasis Tzavalas, membru al Comitetului Executiv

al E.D.A., și Theodoros Katrivanos, prefectul re
giunii Attika, secretar general al Casei de cul
tură a prieteniei eleno-române.

Evocînd primirea recentă la președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul participării sale 
la manifestările organizate la București, în ca
drul celei de-a 40-a aniversări a victoriei revo
luției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă a poporului român, 
Mihail Stefanidis a subliniat, în cuvîntul său, 
că a fost în mod deosebit impresionat de gin
direa clară și profundă a șefului statului ro
mân, de cuvintele calde și prietenești expri
mate la adresa Greciei, a poporului elen, a con
ducătorilor acestei țări.

Este logic și firesc interesul deosebit generat 
de apariția în limba greacă a cărții președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat vorbitorul, 
precizind : „Concepția si telurile majore ale ac

Mavros a subliniat, în alocuțiunea sa : „Această 
lucrare reflectă doar o parte a eforturilor pe 
care le depune, la scară internațională, pre
ședintele României pentru înțelegere intre toa
te popoarele. indiferent de sistemul lor politic 
și social, înțelegere ce poate salva omenirea de 
la catastrofa nucleară care amenință însăși via
ța pe plqneta noastră. Șeful statului român de
pune eforturi neobosite in favoarea păcii și de
zarmării, militează pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor nucleare, care a expus ome
nirea unor pericole catastrofale. Pe acest bărbat 
il onorăm astăzi".

în cuvîntul său, Yannis Bannias a evocat 
cîteva dintre marile probleme abordate in vo
lum, subliniind că președintele Nicolae 
Ceaușescu aduce o contribuție neprețuită la 
lupta pentru înlăturarea primejdioasei ame
nințări a unul război nuclear, care ar duce la 
distrugerea civilizației umane, la lupta pentru 
dezarmare și pace, la mobilizarea tuturor po
poarelor pentru instaurarea unui climat favo
rabil desfășurării unor negocieri de substanță, 
care să ducă la realizarea unor înțelegeri pri
vind lichidarea în perspectivă a armelor 
nucleare.

Reliefînd personalitatea marcantă pe plan in
ternațional a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
vorbitorul a spus : „Președintele României nu 
s-a limitat numai la simple declarații sau la 
enunțarea unor principii. Ci a lansat cu curaj 
importante inițiative în toate direcțiile ; a mili
tat neobosit de-a lungul anilor pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă liberă de arme 
nucleare, pentru întărirea prieteniei si intensi
ficarea colaborării între popoarele balcanice.

Cartea care a apărut în aceste zile in Grecia 
are o semnificație deosebită, ea insumînd opinii 
și răspunsuri la cele mai mari probleme care 
preocupă astăzi întreaga omenire și, mai ales, 
regiunea Balcanilor. De asemenea, această lu
crare constituie și o contribuție prețioasă la în
tărirea prieteniei dintre popoarele român și elen, 
profund atașate păcii și colaborării internațio
nale".

r
DISTINCȚII. La sediul UNESCO 

Idin Paris a avut loc ceremonia 
decernării Premiului UNESCO pen
tru educarea in spiritul păcii, pe 

Ianul 1984, mișcării internaționale 
„Medicii lumii pentru preîntimpi- 
narea războiului nuclear". Distinc
ția a fost inmînată academicianului 

I sovietic Evgheni Ceazov și cunos
cutului cardiolog american Bernard 
Lawn, copreședinți ai mișcării.

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN- 
I CEZ si-a Încheiat lucrările la Pa

ris. Plenara a adoptat proiectul de 
I rezoluție al celui de-al XXV-lea 

Congres al P.C.F.. care se va des
fășura intre 6 si 10 februarie 1983.

REALEGERE. Grupul porlamentor 
' al Partidului Liberal-Democrat (de 
Iguvernămint) din Japonia l-a re

ales miercuri pe Yasuhiro Naka- 
sone In funcția de președinte ol 

I acestei formațiuni politice. Grație 
majorității parlamentare deținute 
de liberal-democrații japonezi in 

I Dietă, președintele acestui partid 
devine automat prim-minlstru. In 
aceeași zi, cabinetul a demisionat 

| pentru a permite premierului anun

țiunilor președintelui Nicolae Ceaușescu sini 
convingător relevate in această interesantă carte 
— domnia sa avertizează . asupra grozăviilor si 
dezastrului cărora le-ar fi expusă planeta noas
tră in cazul unei confruntări nucleare ; în ace
lași timp, sint evidențiate efectele pozitive ale 
transpunerii in practică a ideii privind transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a colaborării si 
păcii, fără arme nucleare".

Vorbitorul a arătat că în lucrare se detașează 
cu claritate principiile care stau la baza poli
ticii externe a României, principii care, prin 
aplicarea lor în viața internațională, pot con
tribui la cultivarea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între toate popoarele, indiferent de 
regimul lor politic și social.

„Această carte remarcabilă — a subliniat vor
bitorul în încheiere — veritabil îndemn la ac
țiune pentru salvgardarea păcii, dezvoltarea 
colaborării șt înfrățirea intre popoare, ar trebui 
să cunoască o publicitate și o circulație mai 
largi, prin traducerea ei și in alte limbi străi
ne. Sint convins că la mesajul său optimist se 
vor ralia toate popoarele care detestă războiul 
și doresc cu ardoare pacea".

Exprimîpdu-și bucuria de a avea posibilita
tea să releve eforturile permanente, stăruitoare 
ale președintelui Republicii Socialiste România 
în domeniile vitale ale păcii, dezarmării și 
colaborării internaționale. Constantin Mitso
takis a subliniat contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea colaborării 
dintre România și Grecia. In context, vorbitorul 
a pus în lumină semnificația dialogului româno- 
elen la nivel înalt, întărit și dezvoltat continuu 
prin schimburi de vizite și convorbiri.

Vorbitorul a adresat șefului statului român 
urarea să continue, cu bine cunoscuta sa auto
ritate pe plan internațional, eforturile pentru 
întărirea păcii și a colaborării dintre toate sta
tele, indiferent dacă aparțin sau nu unor blocuri 
militare diferite.

Salutind, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia, apariția aces
tui volum în țara sa, Nikanoros Kepesis a 
arătat că în volum este acordată o atenție 
deosebită problemelor transformării Balcanilor 
intr-o zonă denuclearizată, realizării căilor pen
tru materializarea acestei idei în strînsă legă
tură cu dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
de prietenie, bună, vecinătate și colaborare mul
tilaterală economică, politică, științifică și cul
turală între țările balcanice și crearea unei 
atmosfere de încredere între ele.

Exprimîndu-și gratitudinea deosebită pentru 
prilejul de a prefața volumul, Gheorghios

„Așa cum te cunoaște, a spus Ioannis Zigdis, 
domnul președinte Nicolae Ceaușescu este o 
personalitate marcantă a vieții internaționale, 
îndeosebi datorită perseverentelor și inspirate
lor sale eforturi în vederea asigurării păcii". 
„Cartea președintelui Nicolae Ceaușescu, apărută 
in limba greacă — a spus Ioannis Zigdis — 
este o reflectare convingătoare a luptei multi
dimensionale duse de domnia sa în sprijinul 
păcii. Poporului grec i se oferă un nou prilej de 
a înțelege pe deplin personalitatea conducătoru
lui României, față de care nutrește constant o 
mare prețuire".

„In paginile acestei cărți — a spus Haralambos 
Protopapas — sint prezentate sistematic toate 
loturile problematicii colaborării balcanice, sint 
relevați pașii pozitivi, sint marcate greutățile 
existente și sint conturate perspectivele acestei 
colaborări. Ceea ce conferă o deosebită credibi
litate poziției președintelui român este argumen
tarea sa constantă că realizarea colaborării bal
canice nu constituie o aspirație unilaterală și 
izolată, ci se înscrie in eforturile generale pen
tru securitate europeană. Președintele român 
înțelege colaborarea balcanică nu ca o tendință 
de creare a unui nou bloc, ci ca un mijloc de 
promovare a politicii independente a fiecărei 
națiuni. Domnul Nicolae Ceaușescu cunoaște 
foarte bine obstacolele care există in calea 
transformării Balcanilor într-o zonă a păcii. 
Domnia sa subliniază semnificativ că realizarea 
unor acorduri regionale de pace și colaborare, 
ca de exemplu in nordul Europei și in Balcani, 
nu contravine, ci, din contră, facilitează reali
zarea unor înțelegeri generale in Europa. Și 
constată, cu realism, că pentru realizarea denu- 
clearizării în Balcani se impun măsuri de dezar
mare în Europa și în întreaga lume".

„Este cunoscut faptul că președintele Nicolae 
Ceaușescu luptă in primele rinduri pentru pace", 
a spus Tasis Tzavalas, arătind că', noul volum 
tipărit la Atena „are o importantă deosebită, 
deoarece contribuie și slujește cauza păcii și a 
colaborării popoarelor din Balcani și ajută pe 
toți cei care luptă împotriva războiului".

„Prin această carte, cititorul elen poate lua 
cunoștință de concepția de ansamblu și princi
piile călăuzitoare ale politicii președintelui 
Nicolae Ceaușescu, opțiunile practice și propu
nerile domniei sale privind principalele proble
me internaționale actuale și, in mod special, 
privind problemele zonei balcanice, a subliniat 
Theodoros Katrivanos, In alocuțiunea sa. Aceas
tă lucrare constituie, alături de celelalte 
cărți ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
apărute în ultimii ani în Grecia, șl o contribuție 
șemnificativă la promovarea prieteniei eleno- 
române.

Proeminenta personalitate a conducătorului 
român, experiența sa bogată In analiza situației 
internaționale și elaborarea de soluții viabile, 
perseverenta acțiunilor domniei sale In vederea 
întăririi păcii, securității și colaborării in 
Balcani șl în întreaga lume conferă cărții o 
valoare remarcabilă".

Vorbitorul a evidențiat, în cuvîntul său, larga 
audientă a Inițiativelor președintelui României, 
Nicolae .Ceaușescu, privind salvgardarea păcii 
și evitașea unei catastrofe nucleare, subliniind 
că aceasta constituie problema cea mai strin
gentă a epocii contemporane. Istoria mondială 
contemporană l-a consacrat deja pe președintele 
Nicolae Ceaușescu ca pe un neobosit promotor 
și arhitect al unor mari concepte și direcții de 
acțiune pozitivă în politica Internațională.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

țarea componenței noii echipe mi
nisteriale, care va depune joi ju- 
rămintul în fața șefului statului, 
împăratul Hirohito.

AJUTOR. Organizația Națiuni
lor Unite pentru Alimentație si 
Agricultură (F.A.O.) a anunțat un 
ajutor de urgentă în favoarea ce
lor peste un milion de persoane 
din Africa afectate de consecințele 
catastrofale ale unei secete prelun
gite. Acest ajutor — în valoare de 
15,8 milioane de dolari — va fi 
prelevat din resursele Programului 
Alimentar Mondial.

GREVA GENERALA A FUNC
ȚIONARILOR MUNICIPALI DIN 
ISLANDA, declanșată la 4 octom
brie, a luat sflrșit, ca urmare a 
unui compromis intervenit intre 
sindicatele greviștilor și guvern.

Guvernul a acceptat, în cele din 
urmă, principalele revendicări ale 
greviștilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață. A- 
ceastă grevă a fost cea mai masivă 
și mal lungă din 1932. Ea a fost 
declanșată, la 4 octombrie, in semn 
de protest împotriva amputării, 
prin decret guvernamental, a veni
turilor acestei categorii de salariați.

MIȘCARE REVENDICATIVA IN 
SPANIA. Peste 42 000 de muncitori 
de Io șantierele navale din Spa
nia au declarat, marți, o grevă ge
nerală de 24 de ore in semn de 
protest împotriva planului guverna
mental de restructurare a acestui 
sector, a cărui aplicare înseamnă, 
în practică, desființarea a 14 000 
locuri de muncă. In semn de soli
daritate au declarat grevă alți

60 000 de salariați din alte sec
toare, cum ar fi metalurgia, comer
țul, turismul.

ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR A 
ITALIEI au început dezbaterile pe 
marginea proiectului de lege pri
vind finanțele și bugetul tării pe 
1985. Proiectul cuprinde orientările 
actuale ale guvernului vizînd reali
zarea de economii severe, reduce
rea deficitului public, frînarea in
flației. Reprezentanții opoziției au 
criticat acest proiect, opinînd că în 
forma actuală sint afectate cheltu
ielile la o serie de programe sociale.

MINIȘTRII PETROLULUI DIN ȚĂ
RILE O.P.E.C. (Organizația Țărilor 
Exportatoare de Petrol), reuniți de 
urgență Io Geneva, au convenit să 
reducă temporar producția globa
lă de petrol de la 17,5 la 16 mi
lioane barili pe zi. Măsura a fost 
luată In scopul stabilizării prețului 
mondial al acestei materii prime, 
după anunțarea de către Norve
gia, Anglia și Nigeria (țară mem
bră a O.P.E.C.) o scăderii costului 
exporturilor lor de țiței.

Sint necesare măsuri 
efective de înghețare 

și reducere 
a bugetelor militare 

Intervenția reprezentantului 
român in Comitetul pentru 

probleme politice și de secu
ritate al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 31. — Tri
misul Agerpres, N. Chilie, transmi
te : O temă importantă a dezbate
rilor din Comitetul pentru probleme 
politice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. o constituie efec
tele deosebit de nocive, pe multiple 
planuri, ale cursei înarmărilor și 
cheltuielilor militare, care reprezin
tă o grea povară pentru toate sta
tele lumii, mari sau mici, bogate ori 
sărace.

Delegația țării noastre a subliniat 
necesitatea întreprinderii unor mă
suri concrete și urgente de înghețare 
și reducere a bugetelor militare și 
alocarea fondurilor astfel economi
site pentru susținerea procesului 
dezvoltării economico-sociale a tu
turor statelor, în special a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Reprezentantul român a prezen
tat propunerile țării noastre pri
vind adoptarea principiilor care să 
călăuzească activitatea statelor în 
domeniul înghețării și reducerii bu
getelor militare, care vizează armo
nizarea punctelor de vedere ale ță
rilor membre și facilitarea trecerii 
de urgență la tratative concrete asu
pra reducerii bugetelor militare, 
ceea ce s-ar repercuta în modul cel 
mai favorabil asupra ansamblului 
negocierilor pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, asupra eforturilor de progres și 
prosperitate ale tuturor popoarelor, 
asupra păcii și securității întregii 
lumi.

în cadrul aceleiași ședințe au mai 
luat cuvîntul reprezentanții Emira
telor Arabe Unite, Zambiei, Canadei 
și Spaniei.

Pentru folosirea 

spațiului cosmic 

în scopuri pașnice
O cuvîntare a lui K. Cernenko

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
Kremlin a avut loc miercuri o ce
remonie festivă în cadrul căreia Kon
stantin Cernenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
a înmînat ordinele și medaliile so
vietice acordate cosmonautilor Leo
nid Kizim, Vladimir Soloviov și 
Oleg Atikov. care aU realizat cel mal 
lung zbor din istoria zborurilor cos
mice — 237 de zile — la bordul sta
ției orbitale „Saliut-7“ — transmite 
agenția T.A.S.S.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. K, Cernenko a subliniat că „U- 
niunea Sovietică se pronunță cu con
secventă pentru ca spațiul cosmic să 
fie întotdeauna arena unei colabo
rări fructuoase și nu a confruntării 
militare. Realitățile vieții atestă că, 
liber de anme. Cosmosul constituie 
una dintre condițiile orimordiale ale 
unei păci trainice pe Pămint. Pornind 
de la aceasta, noi dorim. în mod 
firesc, ca aceeași unică poziție ra
țională să fie adoatată și de alte 
state".

PHENIAN

Președintele Kim Ir Sen 
despre problema 

reuniîicării Coreei
PHENIAN 31 (Agerpres). — Pre

ședintele R.P.D. Coreene. Klm Ir 
Sen, în cursul unei convorbiri cu de
legații chineze aflate la Phenian 
pentru a participa la manifestările 
prilejuite de cea de-a 34-a aniversa
re a intrării voluntarilor chinezi în 
războiul din Coreea, s-a referit la 
problema reuriificării Coreei, reievînd 
că elementul cel mal important con
stă in reducerea încordării în Pen
insula coreeană. Există două aspec
te principale — problema interna
țională dintre Coreea si Statele Uni
te și problema națională coreeană. 
In vederea rezolvării acestor două 
chestiuni va fi necesară organizarea 
de convorbiri tripartite — a arătat 
Klm Ir Sen.

Perspective de agravare 
a diferendului comercial 

dintre Japonia 
și țările vest-europene 
TOKIO 31 (Agerpres). — Balanța 

de plăți a Japoniei a înregistrat, in 
luna septembrie, un excedent de 5,22 
miliarde dolari, ridicind totalul pe 
primele șase luni ale anului finan
ciar nipon la nivelul record de 23,3 
miliarde dolari, față de 18,1 miliarde 
dolari în aceeași perioadă a exerci
țiului fiscal precedent, relevă sta
tisticile publicate la Tokio. Creșterea 
excedentului balanței de plăti a Ja
poniei, in special ca urmare a in
tensificării exporturilor nipone pe 
piețele partenerilor occidentali, este 
privită cu îngrijorare in S.U.A. si 
in țările membre ale Pieței comune, 
care continuă să înregistreze deficite 
comerciale majore pe relația cu arhi
pelagul nipon. „Dacă această tendih- 
țâ continuă, va trebui să ne aștep
tăm la fricțiuni comerciale și mai 
puternice", afirmă un economist ja
ponez citat de agenția Reuter.

Intre capitolele diferendului co
mercial amintit se numără și expor
tul nipon de automobile. Astfel, nu
mai în luna septembrie a acestui an. 
Japonia a exportat 509 000 autovehi
cule, reprezentind o creștere cu 5.6 
la sută fată de situația din aceeași 
lună a anului 1983. Dintre acestea, 
autoturismele au reprezentat 325 845 
unități, iar autobuzele — 177 710 uni
tăți. In perioada aprilie-septembrie. 
totalul vehiculelor exportate de Ja
ponia a fost de 3 125 389, cu 9,2 la 
sută mai multe decit in urmă cu 
un an.

In legătură cu încetarea din viață

A PRIMULUI MINISTRU AL INDIEI, INDIRA GANDHI
TELEGRAMA

Excelenței Sale Domnului GIANI ZAIE SINGH
Președintele Republicii India

— NEW DELHI —

Am aflat cu profundă tristețe de moartea tragică a doamnei Indira 
Gandhi, prim-mlnistru al Republicii India, personalitate proeminentă a 
tării dumneavoastră si a vieții politice internaționale, președinte în exer
cițiu al Mișcării țărilor nealiniate, care a încetat din viată ca urmare 
a unui atentat criminal, cu totul condamnabil.

Prin dispariția doamnei Indira Gandhi, ponorul indian pierde un re
marcabil conducător, care a acționat pentru dezvoltarea economică si so
cială a tării, pentru consolidarea independentei naționale, pentru bună
starea si progresul Indiei, pentru pace si colaborare internațională, pen
tru dezarmare, si în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru in
staurarea unei noi ordini economice în lume.

Doamna Indira Gandhi a fost un prieten al poporului român, care îl 
acordă o Înaltă prețuire pentru contribuția sa deosebită la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie si colaborare dintre țările si popoarele noastre.

In aceste momente de grea încercare, pdporul român este alături de 
poporul indian si tsi manifestă dorința de a acționa pentru întărirea ne 
mai departe a conlucrării dintre cele două popoare.

Exprim încrederea că bunele raporturi româno-indiene. impulsionate 
In urma întîlnirilor si convorbirilor pe care le-am avut de-a lungul ani
lor cu doamna Indira Gandhi,, se vor amplifica și în Viitor, în folosul re
ciproc al țărilor si popoarelor noastre, al păcii si colaborării Interna
tionale.

In aceste momente grele, vă adresez, domnule președinte, dum
neavoastră si ponorului Drieten indian, sincere condoleanțe, si vă ro« să 
transmiteți Drim-ministrului Indiei. Rajiv Gandhi, și celorlalți membri 
ai familiei îndoliate sentimentele noastre de compasiune.

★
DELHI 31 (Agerpres). — După 

cum a anunțat agenția indiană de 
știri P.T.I., miercuri, primul minis
tru al Republicii India, Indira 
Gandhi, președintele partidului Con
gresul Național Indian — I, a înce
tat din viață, în urma unui atentat 
comis la reședința sa din Delhi.

In comunicatul oficial difuzat de 
guvern se anunță cu durere moartea 
premierului indian și se face cunos
cut că a fost declarat doliu național 
pe o perioadă de 12 zile.

Agențiile de presă informează că 
India este îndoliată. întregul popor 
deplînge asasinarea eminentului om 
politic și de stat care a fost primul 
ministru Indira Gandhi.

Adunările legislative din mal multe 
state indiene și-au întrerupt activi
tatea obișnuită și au adoptat rezolu
ții care condamnă asasinatul.

★
Luftid cuvîntul la posturile națio

nale de radio si televiziune, pre-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
★

ședințele Indiei. Zall Singh, a de
clarat : „Am pierdut ne unul din
tre cei mai remarcabili lideri al 
tării noastre, iar lumea a pierdut 
un. promotor dîrz al politicii de 
pace. Fie ca această durere să nu 
slăbească simțul nostru de răspun
dere in fata tării si a națiunii. Să 
ne unim sub stindardul acelor idea
luri care ne-au fost lăsate ca tes
tament de întemeietorii Indiei".

★
Consiliul de Miniștri al Republicii 

India a ținut o ședință extraordinară 
în legătură cu situația creată de 
acest atentat. Rajiv Gandhi. în virată 
de 39 de ani, fiul premierului dece
dat, secretar general al Partidului 
Congresul Național Indian — I, a 
fost desemnat prim-ministru al In
diei și a depus jurămîntul in această 
funcție în fața președintelui Repu
blicii, Zail Singh, revenit grabnic 
in țară dintr-un turneu în străină
tate.

Din partea Ambasadei Republicii India 
la București

în legătură eu încetarea din viață 
a primului ministru al Republicii 
India. Indira Gandhi, la Ambasada 
Indiei la București (strada Stefan

Gheorghiu nr. 16) va fl deschisă o 
carte de condoleanțe în zilele de 1 
și 2 noiembrie 1984. între orele 
11—13 si 15—17.

ANGLIA: Demonstrație de protest 
la baza militară Greenham Common

LONDRA. - In apropiere de baza 
de la Greenham Common, de lin
gă Londra, unde au fost instalate 
rachete americane de croazieră, a 
avut loc o demonstrație de pro
test împotriva prezenței acestor 
arme nucleare pe teritoriul brita
nic. Poliția a intervenit dispersind 
pe manifestanți și evacuînd femei
le care instalaseră în apropiere o 
„tabără a păcii" - relatează a- 
gențiile Associated Press și United 
Press International. Corturile în 
care acestea au locuit mai multe

luni au fost distruse, Iar o parte 
din manifestante chestionate de po
liție.

O purtătoare de cuvînt o de
monstrantelor a declarat presei că 
reprezentantele femeilor britanice 
nu se vor lăsa Intimidate de o 
astfel de atitudine a autorităților 
și vor continua să organizeze ac
țiuni pentru pace și dezarmare șl 
pentru înlăturarea prezenței din 
Marea Britanic a armelor de dis
trugere în masă.

CHILE

Ample manifestații In favoarea revenirii la un regim civil
SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager

pres). — Agențiile France Presse și 
United Press International infor
mează despre amplele manifestații 
desfășurate Ia Santiago de Chile șl 
in alte orașe din tară în favoarea 
revenirii la un regim democratic. 
Sursele citate precizează că guver
nul a mobilizat importante forte de 
represiune. Politia a recurs la gre

nade cu gaze lacrimogene sl mașini 
cu aoă pentru a dispersa pe mani
festant!. In cursul ciocnirilor dintre 
demonstranți si politie, șapte per
soane și-au pierdut viața, iar multe 
altele au fost rănite. Agențiile de 
presă menționează că au fost ope
rate peste 150 de arestări numai în 
capitală, unde autoritățile au impus, 
de asemenea, restricții de circulație.

Efectele dramatice ale deșertificârii 
și secetei în Africa

Un comentariu al ațjentiei France Presse
Spectrul foametei se extinde in 

fiecare zi In Africa, unde circa 150 
milioane de oameni sint amenin
țați de efectele calamităților deșer- 
tificării și secetei — se spune in
tr-un comentariu al agenției France 
Presse.

Adunarea generală a O.N.U., scrie 
agenția amintită, a fost sesizată in 
legătură cu consecințele catastro
fale ale acestui dublu fenomen, 
care apare acum ca o trăsătură 
permanentă a continentului african. 
Este pentru prima oară cină această 
situație este înscrisă pe agenda se
siunii Adunării Generale a forumu
lui mondial, la cererea Senegalului. 
Reprezentanții a numeroase țări 
africane au intervenit în cursul 
dezbaterilor pe această temă, pre- 
zentind situația cu care se con
fruntă țările lor și lansind un apel 
comunității internaționale. Din in
tervențiile vorbitorilor s-a degajat 
o imagine dramatică, și anume că 
deșertul avansează inexorabil, cul
turile de plante alimentare dispar, 
șeptelul moare, se extinde tot mai 
mult aria de acțiune a malnutriției, 
maladiilor și foametei, sporind 
exodul populației in stare de dis
perare.

„In regiunea Sahel — a subliniat 
șeful delegației senegaleze, ambasa
dorul Massamba Sarre — deșertul 
progresează cu o viteză de circa 10 
km pe an". Avansul înregistrat de 
fenomenul deșertificării și secetei 
— a spus el — provoacă „ruinarea 
agriculturii [...] și exodul populației 
rurale". Seceta și deșertificarea au 
accentuat, de o manieră considera
bilă, criza economică ce lovește din 
plin țările afectate (34 in Africa),

exacerbind în special șomajul — a 
adăugat ambasadorul Senegalului 
la O.N.U.

La rîndul său, reprezentantul 
Coastei de Fildeș, Amara Essy, a 
subliniat că, numai in ceea ce 
privește plantațiile de cafea și ca
cao din țara sa, cele două feno
mene au redus cu 500 000—600 000 
ha suprafața cultivată in campania 
agricolă 1983—1984. Intr-un număr 
apreciabil de aglomerații umane a 
fost raționalizată apa potabilă, iar 
șeptelul are, de asemenea, tot mai 
mult de suferit din pricina lipsei 
apei și locurilor de pășunat. Dar 
ceea ce a caracterizat seceta de 
anul trecut a fost generalizarea in
cendiilor de pădure. Essy a rele
vat că sate întregi aii fost răvășite 
de incendii și că un milion de ha 
de pădure au fost distruse.

Abdoul Djibrlne (Ciad) a decla
rat că seceta și deșertificarea au 
provocat exodul a circa 220 000 de 
persoane, tn Mozambic, unde se
ceta a luat proporții dramatice, 4,5 
milioane de persoane sint victime 
ale acestui cataclism natural, din
tre care 1,3 milioane se confruntă 
cu fenomenul foametei.

Țările africane afectate nu au 
rămas demobilizate in fața acestei 
situații tragice și au întreprins ac
țiuni energice de reimpădurire și 
de utilizare a tuturor resurselor de 
apă, dar fondurile lor financiare 
sint insuficiente pentru a elimina 
cele două calamități. In consecință, 
vorbitorii au cerut întărirea insti
tuțiilor locale și regionale existente 
pentru combaterea efectelor cala
mităților naturale din Africa.

(Agerpres)
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