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ACȚIUNI FERME PENTRU
REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
In întreaga economie se impune, acum mai mult
ca oricînd, un amplu și susținut efort pentru îndepli
nirea exemplară a planului la toți indicatorii canti
tativi și calitativi. Așa cum rezultă din recenta analiză,
făcută de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
in perioada 1 ianuarie - 31 august 1985 la o serie
de produse importante ale economiei naționale s-a
obținut un ritrrt de creștere superior celui din perioada
corespunzătoare a anului trecut. Totuși, rezultatele
înregistrate după opt luni din acest an nu se ridică
la nivelul posibilităților existente. Tocmai de aceea,
conducerea partidului a analizat în ultimul timp si
tuația din fiecare minister economic și a stabilit
măsuri concrete pentru recuperarea cit mai grabnică
- în primq parte a lunii septembrie — a nerealizărilor
din această perioadă.
In mod firesc, ținînd seama de rezultatele obținute
și de cerințele economiei naționale, în primul rind
trebuie să se acționeze pentru realizarea și chiar de
pășirea planului de producție în industria extractivă,
astfel incit să se asigure energia și materiile prime
necesare în toate celelalte ramuri și sectoare de acti
vitate. După cum se știe, prin recentul decret al Con
siliului de Stat s-a stabilit ca personalul de condu
cere, tehnic, economic și de altă specialitate din uni
tățile din industria extractivă care depășesc planul

de producție la cărbune, țiței și minereuri neferoase
să beneficieze, pe lingă drepturile prevăzute de lege,
de o primă lunară de pînă la 10 la sută din retribu
ția tarifară, calculată în raport de procentul de depă
șire a planului de extracție. Este o măsură stimula
tivă, menită să întărească răspunderea cadrelor de
conducere pentru cit mai buna organizare a produc
ției și a muncii, pentru aplicarea neîntirziată a pro
gramelor de măsuri stabilite în vederea sporirii rit
mului de extracție, a recuperării restanțelor — acolo
unde este cazul — și îndeplinirea în cit mai bune
condiții a planului. Pe de altă parte s-au stabilit insă
și penalizări în cazul nerealizării planului de extrac
ție. Aceste prevederi se aplică și miniștrilor, celorlalte
cadre din conducerea Ministerului Minelor și Ministe
rului Petrolului, precum și viceprim-miniștrilor care'
coordonează activitatea acestor ministere. Se asigură
prin urmare o întărire a răspunderii tuturor cadrelor
de conducere din industria extractivă, care trebuie să
acționeze cu toată fermitatea pentru aplicarea măsu
rilor stabilite și înfăptuirea integrală a sarcinilor de
plan.
Prezenți, ieri, în două unități din industria extrac
tivă, corespondenții „Scînteii" relatează despre măsu
rile luate în aceste întreprinderi pentru sporirea pro
ducției de cărbune și țiței.

Președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vi
neri după-amiază, delegația parla
mentară din Republica Zair, condusă
de . Kosongo Mukundji, președintele
Consiliului Legislativ, care, la invi
tația M.A.N., efectuează o vizită în
tara noastră.
Conducătorul delegației a inmînat
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
mesaj din partea președintelui fon
dator al Mișcării Populare a Revo
luției, președintele Republicii Zair,
mareșal Mobutu Șese Seko Kuku
Ngbendu Wa Za Banga, și i-a trans
mis un cald salut, iar poporului
român urări de progres și bunăsta
re. Oaspetele a felicitat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu prilejul împli
nirii a două decenii de la alegerea
sa în funcția de secretar general al
Partidului Comunist Român și a dat
o înaltă apreciere succeselor dobîndite în acești ani de poporul român
In dezvoltarea economico-socială a
tării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj și sentimen
tele exprimate și a transmis un salut
călduros
președintelui
Republicii

Opinii în legătură cu
Decretul
privind noi
măsuri pentru aplica
rea mecanismului economico-financiar
și
creșterea
răspunderii
personalului de condu
cere și a personalului
tehnic, economic și de
altă specialitate în rea
lizarea planului de pro
ducție pentru export și
a planului de producție
în industria extractivă
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ALBA : Realizări

La întreprinderea minieră din Cîmpulung

EXTINDEREA MECANIZĂRII
- o soluție care asigură
sporirea substanțială a producției
de cărbune
Depunînd eforturi stăruitoare pen
tru a răspunde prin fapte demne de
•muncă indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. referitoare^ la
dezvoltarea bazei energetice a țării,
oamenii muncii de la întreprinderea
minieră din Cîmpulung au realizat
în perioada care a trecut din acest
ultim an al cincinalului cele mai
mari producții din istoria unității.
Ca urmare, colectivul a raportat în
deplinirea mai devreme cu două
luni a planului cincinal, producția
realizată suplimentar în prezent ridicindu-se la 80 000 tone cărbune.
De menționat faptul că întregul spor
de producție s-a obținut pe seama
creșterii
productivității
muncii.
Cum ? Pe ce căi ?
După cum ne-a relatat Vasile
Badea, inginerul-șef al unității, în
scopul sporirii producției de cărbu
ne. la propunerea minerilor, consi
liul oamenilor muncii a trecut la
înlocuirea și modernizarea scheletu
lui învechit de susținere a galeriilor.
Datorită măsurilor luate, actualul
sistem de susținere, așezat pe stîlpi
puternici din beton, asigură condiții
de muncă dintre cele mai bune pen
tru mineri. Totodată, cărbunele ex
tras poate fi evacuat mecanizat,
mult mai repede spre gurile de mină
și spre suprafață. în același timp
s-a redus și numărul muncitorilor
auxiliari, prin mecanizarea opera
țiilor de încărcare și stivuire a căr
bunelui. Așa se explică în bună
parte faptul că, acum, ponderea mi
nerilor direct productivi in subteran
este de 80 la sută, urmînd ca în
perioada următoare să ajungă chiar
la peste 90 Ia sută.
Extinderea mecanizării a avut efec
te pozitive și asupra nivelului de pre
gătire profesională a minerilor, care
și-au însușit o serie de meserii noi,

Se cere
tuturor
maximă
răspundere!

cum sînt cele de mecanic și elec
trician. Bine gîndite și aplicate, toate
aceste acțiuni s-au soldat cu dubla
rea și chiar triplarea producției de
cărbune. Concret : în acest an so
scoate din subteran cu 300 000 tone
lignit mai mult decît în 1980, minerii
de aici reușind să-și îndeplinească
și să-și depășească, lună de lună,
planul de producție. Totodată, pro
ductivitatea fizică pe fiecare om al
muncii a crescut de Ia 193 tone la
626 tone cărbune.
O atenție deosebită s-a acordat în
acest an și promovării pe scară cit

mai largă a progresului tehnic. Prlntr-o propagandă vizuală concretă,
organizațiile de partid fac cunoscu
te tuturor minerilor planurile tema
tice de cercetare științifică și tehni
că, popularizează inovatorii și inven
tatorii, raționalizările și îmbunătăți
rile aduse de ei procesului de pro
ducție. în sectoarele Poenari și Cotești, de pildă, consiliul oamenilor
muncii a creat locuri de muncă mo
del, unde organizează schimburi de
experiență pe temele majore ale pro
ducției : creșterea
productivității
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale — prin înlocuirea traverselor
din lemn cu cele din metal recupe
rat — întreținerea și exploatarea
benzilor de transport, gospodărirea
rațională a energiei. Efectele poziti
ve ale acestor măsuri nu au întîrziat
să apară. Cheltuielile totale la 1 000
lei producție-marfă au fost reduse
cu 80 lei, iar cele materiale cu circa
35 lei. Concomitent a crescut indi
cele de calitate a lignitului, îndeosebi

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"

ale constructorilor
de mașini

varea destinderii și asigurarea păcii,
pentru soluționarea globală a pro
blemelor subdezvoltării și ale edifi
cării unei noi ordini economica in
ternaționale.
în cadrul convorbirii a fost reafir
mată solidaritatea celor două țări
cu lupta popoarelor africane împo
triva politicii imperialiste, colonia
liste, neocolonialiste, pentru inde
pendență națională și dezvoltare li
beră, de sine stătătoare, pe calea
progresului
economic și social. A
fost condamnată ferm politica de apartheid a guvernului Africii de
Sud.
Schimbul de păreri a pus In evi
dență faptul că parlamentele și par
lamentarii pot și trebuie să-și aducă
o contribuție activă la rezolvarea
problemelor complexe ce confruntă
omenirea, la instaurarea în lume a
unui climat de pace, destindere,
securitate, încredere și colaborare
rodnică.
La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au partici
pat tovarășii Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,,
și Gheorghe I. Dincă, deputat
A fost de față Musungayi Nkuembe Mampuya, ambasadorul Republi
cii Zair la București.

Guvernatorul provinciei Ilocos-Norte din Filipine

Unitățile constructoare de ma
șini din județul Alba au obți-,
nut în această perioadă impor
tante depășiri ale planului la
producția fizică. Prin creșterea
productivității muncii, au fost
produse și livrate suplimentar
economiei naționale 2 488 tone
utilaje tehnologice pentru meta
lurgie, 94 tone utilaje- pentru
industria materialelor de con
strucții, 63 tone utilaje tehnolo
gice pentru industria minieră,
71 tone utilaje pentru indus
tria prelucrării lemnului. 94 mașini-unelte pentru prelucrarea
metalului. Realizări însemna
te au înregistrat colective
le de muncă de la între
prinderea mecanică Cugir. în
treprinderea de utilaje și Uzina
de utilaj minier și reparații din
Alba Iulia. întreprinderea de
accesorii pentru mașini-unelte
din Blaj. (Ștefan Dinică).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, pe Ferdinand
R. Marcos II, guvernator al provin
ciei Ilocos-Norte din Filipine.
Cu
acest
prilej,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat
un mesaj din partea președintelui
Republicii Filipine, Ferdinand E.
Marcos. Totodată, șeful statului filipinez a transmis , t o v a r ă ș ul u i
Nicolae Ceaușescu
și tovarășei
Elena Ceaușescu cele mai calde sa
lutări și urări, împreună cu expre
sia distinsei și profundei sale con
siderații.

Mulțumind,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rugat să se
transmită președintelui
Republicii
Filipine și doamnei Imelda R. Mar
cos un salut călduros, precum și
cele mai bune urări.
în cadrul întrevederii, desfășurată
lntr-o ambianță cordială, s-au evi
dențiat relațiile prietenești românofilipineze, apreciindu-se că în dez
voltarea acestora un moment impor
tant l-au constituit întîinirile și con
vorbirile la nivel înalt. A fost ma
nifestată convingerea că raporturile
dintre România și Filipine se vor
extinde în viitor, în interesul am
belor popoare, al progresului și pros-

perității lor, al cauzei destinderii,
înțelegerii și colaborării internațio
nale.
în timpuî convorbirii, oaspetele a
mulțumit pentru posibilitatea oferită
de a cunoaște din munca și pre
ocupările poporului român, dînd o
deosebită apreciere realizărilor ob
ținute în dezvoltarea economico-socială' a României.
La primire a participat tovarășul
Nicu Ceaușescu, prim-secretar al
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului.
A fost prezent Mario Belisario,
ambasadorul Republicii Filipine la
București.

Ambasadorul Republicii Botswana
Vineri după-amiază,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Samuel Akuna Mpuchane,

(Continuare în pag. a Ilî-a)

ambasadorul Republicii Botswana la
București, în vizită de rămas bun,
cu ocazia încheierii misiunii sale în
țara noastră.

A avut loc, cu acest prilej, o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

Magistrala împlinirilor

PENTRU OAMENI

CLUJ : Produse noi

și modernizate
în unitățile industriei con
structoare de mașini din jude
țul Cluj au fost intensificate
preocupările pentru înnoirea , și
modernizarea producției. Acțiu
nile întreprinse în acest scop,
împreună cu unitățile de cer
cetare și învătămînt. s-au con
cretizat în acest an în asimila
rea și introducerea în fabricație
a 23 tipuri noi de mașini, uti
laje și instalații și a peste 50
tehnologii noi și modernizate.
Sînt de remarcat produsele rea
lizate de Combinatul de utilaj
greu, între care cazanele ener
getice și presele hidraulice si
mecanice, cele ale întreprinderii
„Tehnofrig". destinate echipării
unor obiective noi de investiții
din industria alimentară, utila
jele textile fabricate de între
prinderile „Unirea" și „Metalul
roșu", precum și cele realizate
de întreprinderea de electronică
industrială și automatizări din
Cluj-Napoca. Ponderea produ
selor noi și modernizate în va
loarea producției-marfă reali
zate de aceste unități este de
71 la sută, cu 7 la sută mal
mare decît în aceeași perioadă a
anului trecut.
(Marin Oprea).

Zair, precum și urări de noi succe
se și prosperitate poporului zairez.
în timpul întrevederii s-a relevat
că relațiile româno-zaireze au cu
noscut, în ultimii ani, o evoluție po
zitivă, în spiritul înțelegerilor con
venite Ia nivel înalt. A fost expri
mată dorința de a se identifica noi
căi și modalități care să ducă la
intensificarea colaborării bilaterale,
a cooperării în producție și a schim
burilor comerciale, a conlucrării re
ciproc avantajoase în diferite dome
nii de interes comun. In acest sens,
s-a relevat rolul important ce revine
parlamentelor din cele două țări în
extinderea raporturilor dintre Româ
nia și Zair, în întărirea prieteniei
dintre popoarele noastre, în folosul și
spre binele lor, al cauzei înțelegerii
și cooperării între națiuni.
Au fost abordate, de asemenea,
aspecte ale vieții politice mondiale,
apreciindu-se că, în actualele îm
prejurări, deosebit de complexe și
grave, se impune să se acționeze cu
hotărîre și răspundere pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, în primul rînd la dezar
mare nucleară,
pentru rezolvarea
prin mijloace pașniee, pe calea tra
tativelor, a tuturor problemelor li
tigioase dintre state, pentru promo-
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Așa arată astăzi străvechiul Bacău

"

.

în dimineața de toamnă
timpurie, dinspre Bistrița
plutește spre oraș o ceață
ușoară. în cartierul „Geor
ge Bacovia", care a prins
contur frumos, dar unde
lucrările se mai desfășoară
încă pe noi străzi, Vasile
Albu, primarul Bacăului,
arhitecta Viorica Novac,
cițiva deputați și cetățeni
discută și stabilesc îm
preună ultimele detalii ale
noilor construcții.
— Ne-am consultat cu
locuitorii în toate etapele
alcătuirii planurilor de sis
tematizare, ne spune pri
marul. Dar In fiecare car
tier și pe fiecare stradă
sînt atîtea
amănunte de
care depinde crearea unei
ambianțe plăcute... E fi
resc, deci, ca acestea să Ie
rezolvăm împreună cu cei
care trăiesc aici.
— Acum, In 1985, e ■ im-

presionantă zestrea de lo
cuințe a Bacăului...
— Da ! 50 000 de aparta
mente. Peste 90 la sută
construite în ultimii 20 de
ani. Și eu, care sînt de

0 zi din

consultîndu-ne cu depută
ții, cu cetățenii.
— Ce rezultă din aceas
tă consultare ?
— în primul rind că tipi
zarea construcțiilor nu tre-

activitatea

meserie maistru construc
tor; pot să vă spun că se
clădește din ce în ce mai
bine. Acum nu ne mai
mulțumim să punem cap
la cap blocuri-bară.
— Dimpotrivă, încercăm
să fim cit mai inventivi,
adaugă arhitecta Novac.
Numai pentru sistemati
zarea zonei centrale avem
20 de variante de proiect
pe care Ie definitivăm

unor

edili

bule înțeleasă rigid, ci
creator, în funcție de con
diții și cerințe. Privind ast
fel lucrurile avem un
cîmp larg de acțiune. în
comisia
de sistematizare
mulți deputați au făcut ob
servația că unele încărcă
turi de pe panouri sînt
prea abundente, se utili
zează prea mult ciment și,
uneori, prea multe culori.
Sint păreri întemeiate. Am

ajuns la concluzia că, valorificind tradițiile arhitec
tonice locale, trebuie să acordăm mai multă atenție
volumetriei, mișcării în
spațiu, care dă lumină și

fruntași

pe

țara

umbră, creează varietate.
Desigur, tot pe baza unei
largi consultări s-a hotărit
amplasamentul obiectivelor
social-culturale, al spațiilor
comerciale, școlilor, grădi
nițelor, s-‘au stabilit căile
de acces și de circulație,
încă din faza de proiect
cartierul este precum îl vor
oamenii.
Ne îndreptăm împreună
spre centru. Orașul are

pulsația vie a unui șantier.
In apropierea impozantului
magazin universal „Lucea
fărul", primarul se întilnește cu unul din cei mai
activi deputați, Dumitru
Munteanu. De la acesta
aflăm fapte petrecute pe
aici în ultimul timp :
— Constructorii au clă
dit bine, dar în graba lor
pe străzile Cuza Vodă, 30
Decembrie și altele au lă
sat gropi și șanțuri adinei,
grămezi de moloz, asfaltul
spart. Văzînd că nu ne în
țelegem cu ei, ne-am adre
sat tovarășului primar, care
ne-a zis : „Eu intervin la

Gh. ATANASIU
Gheorqhe BALTĂ
corespondentul „Scînteii"
(Continuare in pag. a II-a)

Șoseaua
Olteniței
străbate maiestuoasă
partea de sud-est a orașului, indreptindu-se
spre
„Danubiana".
Soarele toamnei își
răsfringe razele pe fa
țadele noilor blocuri,
semețe și albe. Pină
nu de mult, pe aceste
locuri intîlneai case
mărunte, înghesuite in
curți strimte, cu aspect
aproape rural, cișmele
colective, terenuri acoperite, ici, colo, cu
pete de iarbă, cite o
prăvălie modestă cu
pereții pătați de ume
zeală. Cam asta era
toată averea locală.
Insă, ca peste tot in
București, au apărut
și aici buldozere, ca
mioanele au cărat pia
tra și pămintul, s-au
înălțat macarale, sche
le, iar Șoseaua Olte
niței a dobindit contu
rurile zilei de azi —
cu
ansambluri
de
blocuri repartizate ar
monios în spațiile al
tădată meschine, cu
unități diverse, comer
ciale și de prestări
servicii. Timpul și-a
spus cuvîntul, așa cum
l-a spus în toate zo
nele Capitalei, mai
ales in aceste două
decenii care au trecut
de la Congresul al
IX-lea al partidului —
ani care au marcat o
nouă etapă in dezvol
tarea social-economică
a țării. Tot ceea ce
s-a realizat in acest
arc de timp e o măr
turie convingătoare a
politicii
partidului,
care — așa cum subli
nia in repetate rînduri
secretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu —
pune in centrul tutu
ror preocupărilor sale
omul, bunăstarea sa,
ridicarea permanentă
a calității vieții.
In fiecare diminea
ță, șoseaua freamătă
de o activitate și o
circulație intense. In
această mulțime gră

bită se află, de fie
care dată, și un bărbat
intre două virste, cu
o statură impunătoa
re, pe nume Georgică
Slabu, inginer, șeful
secției de asamblare
de la „Danubiana". In
drum spre secție, in
ginerul
salută din
mers colegii și priete
nii cu un zimbet dis
cret, încărcat de bucu
ria regăsirii : „Sintem
iarăși împreună!", ar
vrea, parcă, să spună
în loc de sobrul „Bună
ziua". După începerea
programului, inginerul
face controlul secției,

Confecționează zilnic,
in medie, 33—35 de
anvelope — o adevă
rată performanță. Este
membră in consiliul
oamenilor muncii, deși
n-are decît 24 de
ani. Vă amintiți cum
sună versul ? «Valoă-,
rea nu așteaptă ca'
virsta s-o măsoare*.
Ei'i se potrivește cum
nu se poate mai bine".
lntr-o scurtă pauză
de lucru, tinărul mun
citor Sebastian Butușină, comunist, se apropie de noi : „Apa
ratura pe care o ve
deți a fost concepută
de noi. Sint utilaje
care ne reprezintă, aș
putea spune, statutul
de proprietari, produ
cători și beneficiari,
în modul cel mai con
cret. Au productivita
urmărind
atent
te mărită, sint sigure
îi
concentrat cum se
in exploatare, ușor de
producția
realizează
întreținut, funcționea
zilei. Ne apropiem și
ză cu consum redus de
noi, ne cerem scuze...
energie". Iată una din
și-l însoțim, Din cind
primele lecții de etică,
in cind se oprește,
de gindire, învățată
spune citeva cuvinte,
aici de tineri — a
își continuă drumul:
munci nu e o simplă
„Ioane, atenție cum
datorie, ci o condiție
pliurile !;
îmbinați
a înseși vieții, o de
Valentine,
controlați
terminantă concretă a
mașina și, astăzi, o ju
personalității
comu
mătate de oră curățe
niste.
nie !...“. Nu e greu să
După
terminarea
constați. că ordinea și
programului ieșim pe
disciplina, respectarea
poarta întreprinderii
tehnologiilor, utiliza- . împreună cu inginerul
rea rațională a mași
Georgică Slabu, cu
nilor, a materialelor,
alți muncitori. „Ce-țî
a timpului de lucru
mai fac copiii. Con
sint, aici, la ele acasă,
stantine ?“ — întrea
cum se zice. La sec
bă inginerul Slabu
torul de confecționări
pe cineva. „Examene,
anvelope, cot la cot cu
meștere, examene. Am
bărbații, lucrează o
emoții".
tinără
muncitoare.
Oamenii se grăbesc
„Este mindria secției,
spre casă... spre apar
precizează inginerul,
tamentele noi, confor
în acest sector, de re
tabile din Șoseaua Ol
gulă, lucrează numai
teniței — o adevărată
bărbați. Și atunci cind
magistrală
a împlini
Maria Călian (căci
rilor — care pătrunde
despre ea e vorba) s-a
maiestuoasă in partea
încadrat la noi, ne-a
de sud-est a orașului,
spus că și femeile pot
venind dinspre „Da
munci la fel de bine.
nubiana".
La început am fost
sceptici, dar, după aAlexandra
ceea, ne-a convins.
CALMACU
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Resursele locale - izvoare sigure
pentru dezvoltarea micii industrii
în acesta iile premergătoare Congresului consilii
lor populare, organele locale ale puterii și administra
ției de stat își analizează activitatea, in spiritul exi
gențelor actuale și de viitor puse de partid, reținînd experiențele valoroase, pentru a fi extinse și
generalizate, gîndind și proiectînd măsuri de înlătu
rare a deficiențelor, de ridicare a muncii lor pe o
treaptă superioară.
Valorificarea resurselor locale - ca unul din
mijloacele deosebit de importante pentru obținerea
de venituri în vederea autofinanțării, în cadrul larg ai
autoconducerii pe plan local - constituie, în acest
sens, unul din subiectele la „ordinea zilei", mai ales
în lumina prevederilor recentului proiect de Lege care
Dacă marea Industrie ai meleagu
rilor blstrlțene și năsăudene este
creația exclusivă a ultimelor două
decenii, mica industrie și prestările
de servicii au, în această parte de
tară, o veche tradiție. Deși trebuie
spus că o comparație a breslelor
Bistriței din perioada de maximă în
florire a lor și o singură coopera
tivă meșteșugărească (din cele 8
existente azi în cadrul Uniunii ju
dețene de profil) e net favorabilă
ultimei. Pe de altă parte, în 1984
prcțducția-marfă a micii industrii și
prestărilor de servicii a întrecut cu
mai bine de 300 milioane lei tot ce
a realizaț în 1968 economia județului
Bistrița-NăsăUd.

LA ÎNCEPUT A FOST... INVEN
TARUL. „La obținerea rezultatelor
menționate — ne-a spus tovarășul
Petre Ceuca, șeful secției planifi
care în cadrul consiliului popular
județean — a contribuit în ultimii
patru ani materializarea unul volum
de investiții ce însumează aproape
100 milioane lei, destinat extinderii
și diversificării spațiilor de produc
ție, dotării cu utilaje și instalații de
mare productivitate, la care se
adaugă preocupările pe linia creș
terii numerice și a perfecționării pro
fesionale a forței de muncă, orga
nizarea mal bună a lucrului, îmbu
nătățirea și aplicarea corespunzătoa
re a acordului global generalizat."
înainte de toate, ceea ce se cere
subliniat e faptul că întreaga acti
vitate a fost analizată și discutată
la nivelul comitetului județean de
partid șl, apoi, coordonată practic do
către consiliul popular județean, de
către majoritatea consiliilor popu
lare teritoriale. Programul întocmit
a-a bazat pe materializarea ideii că
resurse locale au existat și există,
dar aceasta nu o suficient atîta
vreme cit ele nu sînt puse grabnic
și mai ales eficient în valoare. De
sigur, prima cerință este cunoașterea
lor, inventarierea lor — deși trebuie
subliniat că aceasta nu este o ope
rațiune unicat, că inventarierea tre
buie concepută ca permanentă, căci
materiale care azi pot părea nelnteresante» pot deveni valoroasa in
viitor.
Să luăm, pe rînd, eîteva din aceste
«surse—

stabilește obiective superioare calitativ în domeniul
autofinanțării. Aceste resurse se dovedesc un mare
filon de fonduri și mijloace ale consiliilor populare;
iar ele există, sînt accesibile și folosibile oriunde,
practic, în orice zonă din țară. In lumina Programu
lui privind dezvoltarea industriei mici in anii 1986—
1990, dezbătut și aprobat zilele trecute de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., acest sector
este chemat să-și dubleze volumul producției-marfă
industrială pină in anul 1990, asigurînd astfel în
fiecare județ cel puțin 8 000 lei pe locuitor. In acest
sens, al dezvoltării vertiginoase a industriei mici, pre
zintă interes experiența acumulată de consiliile popu
lare din județul Bistrița-Năsăud.

realizate din marmura existentă în
județ. La organizarea acestor tabere,
consiliile populare orășenești au avut
o contribuție determinantă. în același
timp, elemente de marmură — in
cluslv spărturi, cioburi, praf etc.
au fost folosite cu succes ca mate»
rial ornamental la un șir de construcții.
La Arieș sînt în curs de finalizare o carieră și secția de prelucrare
a marmurei cu o producție inițială
de 15 milioane lei, din care o parte

LEMNUL. Mai bine de o treime din
suprafața județului este acoperită de
păduri. Pornind de la această reali
tate, in comuna Feldru a fost creată
secția de producție a uneltelor agricole. Dar nu orice fel de unelte,
ci acelea care sînt foarte mult soli
citate in zona de munte și care nu
prea seamănă, nici in formă și nici
în gabarit, cu cele de la șes. Prin
ele se valorifică lemnul ce nu se
pretează a fi transformat în che
restea și mobilă. Avem posibilitatea

Din experiența organelor locale
ale puterii și administrației de stat
va lua calea exportului, producție
concretizată in blocuri și plăci de
marmură.
TUFURILE. în perimetrul așezări
lor Dumitra și Cepari, din trimestrul
IV al anului curent va lua ființă o
secție de prelucrare a mult discuta
telor tufuri vulcanice, utilizabile in
construcții, la imbrăcăminți pentru
drumuri, ca și in alte domenii,
— Teorii am citit multe despre
tufuri, ne-am interesat și de cercetărlle clujenilor în acest domeniu,
dar trebuia . să trecem și la treabă
— ne-a spus directorul întreprin
derii județene de producție prestări
„Rapid", inginerul loan Suller. Pen
tru început, avem în vedere reali
zarea de blocuri de zidărie și placaje
interioare, agregate pentru betoane,
produse pentru ameliorarea terenu
rilor agricole, furaje pentru animale.
Sîntem siguri însă că acest zăcămint.
prin conținutul său, ne va oferi
multe alte noutăți și surprize plă
cute.

de a produce anual asemenea unelte
în valoare de 8 milioane lei — ne-a
spus loan Anuță, primarul localită
ții. Dar nu ne propunem doar a le
realiza numai, ci și a le repara pe
cele existente in inventarul gospo
dăriilor țărănești.

COMPETITIVITATE ȘI COMPE
TIȚIE. Resursele locale sint la dis
poziția județului. Punerea lor in va
loare, ca și a altora — precum ba
lastul, calcarul marmurean, argiia,
piatra de var, răchita, sorgul,
nuielele de alun și mesteacăn, pro
dusele accesorii ale pădurilor, sub
produsele agricole — intră in sar
cina unităților, secțiilor de produc
ție și atelierelor ce aparțin de con
siliile populare, de Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșugă
rești și de alte organisme. între,
acestea s-a declanșat și se menține
o autentică competiție, avînd drept
•cuvint de ordine calitatea produselor
finite.
competitivitatea
acestora.

asigurarea desfacerii, satisfacerea
atît a nevoilor proprii, cit și valori
ficarea pe piețe externe. Ca urma
re, în cele 8 luni ale anului curent
s-au îndeplinit și depășit, la princi
palii indicatori, sarcinile de plan, în
condițiile diversificării rețelei, ale
dezvoltării unor activități ce Iac fai
ma județului, cum sint producția de
mic mobilier, împletiturile de răchi
tă, broderiile, covoarele înnodate și
multe altele.
în febra întrecerii se impune însă
acum un alt aspect al resurselor lo
cale — valorificarea materialelor re
cuperabile și refolosibile pe care le
oferă unitățile industriale niari și
cooperarea în acest sens cu între
prinderile respective. Unitățile și
secțiile proprii ale consiliilor popu
lare se preocupă de problemele recondiționării pieselor de schimb și
a subansamblelor uzate, organizării
serviciilor legate de întreținerea spa
țiului locativ, a rețelelor de . apă,
canalizare și termoficare. Nu este
întîmplător faptul că, în ultima vre
me, consiliile populare au organizat
mai bine de 600 activități cuprinzind
36 profile în. 14 ramuri ale econo
miei. ceea ce le va asigura la sfirșitul lui 1985 o pondere de 42 la sută
în volumul tota] de producție-prestații al județului. Specificăm însă,
conturile nu sint încheiate. Căută
rile și activitățile de punere in va
loare continuă...

RITM ACCELERAT IN VIITOR,
In cadrul recentei conferințe jude
țene a deputaților consiliilor popu
lare a reținut atenția — printre
multe alte aspecte legate de dezvol
tarea accelerată a meleagurilor bistrițene și năsăudene în următorul
cincinal — unul care plasează in
dustria mică și prestările de servicii
în avangarda celor mai dinamice
sectoare ale economiei locale. Se
specifică faptul că industria mică va
devansa ritmul de creștere a producției-marfă industriale pe ansam
blul județului. Au fost avansate și
cifre de plan cu acel prilej ; dar,
desigur, aceste cifre vor fl revizuite
și sporite în lumina recentului Pro
gram aprobat de Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. — creșteri
substanțiale fiind posibile. In princi
pal, pe seama valorificării depline
a resurselor locale. E o prevedere
realistă, pentru că, așa cum se con
stată, cei ce răspund de destinele acestei activități în județul BistrițaNăsăud au găsit căile, dar și mo
dalitățile practice pentru a face din
mica industrie o activitate mare !

Gheorqhe CRI ȘAN
corespondentul

„Scînteii"

PIATRA. Ce® mai mare parte
fflntre incintele unităților industria
le republicane de pe platformele din
Bistrița, Beclean și Năsăud sint îm
prejmuite cu garduri ale căror
postamente și stilpi sint confecțio
nate din piatră de riu, monolitizată
cu extrem de puțin ciment. S-a ob
ținut o trăinicie deosebită, un efect
estetic foarte plăcut. Acest gen de
„sistematizare pe verticală" a con
vină repede și s-a generalizat ca
atare. Adică... materialul s-a vindut
bine, adudnd cîștigurl bune.
— Am sesizat și noi exemplul
«ferit de edilii județului — ne-a
spus primarul comunei Măgura Ilvel,
Octavian Bora — și am trecut ime
diat la treabă, punînd în valoare
andezitele ce sînt net superioare
bolovanilor, mai ales că se pretează
la cioplitură. Și cum nici de meșteri
pietrari n-am dus lipsă, în momentul
de față cariera consiliului produce
anual 10 000 tone piatră brută, pre
cum șl 2 000 tone pavele și borduri,
din care exportăm mai mult de ju
mătate. Ne gîndim să închidem
circuitul productiv în viitorul apro
piat prin amenajarea unei stații de
eonctisars și realizarea de agregate
sortate, foarte solicitate și ele.

Cu oamenii, pentru oameni
constructori, dar să ajute
și cetățenii din cartier".
Și au ajutat.
Admirăm aleile drepte,
bine amenajate, terenurile
de joacă pentru copii,
mulțimea florilor și arbuș
tilor ornamentali care în
veselesc ochiul peste tot.
între timp, primarul și
deputatul se angajează într-o discuție care are drept
punct de pornire propune
rile
cetățenilor
privind
realizarea unor noi obiec
tive.
— De cite nu e nevoie,
tovarășe primar, intr-un
cartier nou ca al nostru,
care crește de la o zi la
alta.
— Ați dezbătut temeinic
cu cetățenii proiectul noi
lor prevederi legale privind
contribuția bănească și in
muncă ?
— Ne bizuim tocmai pe
adeziunea lor deplină la
aceste prevederi. Oamenii
știu că tot ce fac este pen
tru ei, pentru frumusețea
și împlinirea armonioasă a
orașului, și înțeleg să se
gospodărească
așa
cum
trebuie.
La un moment dat, prin
dreptul nostru trece un
om, încă tinăr, care-1 salu
tă pe deputat cu o consi
derație aparte. Dumitru
Munteanu ii răspunde la
salut întrebîndu-1 :
— Ce faci ? Cum o duci?
— Bine, bine ! — vine
răspunsul. Acum lucrez.
Sînt mulțumit.

Deputatul ne spune pe
scurt povestea acestui om.
învățase ceva tinichigerie
și lucra cînd și cind. ba ici,
ba colo, fără să-și găseas
că un rost temeinic. Viata
lui se degrada întruna.
Nu-și îndeplinea îndatori
rile, nu muncea ; simțeam
că alunecă din ce in ce
mai mult pe o pantă nedo
rită. în citeva rinduri am
stat de vorbă cu el. Pină
ce intr-o bună zi l-am luat
cu mine la Antrepriza 2
de construcții și am aran
jat să fie încadrat. După
O vreme m-am interesat
despre el și am aflat că,
așa cum se spune, s-a dat
pe brazdă. Adineauri l-ați
auzit : „lucrez, sint mulțu
mit". Trebuie să vă spun
că, la rîndul meu. sint și
eu mulțumit de toată po
vestea aceasta. Este doar
vorba de viața unui om.
Cit de multilaterală și de
profundă este zona de ac
tivitate a celor aleși de
cetățeni să diriguiască tre
burile obștii ! în alt car
tier al Bacăului, și anume
în Cornișa Bistriței, o
deputată, profesoara Ana
Filioreanu, directoarea Șco
lii' generale nr. 10, se
preocupă „prin vocație" de
„construcția omului" :
— Este semnificativ că
prima clădire nouă a car
tierului nostru a fost școa
la Ia care acum învață
peste 1 500 de copii. For
marea și educarea lor de
pind de întreaga ambian
ță în care trăiesc. De a-

La cules participă toți locuitorii satelor
în acest an. în JUDEȚUL
OLT, recoltarea porumbu
lui. ca și a altor culturi se
desfășoară sub semnul răs
punderii pentru calitate, in
sensul evitării pierderilor
de orice natură. La indica
ția comandamentului jude
țean pentru agricultură, re
coltarea se face manual,
în cea mai mare parte, iar
mecanic — numai cu com
binele de mare randament
C 6-P. In județ, la dispozi
ția cooperativelor agricole
se află 236 combine de
acest tip, dar o parte din
ele nu pot fi folosite, ca
urmare a lipsei unor piesa
de schimb, in principal,
lanțuri duble de transmisie.
Am urmărit în citeva
unități agricole cum se
lucrează la recoltarea po
rumbului. Trebuia mențio
nat că, spre deosebire de
anii din urmă, culesul a
început cu precădere în
zona de centru și mai pu
țin in sudul județului, unde
posibilitățile de irigare de
pină ■ acum mențin boabele
la o umiditate încă ridica
tă. Din contră, seceta a
grăbit- uscarea1 atît a știuleților, cit și a tulpinelor,
peste tot acolo unde nu au
putut fi irigate.
în consiliul agroindustrial

Radomirești, întreaga su
prafață de 4 830 hectare va
fi recoltată manual. Pină
în ziua de 3 septembrie re
colta a fost strînsă de pe
aproape 700 hectare. La
cooperativa agricolă Rado
mirești se aflau 420 coope
ratori fce lucrau grupat, în
formații. Formațiile nu trec

parte din coceni au fost
stivuiți . pentru uscare la
capătul solei". Pe terenu
rile de pe care a fost strinsă recolta de porumb se
află la pășunat o cireadă
ds vaci. Șeful fermei, zo
otehnistul Gheorghe Voica,
afirmă că terenul va fi
considerat eliberat, bun

la recoltarea porumbului pe
o nouă solă pină cind nu
termină lucrarea pe cea
începută. „Cooperatorii au
înțeles că această metodă
nu afectează aplicarea acordului global pe forma
ție, intrucît recolta es'te În
registrată corect — ne spu
nea Costache Barbu, pre
ședintele unității. Această
modalitate grăbește recol
tarea, iar transportul știuleților în bază se face ope
rativ. O parte din coceni
au fost strînși cu tocătoa
rele E 281 și însilozați în
amestec ou capitule de
floarea-soarelui. în baza
furajeră
s-au
depozitat
acum 680 tone. O altă

pentru arătură, după 3—4
treceri consecutive cu animalele. „Se mai află
buruieni, pănușl de po
rumb, resturi vegetale, și
e păcat să se piardă —
preciza șeful fermei. De ce
lelalte furaje recoltate nu
ne atingem pînă la iarnă",
în același mod se proceda
și la cooperativa agricolă
Bobicești: pe o tarla de 56
hectare,
recoltată lingă
„Pădurea Saru". se aflau la
pășunat 300 taurine.
La cooperativa agricolă
Strejești lucrau .380 de oa
meni. Se recolta și cu
combinele C 6-P. Tocătura
de coceni se colecta în

cupluri de remorci, apoi se
pășuna. Manual se recolta
o tarla de 40 hectare pe
care știuleții au fost, an
terior,
depănușați,
iar
vîrfurile cocenilor — tăia
te. „în felul acesta am
grăbit cu 12 pină la 15 zile
uscarea boabelor" — ne
spune șeful fermei, Elena
Șurlea. Și la cooperativa aagricolă Teslui, porumbul
din unele lanuri cu umiditate încă mare este
transportat pe piste, unde
este solarizat citeva zile și
apoi livrat in baza de re
cepție.
Pînă la 3 septembrie, în
județul Olt a fost strînsă
recolta de. pe 5 644 hecta
re. Prin mobilizarea a mii și
mii de oameni, a formații
lor de mecanizatori și
de
transport, a
tutu
ror atelajelor, ritmul cu
lesului crește de la o zi la
alta. Oamenii muncii din
agricultura județului sînt
hotăriti să pună la adăpost
întreaga recoltă de porumb
și să depoziteze în bazele
furajere producția secun
dară.

Mihai
GRIGOROȘCUTĂ

corespondentul „Scînteii"

Nu trebuie admise decalaje între recoltare
și transport

MARMURA. Frumosul și marele
parc al stațiunii balneoclimaterice
Sîngeorz-Băi, ca și cel al orașului
Năsăud, sînt înzestrate, prin harul
trtistic al unor sculptori participanți
la două tabere de creație, cu statui

(Urmare din pag. I)

TRATE HIRTELE SUTOM - PHTEBNIE
MOBILIZATE LA STRINGEREA RECOLTEI

ceea. ca profesoară și ca
deputată, am > inființat pe
lingă școală o universitate
cultural-științifică. la care
invităm părinții să si înt Unească cu oameni da cul
tură, de știință, psihologi,
juriști, medici.
Discutăm
probleme de educație, de
sănătate, de trăinicie a fa
miliei. Mă preocup și de
comisia de judecată din
cartier. Acționăm în așa
fel incit sâ rezolvăm ma
joritatea cazurilor fără a
mai fi nevoie .să se ajun
gă in fața justiției. De ase
menea, încercăm să depis
tăm cit mai timpuriu familiile-problemă.
— Cum reușiți ?
— Pulsul nostru sînt co
piii. Fiecare șoc îi lovește
in primul rind pe ei și —
cunoscindu-i bine — noi
simțim orice dereglare. Am
reușit să intervenim cu
succes in numeroase ca
zuri. Toate acestea cer
mult tact, perseverență,
muncă stăruitoare.
Cind am strins fonduri
pentru construcția sălii de
gimnastică a școlii, după
normele „clasice" elabora
rea proiectului ar fi tre
buit Să dureze șapte luni.
Am făcut apel Ia părinți,
la comitetul de cetățeni.
Arhitectul Popovici, tehni
cianul proiectant Biber»,
împreună cu alți părinți
ne-au dăruit proiectul după
o muncă de' zece nopți. A
fost aprobat imediat de co
mitetul executiv și — cu
participarea tuturor — sala

de gimnastică s-a terminat
in mai puțin decit
cele
șapte luni in care ar fi tre
buit să fie făcut doar pro
iectul...
— Un adevărat record !
Revenind la întregul oraș
se pare, tovarășe primar,
că băcăuanii colecționează
asemenea recorduri. Mă re
fer
la construcția
noii
gări...
— O construcție de am
ploare care nu a durat mai
mult de un an. A fost ma
rea ambiție a locuitorilor
Bacăului ca să avem
o
poartă de intrare pe măsu
ra noii staturi a orașului.
S-a deschis un șantier al
tineretului, oamenii
au
participat zi și noapte, în
ture, venind — cu mare, cu
mic — chiar mai mulți de
cit ii solicitau
deputății,
comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari. S-au
făcut zeci de mii de ore
de muncă, s-au obținut
importante economii. Aproape fiecare băcăuan
poate spune : am pus și eu
umărul aici.
Către seară, la consiliul
popular municipal am întilnit la lucru comisia per
manentă, care se ocupă de
comerț, aprovizionare, in
dustria mică, prestările de
servicii. Președinta comi
siei, deputata Maria Titianu, ne pune în temă :
— Analizăm îndeplinirea
programului de aprovizio
nare pentru toamnă-iarnă
pe care l-am alcătuit din
timp. Ținem seama de ne
cesități, de resurse, bi-

zuindu-ne pe autoaprovizionare. Luăm măsuri ca
fluxul produselor să
se
desfășoare normal, ritmic.
Spiritul de bună gospo
dărire e prezent peste tot
in orașul de pe Bistrița.
Drept răsplată, doi ani la
rind, municipiul Bacău a
fost distins cu „Ordinul
Muncii" clasa I -pentru
rezultatele dobîndite.
— E un loc fruntaș care
vă onorează, tovarășe pri
mar.
— Mai ales ne
obligă.
Orașul s-a dezvoltat pu
ternic, îndeosebi în anii glorioși ai „Epocii
Ceaușescu". în ultimele
două decenii, producția in
dustrială a crescut de la
două la aproape 15 miliar
de/ cu un accent deosebit
pe ramurile de vîrf : con
strucția de mașini, electro
nica,
chimia,
mecanica
fină. A sporit numărul ce
lor care lucrează in indus
trie de la 10 000 Ia 50 000,
creindu-se un puternic de
tașament muncitoresc, re
voluționar. La rindul el,
populația a ajuns ta peste
175 000 locuitori.
Această
excepțională
dezvoltare
impune un inalt nivel ca
litativ al activității noas
tre.
— Pe ce vă bizuiți ca
să-l realizați ?
— Pe deputați, pe comi
tetele de cetățeni, pe cei
peste 5 000 membri ai acti
vului obștesc, pe întreaga
populație. Lucrăm cu oa
menii, pentru oameni. Și
aceasta merită orice efort...

în JUDEUL BRĂILA, cu
lesul porumbului de pe cele
83 700 hectare este abia la
început, pină în seara zilei
de
4 septembrie
fiind
strînsă recolta doar de pe
5 000 de hectare. Și aceasta
datorită, in principal, fap
tului că pe o mare parte a
solelor cultura nu a ajuns
încă Ia maturitate. Acolo
unde umiditatea știuleților
a scăzut corespunzător, se
lucrează intens, fiind bine
corelat transportul cu re
coltarea. La cooperativa
agricolă Tudor Vlaclimirescu sint mobilizați la cules
peste 100 de țărani coope
ratori. Pînă în seara zilei
de 4 septembrie s-a strins
recolta de pe 25 de hectare
șl s-au transportat 250
tone, in mare parte cu cele
40 de căruțe ale unității.
La I.A.S, Urleasca, din cele
3 332 hectare 2 932 sînt recol
tate cu ajutorul celor 29 de
combine, iar restul supra
feței — manual. De remar
cat atît grija pentru ca toți
știuleții să ajungă în re
morci, cit și preocuparea
ca întreaga masă verde să

fie tocată
și
însilozată
operativ.
Unele probleme se ridică
în legătură cu recoltarea
și transportul sfeclei de
zahăr, care, in județul Brăi
la,
ocupă 10 613 hectare,
în raidul întreprins in ziua
de 4 septembrie am putut

l!vrîndu-se zilnic cite 100
de tone.
Pe o solă cultivată cu
sfeclă de zahăr, de la fer
ma nr. 2 a cooperativei
agricole Movila Miresii, am
ajuns în momentul îh care
sosise un camion cu două
remorci pentru a Încărca

constata că în multe uni
tăți — cooperativele agri
cole Scorțaru Vechi și
Tudor Vladimlrescu, de
exemplu — recolta
este
bună, de peste 45 tone la
hectar. Da asemenea, și la
cooperativa agricolă Ur
leasca, o altă unitate prin
care am trecut, după cum
aprecia inginerul Constan
tin Cârcel, se vor obține
in medie 40—42 tone Ia
hectar. Pînă in prezent, aici
s-a' strins recolta de pe 40
hectare din cele 180 culti
vate cu sfeclă de zahăr,

sfecla adunată în grămezi.
Operația de încărcare
a
decurs insă anevoios, de
oarece la această lucrare
participau doar 4 oameni.
Și numai înainte cu o ju
mătate d* oră de a sosi la
sola respectivă, trecind pe
la sediul cooperativei, am
văzut în birouri patru fe
mei care răsfoiau hîrtiile.
Nici alți oameni din sat nu
participau. în ziua respec
tivă, la executarea lucră
rilor agricole. Cit de util
ar fi ca aceștia să iasă in
cimp, chiar la încărcarea
sfeclei 1 Spunem aceasta
întrucit fabrica din Ianca,

pentru a lucra la întreaga
capacitate, are nevoie zilnic
de
3 500-—4 000 tone
de
sfeclă. Această fabrică de
zahăr se confruntă si cu
alte probleme care frânea
ză procesul de producție,
încă de la 1 septembrie
era programată suplimen
tarea CU1 1 500 tone a capa
cității de
transport.
cu
mașini din județul Vrancea. Nici după 4 zile aces
tea nu sosiseră. Așa cum
ni s-a spus la direcția agri
colă, lipsa acestora afec
tează graficele de transport
si, deci, procesul de pre
lucrare a sfeclei de zahăr.
Este și principalul motiv
pentru care, la data res
pectivă. se aflau in cîmo
5190 tone de sfeclă de
zahăr decoletată și netrans
portată. în fiecare zi. din
lipsa
mașinilor,
stocul
crește, iar ca urmare a
căldurii, procentul de za
hăr scade, ceea ce nu tre
buie admis. Transportul
sfeclei.
trebuie
corelat
perfect cu recoltarea acesteia.
»

Comellu IFRIM
corespondentul
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Semnale (neluate încă în seamă)
pe adresa centrelor de valorificare
Cultura cartofului s-a
extins mult în JUDEȚUL
ARAD, sporind, totodată, și
randamentul la hectar. Ca
atare, județul își asigură
astăzi in totalitate necesa
rul de cartofi și livrează
între 10 000—15 000 tone unor centre muncitorești din
Valea Jiului, la Reșița,
București etc. Pentru această toamnă, Aradul are
de strins cartofii de pe o
suprafață de 7 100 hectare.
Recoltarea cartofilor de
toamnă s-a început și se
prevede realizarea unei
viteze zilnice de circa 200
hectare. Pină acum, aceas
tă lucrare s-a efectuat pe
mai bine de 600 hectare,
iar la fondul de stat au
fpst livrate peste 10 000
tone cartofi. Cum se ac
ționează,
practic, pentru
intensificarea recoltării și
transportului ?
La C.A.P. „Lumea nouă"
din Curtici se
aflau la
lucru aproape 100 de coo
peratori, care adunau și
sortau cartofii, în funcție
de calitate. In timp scurt,
recolta a fost strînsă de
pe 5 din cele 100 de hec
tare. De la
președintele
unității,
Ilie
Bulboacă,
aflăm că întreaga supra
față a fost lucrată in

acord global de către coo
peratori. La marginea so
lei, cartofii erau încărcațî
in atelaje. „N-avem pro
bleme cu transportul —
ne
spune
președintele.
Dispunem de 25 atelaje.
Pe măsură ce lucrările
avansează, vom asigura
noi forțe. Sint așteptate

tofii au fost recoltați de
pe 84 hectare din cele 600
hectare cultivate — ne
spune Adrian Călaj, pre
ședintele consiliului agro
industrial. Munca este te
meinic organizată și vrem
ca înainte de stîrșitul
lunii septembrie să nu mai
existe nici
un cartof in

CARTOF
încă 12 atelaje hipo din
județul Maramureș, iar
noi am mai prevăzut ca
necesare trei autocamioa
ne a cite 5 tone fiecare și
un 'tractor cu
două re
morci".
Munca la recol
tarea cartofilor
este or
ganizată temeinic și la co
operativele agricole înve
cinate : Ia „23 August" —
Curtici producția a fost
strînsă de pe 10 hectare ;
la Dorobanți — de pe 17
hectare ; la Sinmartin — de
pe 30 hectare ; la Macea —
de pe 23 hectare ; iar la
ferma C.L.F. Curtici — de
pe 8 hectare.
„în total, în consiliul
agroindustrial Curtici, car-

cimp. Transportul nu se
desfășoară in ritm cu re
coltarea. Și aceasta intru-ț
cit C.L.F. Curtici nu preia
imediat producția obținută.
Ca atare, zilele trecute, in
mai multe unități agricole
din consiliul nostru se
aflau stocuri mari, de cite
40—50 tone cartofi,
care
așteptau cam de mult pre
luarea".
Și la cooperativa agricolă
Sintana
se ridică unele
probleme legate de prelua
rea cartofilor. Aici, la fer
ma nr. 1, condusă de ingi
nerul Traian Gotna, carto
fii au fost adunați de pe
30 hectare din totalul de
210, livrindu-se pînă acum

Ia fondul de stat 420 tone.
Recoltarea se
face după
graficul alcătuit împreună
cu Trustul horticulturii
Arad, la lucrări participind
zilnic 120—140 cooperatori.
După spusele ingineruluișef al unității, Ioan Bolog,
livrarea nu se poate face
imediat din cauză că nu
se asigură suficiente am
balaje. Apelul lansat spre
C.L.F. Chișineu-Criș este
cu atît mai justificat cu cit
in perioada imediat urmă
toare ritmul recoltării car
tofilor se va intensifica
mult.
Așadar, startul recoltării
cartofilor a fost dat. Zilele
acestea, lucrarea șe va ge
neraliza în întreg județul
Arad. Alături de cele peste
50 de mașini de recoltat
cartofi, pe lingă atelajele
hipo și mijloacele auto âle
unităților vor participa la
transportul producției și
80 de autocamioane de la
I.T.S.A.I.A., astfel incit re
colta să fie dusă Imediat
din cimp. Este necesar să
fie rezolvate rapid toate
problemele de care depinde
ca transportul să decurgă
în același ritm cu recolta
rea.

Tristan MIHUTA

corespondentul „Scînteii"
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SE CERE TUTUROR
MAXIMĂ RĂSPUNDERE!
Opinii in legătură cu Decretul privind noi măsuri pentru aplicarea

mecanismului economico-financiar și creșterea răspunderii personalului
de conducere și a personalului tehnic, economic și de altă specialitate

în realizarea planului de producție pentru export și a planului de
producție in industria extractivă

Reglementări in deplină
concordantă cu interesele
economiei naționale
Și colectivul Schelei de
producție petrolieră Clejani, din județul Giurgiu,
a primit cu viu interes
decretul Consiliului de
Stat, dat publicității, cu
privire la noi măsuri pen
tru aplicarea mecanismu
lui economico-financiar și
creșterea răspunderii per
sonalului de conducere și
ă personalului tehnic, eeonomic și de altă spe
cialitate în realizarea pla
nului de producție pentru
export și a planului de
producție in industria ex
tractivă. Doresc să preci
zez că prevederile acestui
decret sînt în concordan
ță deplină cu interesele
oamenilor muncii, cu ce
rințele creșterii în ritm
mai susținut a bazei energetice și de materii
prime — condiție esen
țială a dezvoltării conti
nue a economiei noastre
naționale.
Apreciez că prevederile
noului decret constituie
încă o dovadă a consec
venței cu care conduce
rea partidului și statului
nostru aplică in practică
principiul
socialist
al
cointeresării materiale, al
îmbinării armonioase
a
intereselor economiei na
ționale cu cele ale produ
cătorilor de bunuri mate
riale.
Și noi, cei care lucrăm
la Schela de producție pe
trolieră Clejani, sin tem animați de dorința patrio
tică de a da țării cit mai
mult țiței și, mobilizați de
prevederile noului decret,
vom face totul pentru re
cuperarea
restanțelor,
pentru realizarea și de
pășirea planului de ex
tracție pe anul 1985 prin
exploatarea intensivă a
rezervelor de hidrocar
buri existente în această
parte a Cîmpiei Române.

în acest sens avem un
program prioritar pentru
introducerea unor tehno
logii moderne de extrac
ție, cum ar fi combustia
subterană
și aplicarea
tratamentelo-r termo-gazochimice, care asigură ob
ținerea unor producții
substanțiale chiar și la
sondele care sînt conside
rate ca fiind epuizate.
Ultima tehnologie de ac
tivare a sondelor experi
mentată recent a fost de
ja extinsă la un număr
de 38 de sonde și, ca ur
mare, am realizat un spor
de producție de aproape
2 000 tone țiței.
Prevederile noului de
cret ne stimulează acum
să luăm în continuare
alte măsuri în vederea
creșterii ritmului de ex
tracție. în acest sens, vom
acționa ferm pentru apli
carea celor mai adecvate
soluții menite să asigure
realizarea intr-un timp cit
mai scurt a peste 150 de
operații geologo-tehnologice in vederea intensifi
cării afluxului de țiței. De
asemenea, vom acționa
pentru mărirea parame
trilor de pompare și op
timizarea extracției ți
țeiului prin metoda gazlift, înlocuirea țevilor de
extracție la un număr de
100 sonde, realizarea pro
belor de producție la noi
le sonde. Sîntem convinși
că toate acestea, precum
și alte măsuri pe care le
vom lua în continuare
vor permite colectivului
nostru să-și onoreze exemplar sarcinile ce-i re
vin.

Ing.
Eugen CRTSTESCU
director
cu probleme de producție
la Schela petrolieră
Clejani, județul Giurgiu

Cadru favorabil pentru
promovarea produselor
romanești pe piața externă
Asemenea tuturor oa
menilor muncii din în
treprinderea în care lu
crez, am luat și eu cu
noștință cu viu interes de
decretul Consiliului de
Stat cu privire la
noi
măsuri pentru aplicarea
mecanismului economicofinanciar
și
creșterea
răspunderii
personalu
lui de conducere și a
personalului tehnic, eco
nomic și de altă speciali
tate în realizarea planu
lui de producție pentru
export și a planului de
producție în industriaextractivă. Ca unul care
lucrez de aproape
trei
decenii in întreprinderea
de rulmenți din Birlad,
unitate care exportă pro
dusele sale în 70 de țări
ale lumii, apreciez ca
binevenit noul act nor
mativ. El va spori și mai
mult interesul și
răs
punderea tuturor cadre
lor de
conducere și a
personalului tehnic și economic atit din între
prinderea noastră, cît și
din centrala și ministe
rul de resort pentru rea
lizarea la termen și la
un inalt nivel calitativ a
planului de producție la
export. în acest fel se
asigură o cointeresare
mai bună, directă a acestor categorii de per
sonal pentru organizarea
superioară a muncii și a
producției, pentru perfec
ționarea continuă a flu
xurilor
de
fabricație,
ceea ce va determina o-

norarea
exemplară
a
contractelor încheiate cu
partenerii externi.
Este
în spiritul eticii și echi
tății socialiste ca pentru
rezultate deosebite să se
acorde stimulente mate
riale, iar pentru neîndeplinirea planului să se
aplice penalizări.
In același timp
este
bine că prevederile de
cretului se aplică în mod
corespunzător și
perso
nalului de conducere și
de altă specialitate eu atribuții în realizarea pro
ducției de export din Co
mitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Apro
vizionării
Tehnico-Materiale
și
Controlului
Gospodăririi
Fondurilor
Fixe. Ministerul Comer
țului Exterior și Coope
rării Economice Interna
ționale, Ministerul Fi
nanțelor și Banca Româ
nă de Comerț Exterior,
precum și miniștrilor asimilați acestora. celor
lalte cadre din conduce
rea acestor organe cen
trale și viceprim-miniștrilor care coordonează
activitatea organelor res
pective. în felul acesta
se creează un cadru și
mai
favorabil
pentru
desfășurarea
activității
productive, pentru pro
movarea pe scară cît 'mai
largă' a produselor româ
nești pe piața externă.

lancu TRIFU
maistru la întreprinderea
de rulmenți din Birlad

Este io folosul nostru,
al tuturor, să muncim mai bine
Recentul decret al Con
siliului de Stat a fost pri
mit cu viu interes și de
minerii bihoreni. Noile'
reglementări ne stimu
lează să acționăm cu spi
rit de răspundere, intr-un
climat de ordine și disci
plină muncitorească, pen
tru Îndeplinirea exempla
ră a planului.
Nouă, minerilor, secre
tarul general al par
tidului, . tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ne-a
adresat în repetate rân
duri chemarea de a face
totul pentru dezvoltarea

bazei de materii prime și
resurse energetice a țării.
Răspunzînd acestor în
demnuri, minerii bihoreni
sint hotăriți să acționeze
cu toate forțele, în spirit
revoluționar, pentru a da
patriei cit mai mult, căr
bune. Iar pentru noi, an
gajamentul este faptă. Că
lucrurile stau întocmai
așa o dovedește și faptul
că, în cele 8 luni care au
trecut din acest an, am
extras suplimentar peste
190 000 tone lignit, reali
zare fără precedent in
istoria unității.

Măsurile stabilite prin
recentul decret sînt în in
teresul fiecăruia dintre
noi. Muncim mai bine,
câștigăm mai bine. Re
centul decret prevede în
art. 5 acordarea unei pri
me lunare de pînă la 10
la sută din retribuția ta
rifară, calculată în raport
de procentul de depășire
a planului de extracție.
Această prevedere repre
zintă un puternic stimu
lent pentru personalul de
conducere, tehnic, econo
mic și de altă specialitate
de a munci mai bine, de
a lua măsuri operati
ve pentru perfecționarea
tehnologiilor și a condiții
lor de lucru din abataje.
Statul ne-a creat con
diții dintre cele mai bune,
iar noi trebuie să le valo
rificăm la un nivel supe
rior.
La Voivozi, extragerea
cărbunelui din subteran
este complet mecanizată,
fapt ce impune o maximă
răspundere în folosirea cu
indici înalți a utilajelor.
Semnificativ pentru mo
dul în care-și desfășoară
activitatea colectivul nos
tru este, de altminteri,
faptul că. în acest an, în
tregul spor de producție a

fost obținut numai pe
seama creșterii producti
vității muncii, minerii de
la Voivozi înțelegind că
nivelul producției depin
de de buna funcționare a
utilajelor conducătoare.
în ' fiecare sector se
simte pulsul unei activi
tăți bine organizate. Ne
preocupă în mod stăruitor
asigurarea liniei de front
necesare, devansînd cu
ce puțin două săptămini
punerea in funcțiune a
fiecărui nou abataj. Spo
rurile ' de producție înre
gistrate ne dau garanția
îndeplinirii cu două luni
mai devreme a planului
anual,
acordînd
toată
atenția lucrărilor de pre
gătiri miniere în vederea
asigurării unui debut pro
ductiv bun în anul 1986.
Rezultatele bune obți
nute pînă acum nu con
stituie însă un motiv
de automulțumire pentru
minerii noștri ci. dimpo
trivă, mobilizează toate
forțeje pentru depășirea
și mai substanțială a pla
nului.

Stil de muncă modem, eficient în conducerea activității economice

„VIAȚA-LOCUL FIECĂREI DECIZII,
VIAȚA-EXAMINATORUL El/Z
Cuvintele de mai sus aparțin to
varășului Iustinian Oprescu, secre
tarul comitetului de partid, pre
ședinte al consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea „Tim
puri noi" din București .
— Chiar așa, tovarășe Oprescu ?
„Chiar. Dar spre a nu avea
nici un dubiu, dați-mi voie să ape
lez la fapte. Știți cit de greu a de
butat acest an, datorită asprimii
iernii, pentru fiecare colectiv de
muncă. Nici noi n-am fost scutiți
de confruntarea cu greutăți deose
bite. Dar nici nu le-am supralici
tat, nici nu le-am subapreciat. Am
adoptat strategia necesară — a mo
bilizării tuturor forțelor, indiferent
de greutăți — pentru a ne realiza
planul. Centrul de greutate al acti
vității consiliului oamenilor mun
cii s-a mutat in secții și ateliere,
acolo unde se nasc și se rezolvă
problemele. Iar eficiența acestui
stil ele a conduce activitatea econo
mică este confirmată de rezultatele
obținute pe 8 luni din acest an. Bi
lanțul preliminat arată ascensiu
ne pe toată linia. Producția fizică
— indicatorul efortului real — a
fost realizată in proporție de 103,6
la sută ; producția marfă — 101,5
la sută ; productivitatea muncii —
101,5 la sută ; investițiile — 101,7
la sută ; exportul — 100,3 la sută.
Principalii indicatori de plan au
fost îndepliniți și depășiți nu ori
cum, ci în condițiile unei înalte
eficiențe. Beneficiile nete pe 7 luni
au fost realizate în proporție de 105
la sută, cheltuielile materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost
reduse cu aproape 100 lei; am obți
nut, de asemenea, importante re
duceri ale consumurilor materiale
la metal, energie și combustibil
conventional".
Un bilanț, intr-adevăr, bun. Cum

a fost el obținut ? întrebarea a ge
nerat răspunsul din titlu. încercind
insă să descifrăm „liniile de forță"
ale stilului de muncă al consiliului
oamenilor muncii în conducerea
activității economice a întreprinde
rii, am ajuns la concluzia că ele
sint rezultatul . cunoașterii atente,
permanente, a realității unității și
adoptării unor decizii în funcție de
cerințele ei. Așa cum este firesc, așa
cum am putut constata, și consiliul
oamenilor muncii de aici își înte

ÎNSEMNĂRI de la întreprinderea
„TIMPURI NOI“ DIN CAPITALĂ
meiază actul de conducere pe respec
tarea riguroasă a normelor demo
cratice după care funcționează. își
planifică și organizează judicios
munca, iși trăiește intens viața pe
tot parcursul lunii ; ține cu regu
laritate ședințele, se preocupă atent
de pregătirea lor, de adoptarea
unor planuri de măsuri bine fun
damentate, de atragerea tuturor
forțelor la îndeplinirea lor. Stabi
lește, de asemenea, sarcini precise
pentru fiecare membru și iși exer
cită periodic dreptul de control
asupra îndeplinirii lor.
Normal — s-ar putea spune. Așa
trebuie să procedeze toate consirliile oamenilor muncii din toate
unitățile. Atunci în ce constă „con
ducerea modernă" adoptată de con
siliul de aici 1 In cele ce urmează
ne vom referi la cîteva metode
care — chiar dacă nu sînt „desco
periri" în domeniul conducerii —
atestă preocuparea atentă, stărui
toare a organului operativ al auto-

Inq. Mihai IOSUB
directorul întreprinderii
miniere Voivozi,
județul Bihor

Prevederi care asigură
îmbunătățirea organizării
muncii de la ministere
pînă în secțiile de producție
Peste 80 la
sută din
producția . întreprinderii
noastre este destinată
exportului. Semănătorile
mecanice și grapele cu
discuri pe care le con
struim au calități tehnico-funcționale’ competi
tive pe piața externă și,
de aceea, sînt tot mai
mult solicitate de parte
nerii de peste hotare.
Răspundem cu prompti
tudine acestor solicitări
și, ca urmare, am înde
plinit planul anual la ex
portul de semănători me
canice încă din luna au
gust. Rezultatele obținu
te se datoresc, în princi
pal, preocupării perma
nente a tuturor cadrelor
tehnice, maiștrilor, mun
citorilor pentru creșterea
calității produselor, pen
tru ridicarea continuă a
parametrilor lor econo
mici și de funcționare.
Aș da un singur exem
plu : construim acum se
mănători cu sistem elec
tronic de urmărire a așe
zării semințelor în braz
dă, semănători pe care le

produc puține țări din
lume.
Noul decret al Consi
liului de Stat vine acum
să stimuleze și mai bine
eforturile personalului de
conducere, tehnic, econo
mic și de altă specialita
te pentru ridicarea nive
lului calitativ al produ
selor noastre, pentru în
tărirea prestigiului măr
cii noastre de fabricație
pe piața internațională,
ceea ce consider că este
spre binele și mîndria
tuturor oamenilor muncii
din întreprindere.
Fără
îndoială, in felul acesta
se va îmbunătăți organi
zarea producției și a
muncii,
aprovizionarea
tehnico-materială și, deci,
vom putea lucra in con
diții mai bune, îndeplinindu-ne ritmic, la un
înalt nivel calitativ, sar
cinile ce ne revin.

Ion DIMA

muncitor
la secția turnătorie
a întreprinderii mecanice
„Ceahlăul"
din Piatra Neamț

Ha puternic stimulent
pentru creșterea exportului
O mare parte din pro
ducția realizată de între
prinderea noastră este
destinată exportului. In
mod firesc, deci, așa
cum a cerut în re
petate rinduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, cadrele de conducere,
muncitorii, inginerii și
tehnicienii din secțiile și
sectoarele de producție
acordă prioritate onorării
exemplare a sarcinilor la
export. Practic, în întrea
ga perioadă care a trecut
din acest an s-au luat
numeroase măsuri pentru
contractarea din timp a
producției, aprovizionarea
tehnico-materială, orga
nizarea mai bună a mun
cii in secții, buna funcțio
nare a instalațiilor, pro
movarea unor tehnologii
moderne care să asigure
realizarea ritmică, la pa
rametri calitativi supe
riori, a produselor desti
nate partenerilor externi.
Ca urmare, după 8 luni,
planul la export a fost
depășit cu 8 milioane lei,
fiind livrate suplimentar
importante cantități de
carbură de potasiu' și
hidroxid de potasiu unor
parteneri din Bulgaria,
Cehoslovacia, Italia și din
alte țări.
Decretul Consiliului de
Stat cu privire la noile
măsuri pentru aplicarea
mecanismului economicofinanciar și creșterea răs
punderii personalului de
conducere și a personalu
lui tehnic, economic și de
altă specialitate in reali
zarea planului de produc
ție pentru export și a pla
nului de producție in in
dustria extractivă a fost
primit cu deosebit interes
de toate cadrele cu atri
buții în realizarea expor
tului din întreprinderea
noastră. Aplicarea preve-

derilor acestui decret va
stimula și mai puternic
preocuparea noastră pen
tru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor la export.
Aceste măsuri vin în con
cordanță cu principiile
mecanismului economicofinanciar de stimulare a
celor care obțin rezultate
mai bune in muncă și de
penalizare corespunzătoa
re a celor care nu-și în
deplinesc sarcinile ce le
revin.
Colectivul întreprinderii
noastre, stimulat de noile
măsuri preconizate de
acest decret este hotărit
să incheie acest an cu re
zultate cît mai bune in
îndeplinirea planului la
export. In mod special
vom căuta noi soluții
pentru a spori exportul
de produse chimice. Avem
instalații tehnologice mo
derne, unele puse recent
în funcțiune, avem oa
meni care știu sâ-și în
deplinească cu răspunde
re atribuțiile. Putem rea
liza deci produse noi, cu
parametri superiori, la
nivelul produselor simi
lare de pe piața mondia
lă. De fapt, a șl început
fabricația de 'silicat de
potasiu, trilon-B și rodanură de potasiu, pro
duse pe care le-am ofe
rit spre contractare la
export. Sîntem convinși
că mobilizîndu-ne in și
mai mare măsură forțele
vom reuși să creștem
producția de export și,
prin îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor ce ne re
vin, să beneficiem de sti
mulente materiale supli
mentare, așa cum preve
de noul decret.

Ina.
GYORGY Victor
directorul ■
întreprinderii chimice
din Turda

Foto : Sandu Cristian

Soluții
pentru economisirea
de gaze naturale
în sectoarele calde
La întreprinderea de mașini
grele București s-au terminat ex
perimentările privind
utilizarea
cuptoarelor de încălzire dotate cu
arzătoare recuperatoare regenerati
ve. Soluția elaborată de specialiștii
de la Institutul de cercetări știin
țifice și inginerie tehnologică pen
tru sectoare calde București per
mite reducerea substanțială a com
bustibilului utilizat la forjări și
tratamente termice, cit și îmbună
tățirea parametrilor funcționali ai
utilajului. Astfel, prin funcționa
rea în regim industrial a cuptoru
lui de. încălzire modernizat se ob
ține o economie medie de gaz me
tan de 30 la sută față de soluția
clasică. Utilizarea arzătorului recu
perator și la cuptoarele de trata
ment de 12,5 metri pătrați permi
te, o dată cu perfecționarea sche
mei complexe de reglare, și trata
rea pieselor destinate centralelor
nucleare.
în acest an, noua soluție va fi
extinsă Ia încă 16 cuptoare de în
călzire și tratament termic Ia în
treprinderile „23 August", „Grivița
roșie", „Vulcan", „Semănătoarea",
„Republica" și la I.M.G.B., asigurîndu-se1 astfel importante reduceri
ale consumurilor de gaz metan.
(Dan Constantin).

PRAHOVA : Livrări

suplimentare la export
Colectivul Combinatului de în
grășăminte chimice din Valea Că
lugărească. preocupat in cel mai
inalt grad de onorarea exemplară
a tuturor contractelor încheiate cu
partenerii externi, raportează rea
lizarea, inainte de termen, a sarci
nilor anuale la
export.
..Acest
avans de timp ciștigat. cît și faptul
că am achiziționat noi comenzi pe
Piața externă — ne spune inginerul
Gheorghe
Negreanu.
directorul
unității — ne permit să livrăm su
plimentar la export, oină la finele
anului, importante cantităti de
produse chimice. Pentru realizarea
in cele mai bune condiții a produ
selor la export, am luat noi măsuri
tehnico-organizatorice de folosire
la parametrii cei mai inalti a in
stalațiilor. de intărire a discipli
nei tehnologice. (C. Câpraru. co
respondentul „Scînteii").

conducerii muncitorești pentru abordarea cît mai frontală, cît mai
directă, a problemelor mai dificile
ce apar în viața unității.
Ați auzit de „analizele A.G.“ ?
Nici noi. pină la data discuției de
aici. Despre ce este vorba ? Este
cunoscut faptul că pîrghia princi
pală de exprimare a autdconducerii muncitorești, de manifestare a
aportului individual al fiecărui om
al muncii, il constituie acordul glo
bal. „Analizele A.G." sînt numite

analizele lunare efectuate de biroul
executiv al consiliului oamenilor
muncii și biroul comitetului de
partid în care sînt examinate pro
blemele legate de aplicarea acor
dului global și, în funcție de rezul
tate, de stabilirea retribuțiilor pe
secții, formații și oameni. „Anali
zele A.G." se mai numesc aici și
„analizele adevărului", pentru că
acordul global exprimă, prattic,
adevărul despre modul in care este
condusă o unitate și despre felul în
care se muncește in respectiva uni
tate.
„în fiecare lună după ce se plă
teau retribuțiile — ne spune
Gheorghe Tănase, președintele co
mitetului sindicatului și vicepre
ședinte al consiliului oamenilor
muncii — veneau atit la noi, cît și
la comitetul de partid anumiți to
varăși care arătau că acordul glo
bal nu a fost aplicat corect, că ei
au muncit mai mult și mai bine.
Ce trebuia să facem ? Să analizăm
numai fiecare caz în parte sau să
găsim soluții pentru perfecționa
rea continuă a modului .de apli
care ?“ Evident că a fost aleasă
varianta a doua. Dar nu oricum. Ci
pe baze cu adevărat științifice și
democratice. Respectiv, o parte din
membrii biroului executiv al con
siliului oamenilor muncii — direc
torul, directorul economic, inginerii
șefi — împreună cu secretarul co
mitetului de partid, președintele
sindicatului și secretarul comitetu
lui U.T.C., analizează lunar condi
țiile de aplicare a acordului global
in fiecare secție. Aceste analize nu
se fac „cu ușile închise". Ele se
transformă în adevărate dialoguri
ale autoconducerii muncitorești,
pentru că la ele iau parte conduce
rile de secții, secretarii birourilor
organizațiilor de bază, secretarii
birourilor organizațiilor U.T.C. și
organizatorii
grupelor sindicale.
Aici se stabilesc toate adevărurile
despre efortul real și efortul mi
mat, despre capacitate și incapaci
tate, despre organizare și slaba or
ganizare, despre ecuația dintre
muncă și retribuție. Participarea
factorilor educaționali la o decizie
administrativă nu este o simplă
măsură de informare a acestora.
Ea are în vedere, așa cum am înțeics de la secretarul comitetului
de partid, ca deciziile consiliului
oamenilor muncii să aibă și îna
inte și după adoptare o influență
politică. „Realitatea este că de la
aplicarea acestei măsuri de anali
zare lunară a acordului global —
afirmă
președintele
comitetului
sindicatului — întreprinderea noas
tră iși îndeplinește lună de lună
sarcinile de plan, oamenii iși rea
lizează normele de muncă, retribu
țiile exprimă efortul fiecăruia și al
întregului colectiv, interesul pentru

afirmarea autoconducerii muncito
rești se manifestă zilnic în fapte și
nu în vorbe".
Consiliul oamenilor muncii de-,
aici se confruntă de aproape un an ;
cu rezolvarea unei probleme vitale '
pentru progresul tehnic al uzinei
— modernizarea turnătoriei prin
introducerea unei linii automate de
l'ormare-turnare-dezbatere
(AFA
20). Modernizare care trebuie să se
desfășoare paralel cu producția.
Ceea ce, firește, nu e deloc ușor
intr-o turnătorie in care trebuie să
excavezi zeci de metri cubi de pămint, să torni zeci de metri cubi
de beton și să asiguri in același
timp și producția planificată. în lo
cul unor soluții „trimise" din birou
spre teren, consiliul oamenilor '
muncii a adoptat metoda „condu
cerii la fața locului". De două ori
pe săptămînă, un „comandament al
C.O.M." (așa este intitulat), alcătuit,
din director, inginerii-șefi și secre-,
tarul comitetului de partid, anali
zează evoluția operativă atit a
mersului investiției, cit și al pro
ducției. Aici, în acest cadru de ana
lizare a problemelor, s-au născut
soluții și pentru încadrarea investi
ției in termen — începutul anului.
1986 — și pentru realizarea inte
grală a producției de piese turnate.,
pe acest an. Chiar dacă pentru rea
lizarea celui de-al doilea obiectiv
au trebuit adoptate și soluții... ne-',
’ obișnuite. Producția pe un schimb-'
— care nu a putut fi realizată în<.
turnătoria proprie datorită faptului
că a trebuit creat front de lucru
pentru noua turnătorie — a fost
obținută în alte turnătorii cu ca
pacitate suplimentară din Bucu-'
rești sau Oltenița prin detașarea,
muncitorilor de la „Timpuri noi",’’
Iar obligațiile turnătoriei față de:
economia națională au fost onorate,
integral și la timp.
Intr-o mare întreprindere, curȘ'
este uzina „Timpuri noi", consiliuloamenilor muncii este chemat,'
pentru a conduce modern, eficient,
să desfășoare și o vastă muncă de’
studiu, de control. Sistemul său de.
funcționare democratică este pre
văzut și cu asemenea importante
pîrghii. Cele 7 comisii pe domenii',
care cuprind practic toate laturile
esențiale ale conducerii unei acti
vități economice, au aleși — îri“
componența lor — peste 70 de cer-'
cetători, ingineri, muncitori cu
înaltă calificare. Cele mai burftr
forțe ale uzinei. Regretabil înș'a/
consiliul oamenilor muncii a uitat
să muncească cu aceste organisme"
să le integreze în rezolvarea atd,-'1
buțiilor ce le revin — de organisme,
de specialitate ale consiliului. Așa
se face că pînă în prezent, intf-b’
întreprindere in care spiritul
inițiativă s-a manifestat cu deose-I
bită forță, în acest domeniu — al
folosirii integrale a potențialului
uman de care dispune consiliul,
s-a făcut o „economie" nefolosi-,
toare nimănui. Invitația secretaru
lui comitetului de partid de a re-4,
veni peste un timp, spre a ne coji-’
vlrigb că'orgariur de conducere.’co.ș).,
lectivă își va reconsidera stilul de
muncă -și in această-- privință,'4 tfti
recepționat-o ca atare. In concluziei;
se poate spune insă — și faptele na.;,
susțin — că organul colectțv de1
conducere de la întreprinderea;
„Timpuri noi" se dovedește â avea,
un stil de muncă eficient, in care,repetîndu-1 pe secretarul corni-tetului de partid, „viața este! locul.,
fiecărei decizii, viața este examis,
natorul ei". Și. după cite am văzut,
cu rezultate bune.

Constantin PRIESCU

ACȚIUNI FERME PENTRU REALIZAREA
EXEMPLARĂ A PLANULUI
(Urmare din pag. I)
prin introducerea în subteran a unor
dozatoare de separare a sterilului.
Mecanizarea, promovarea progre
sului tehnic au schimbat radical con
dițiile de muncă ale minerilor. „De
remarcat este și faptul că minerii
folosesc cu
randamente tot mai
înalte utilajele din dotare, ne spune
inginerul Nicolae Guran, șeful servi
ciului de mecanizare. în perioada
care a trecut din acest an, cu fie
care complex mecanizat s-au extras
14—15 tone de cărbune, față de 8
tone pe post cit este prevăzut. Pre
vederile recentului decret al Consi
liului de Stat constituie un nou sti
mulent pentru noi, cadrele de con
ducere din industria extractivă, care
avem datoria de mare răspundere de
a acționa cu întreaga noastră pri
cepere și energie pentru îndeplini
rea și depășirea planului de produc
ție. Sigur, așa cum este normal, in
decret se prevăd și penalizări pentru
neîndeplinirea planului de produc
ție. Spun că este normal să se aplice
și unele penalizări deoarece factorii
de răspundere care lucrează în acest
domeniu au tocmai sarcina să ia
toate măsurile necesare, să rezolve

operativ și eficient problemele de
care depinde realizarea exemplară a
planului de producție. Aceasta cu
atit mai mult cu cît statul alocă per
manent fonduri de investiții pentru
punerea in valoare a unor noi rezer
ve de cărbune. Este necesar deci ca
eforturile financiare și materiale
care se fac să se materializeze în
producții tot mai mari de cărbune",
într-adevăr, așa cum ne-a precizat
inginerul George Bălan, șeful secto
rului investiții, producția unității a
crescut în acest an cu 120 000 tone
cărbune, tocmai ca urmare a investi
țiilor efectuate. Practic, a fost pus
în funcțiune în avans un abataj nou
la mina Aninoasa, iar acum se lu
crează intens în subteran la noi ga
lerii de deschidere, planuri înclina
te, la bazine de captare a apei. De
curînd a fost terminat prin metoda
congelării — soluție tehnică aplicată
în premieră pe țară — puțul de mare
adîncime de la Valea îndărăt, prin
care se va extrage din galeriile mi
nelor Jugur și Poenari de trei ori
mai mult cărbune. Există prin urma
re toate condițiile necesare ca pro
ducția de cărbune a întreprinderii să
crească în continuare, ceea ce este
atit în interesul oamenilor muncii
de aici, cit și al economiei naționale.

La Schela de producție petrolieră Drăgășani

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
- prin aplicarea noilor tehnologii
Fără îndoială, în perioada care a
trecut din acest an, sondorii din
cadrul Schelei de producție petrolie
ră Drăgășani au făcut eforturi deo
sebite pentru îndeplinirea în con
diții cit mai bune a sarcinilor ce le
revin. Cu toate acestea, dacă la gaze
brute s-a obținut o producție supli
mentară de 1 340 000 metri cubi, dacă
la gazolină s-a realizat o depășire
a sarcinilor de plan cu peste 500
tone, iată că, la producția de țiței,
planul nu a fost indeplinit decit în
proporție de 99,5 la sută, înregistrindu-se o restanță de peste 23 000
tone.
— Este 0 situație
cu care nu
ne-am putut împăca nici un mo
ment, ne spune ing. Corneliu Amzăr,
directorul
schelei. Cauzele princi
pale care au condus la nerealizarea
planului și la acumularea unei res
tanțe
apreciabile la producția de
țiței sînt mai multe. în primul rind,
nu au fost puse în exploatare, la
termenele stabilite, un număr de 7
sonde noi cu debite mari, pe baza
cărora a fost fundamentat planul pe

acest an. Nu am vrea să dăm vina
pe alții, dar trebuie totuși spus că
Schela de foraj Rîmnicu Vilcea n-a
reușit să-și îndeplinească sarcinile
prevăzute și nu a predat la timp
producției sondele planificate. Așa
de exemplu, sondele 5 521 și 3 605
— cu un aport zilnic de 170 tone
țiței — trebuiau să fie de mult in
trate in producție. Sonda 5 521 a
început să producă însă numai de
citeva zile, iar cea de-a doua sondă
se află în probe. Din această cauză
riu s-a putut extrage o importantă
cantitate de țiței. Mai precis spus,
dacă aceste sonde erau predate pro
ducției la timp schela noastră nu
mai înregistra restanțe la ora ac
tuală. Din păcate, în momentul de
față, forajul este întirziat la alte 5
sonde de mare adîncime și de mare
importanță pentru îndeplinirea pla
nului nostru de producție. în ce ne
privește, am analizat cu toată răs
punderea activitatea proprie și am
luat măsuri ferme pentru a întrona
un climat de ordine și disciplină la
toate sondele, pentru mai buna or

ganizare a producției șl a muncii,
pentru folosirea tuturor mijloacelor
pe care le avem
la dispoziție în
scopul recuperării restanțelor și
realizării în bune condiții a planu
lui de țiței pe acest an. Urmărim
zilnic
producția fiecărei sonde de
pe structurile vechi de la Băbeni,
Urși, Făurești și facem intervenții
operative pentru sporirea potenția
lului productiv al acestora. Tot
odată, am intensificat numărul ope
rațiilor geologo-tehnologice pentru
mărirea debitelor sondelor prin adi
ționări, retrageri, cementări selecti
ve, acidizări, reperforări. In altă
ordine de idei, sub conducerea or
ganizației de partid, ne-am preocu
pat mai mult de organizarea brigă
zilor, de numirea în conducerea
acestora a celor mai buni specialiști,
oameni cu bun spirit organizatoric,
cu o mare experiență și cu autori
tate în fața muncitorilor. Sîntem
hotăriți să facem totul pentru a
realiza în cele mai bune condiții
planul pe întregul an și, implicit,
pentru recuperarea restanțelor în
timpul cel
mai scurt. Recentele
măsuri stabilite prin decretul Con
siliului de Stat sînt de natură să de
termine o intensificare a măsurilor
luate în vederea recuperării restan
țelor și realizării sarcinilor de plan.
Ce se întreprinde acum pentru ca
restanțele din prima parte a anului
să fie recuperate, iar planul pe în
tregul an să fie integral realizat ?
Un prim răspuns la această între
bare îl dau faptele de fiecare zi ale
formațiilor de lucru conduse de
sondorii șefi I. Mitran, Ilie Drugan,
maistrul Dumitru Manole și alții,
care nu cunosc datorie mai mare
decit aceea de a menține la capa
citate maximă activitatea sondelor
și de a extrage cit mai mult țiței,
în acest scop, la recenta adunare
generală a oamenilor muncii s-au
stabilit măsuri concrete și imediate
pentru stimularea afluxului de țiței,
astfel ca pînă la sfirșitul lunii sep
tembrie să se efectueze operații
termo-gazo-chimice la sondele din
sectoarele Stoilești și Făurești. , In
această perioadă se vor realiza, tot
odată, 25 operații de spălări și de
blocări cu freza cu clapă în vederea
sporirii
producției la mai mijite
sonde de pe structura Băbeni-Sjioilești. Sînt măsuri care evidențiază
hotărîrea petroliștilor din Drăgășani
de a traduce în fapte
recentele
măsuri adoptate la ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., de a-și intensifica eforturile
pentru sporirea producției de țiței.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii°
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA
Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde felicitări
și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succese in activitatea pe
care o desfășurați in fruntea partidului și statului, dedicată operei de fău
rire a societății socialiste in patria dumneavoastră.
îmi exprim convingerea că, acționind împreună pentru înfăptuirea în
țelegerilor la care am ajuns cu prilejul intilnirilor și convorbirilor noastre,
relațiile de strînsă prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și
țările noastre se vor adinei și dezvolta continuu, spre binele popoarelor
român și bulgar, in interesul cauzei păcii și socialismului.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe,
Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a victoriei împotriva fascismului
și a trecerii la dezvoltare pe calea revoluției socialiste în România, in nu
mele poporului și Guvernului Republicii Unite Tanzania, doresc să vă trans
mit sincerele mele felicitări.
Constat cu plăcere că, de la începuturile revoluției sale, poporul român
a cunoscut un progres social, economic și cultural accelerat, ca o consecință
firească a modernizării economiei pe baza planificării socialiste, sub con
ducerea Partidului Comunist Român.
Adresindu-vă urări de succese tot mal mari în viitor, folosesc și acest
prilej' să reafirm dorința mea de a consolida relațiile de prietenie existente
intre țările, guvernele și partidele noastre și de a coopera împreună pentru
promovarea păcii, dreptății și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

JULIUS NYERERE

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România.

Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

ADUNĂRI FESTIVE
cu prilejul aniversării victoriei
revoluției socialiste în Bulgaria
La clubul întreprinderii „Grivița
roșie" din Capitală a avut loc, vi
neri, o adunare festivă consacrată
celei de-a 41-a aniversări a victo
riei revoluției socialiste in Bulgaria.
Au luat parte activiști ai C.C. al
P.C.R., membri ai Comitetului mu
nicipal de partid București și Con
siliului
municipal
București
al
F.D.U.S., ai conducerii Asociației de
prietenie româno-bulgară, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, numeroși oameni ai muncii.
Au fost . prezenți membri ai
Ambasadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.
Despre semnificația victoriei re
voluției socialiste în Bulgaria au
vorbit tovarășii loan Jinga, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie
româno-bulgară, și Todor Stoicev,
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.
Vorbitorii au Înfățișat pe larg
succesele obținute de poporul bul
gar in dezvoltarea economico-socială a patriei, în ridicarea continuă a
nivelului de trai material și spiri
tual al celor ce muncesc.
In acest cadru au lost evocate tra
diționalele relații de prietenie și
colaborare dintre România și Bul
garia, care în anii edificării noii so
cietăți s-au dezvoltat necontenit,
spre binele ambelor popoare, in in
teresul păcii și progresului in lume.
A fost subliniat rolul hotăritor pe
care l-au avut întilnirile frecvente
și convorbirile rodnice dintre tova
rășul Nicola e Ceaușescu, secretar

general al Partidului Comunist Ro
man, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Bulga
ria, in extinderea și adincirea rela
țiilor de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre partidele, țările și
popoarele noastre, a conlucrării reci
proc avantajoase, in interesul cauzei
socialismului, al realizării unui cli
mat de pace și colaborare in Bal
cani, in Europa și in întreaga lume.
★

Cu același prilej a avut loc o adu
nare festivă la Întreprinderea de
seule și elemente hidraulice din
Focșani.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești,
oameni ai muncii din Întreprinderi.
Erau prezenți membri ai Ambasa
dei R.P. Bulgaria la București.
Au luat cuvintul Elena Apostol,
președinte al Consiliului județean al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, și Kamen Lukanov, consi
lier al Ambasadei R.P. Bulgaria la
București. Vorbitorii au relevat im
portanța politică și istorică a eveni
mentului aniversat. Au fost puse in
evidență succesele obținute de po
porul bulgar in construcția socialis
tă, dezvoltarea continuă a relațiilor
de prietenie existente intre țările,
partidele și popoarele noastre.
(Agerpres)

Un mijloc util de informare

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu satisfacție și bucurie amabilele dumneavoastră felicitări
cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a Marii Revoluții de la 1 Septembrie.
Mulțumindu-vă pentru alesele dumneavoastră sentimente, vă doresc să
nătate și fericire personală, iar poporului român prieten progres și pros
peritate.

Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI

Cronica zilei
La Cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia rumâno-vietnameză“ din comuna Gingiova, județul
Dolj, a avut loc, vineri, o adunare
festivă organizată cu prilejul celei
de-a 40-a aniversări a proclamării
independenței, Ziua națională a Re
publicii Socialiste Vietnam. Au luat
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși
locuitori ai comunei.
Au fost, de asemenea, prezenți
membri ai Ambasadei Ii. S. Vietnam
la București.
Despre semnificația evenimentului
sărbătorit au vorbit Ștefan Dragomir, președintele cooperativei agri
cole de producție, și ambasadorul
R.S. Vietnam în țara noastră, Pham
Duy Toan.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii
Federative
a Braziliei,
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Carlos dos Santos Veras, a
oferit vineri la amiază o recepție.
Au participat loan Avram, viceprim-minlstru al guvernului, Petre
Gigea, ministrul finanțelor, Vasile
Ciobanu, ministrul sănătății, Maria
Groza, adjunct al ministrului afa
cerilor
externe,
reprezentanți ai
unor instituții centrale, oameni de
artă și cultură, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di-'
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
★

Vineri, delegația parlamentară din
Republica Zair, condusă de Kosongo Mukundji, președintele Consi
liului Legislativ, a avut convorbiri
cu tovarășul Marin
Capisizu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, șef al Departamentului Indus
triei Alimentare, președintele părții
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-zaireză de coope

vremea
O casă bine mobilată dar fără
un radio este astăzi o rarita
te. Cutia asta a devenit ora
exactă,
presa noastră vorbită,
știrile la zi. contactul perma
nent cu lumea dintre hotarele
țării și dincolo de fruntariile ei.
Mai concis spus, universul nostru
sonor adus lingă fereastră pe „n“
lungimi de undă. Și pentru că veni
vorba de lungimi, asta depinde de
tipul de aparat : cu una singură, eu
două sau chiar șase lungimi ! Pen
tru că se împart și ele, aceste apa
rate, pe categorii. Unele sint radio
receptoare portabile, ușoare, co
mode, ca SOLO-500, GLORIA : al
tele le poți ascunde intr-un buzu
nar, așa cum sint, de pildă, SONG,
TOP, GAMMA, SOLO-IOO, SOLO300. DERBY. Sint apoi radiorecep
toarele staționare de mare sensibi
litate și selectivitate, cu alimen
tare la baterii și (sau) Ia rețeaua
electrică, cu un volum deosebit de
redare și claritate, ca MILCOV-7.
tranzistorizat, de tip popular. PA
CIFIC 3 si 4 prevăzute și cu picup,
BUCUR 6 și 7, un radioreceptor
stereofonic, BUCIUM 3, cu șase
game de undă, tranzistorizat, echi
pat cu picup.
Iată doar citeva tipuri de radio

receptoare, produse electronice su
perioare, a căror greutate variază
intre 200 de grame și peste 10 ki
lograme, unele dintre acestea des
tinate recepției in gamele de unde
lungi și medii (Solo 100, Derby etc),
altele a cite cinci și șase lungimi
de undă (Bucium 3, Bucur 6 și 7)
etc.
Elegante, in culori variate, ori
care dintre acestea satisfac setea
de informare, de cunoaștere a fie
căruia.
,
Pentru automobiliști există radio
receptoarele auto LIRA sau radiocâsetofoanele auto stereo STELA
și STEREO RC 2341 RALLY, apa
rate excepționale prin audibilitate.
sensibilitate, prezentare.
Toate acestea se găsesc în ma
gazinele specializate ale comerțului
de stat' din Capitală și din întreaga
(ară, la prețuri convenabile. De
pinde pentru care dintre acesta
variate tipuri optați : pentru un
radioreceptor portabil sau stațio
nar ? Rămine la latitudinea fiecă
ruia să aleagă aparatul care să-i
aducă in intimitatea casei emisiu
nile dorite.

Marta CUTBUȘ

INFORMAȚII SPORTIVE
TIR : Rezultate excelente
ale sportivilor români
la campionatele europene

Vineri, in cadrul campionatelor eu
ropene de tir de la Osijek (Iugosla
via), sportivul român Corneliu Ion a
cucerit medalia de aur în proba de
pistol viteză, clasindu-se pe locul
întîi cu 598 puncte, urmat de Ralf
Schumann (R. D. Germană) — 598
puncte și Adam Kaczmarek (Polo
nia) — 598 puncte. Victoria a fost
decisă în urma unui baraj disputat
Intre acești trei concurenți.
Proba feminină de pistol sport a
fost dominată de sportivele românce.
Învingătoare atît în întrecerea in
dividuală cît și în cea pe echipe.
La individual, titlul de campioană
continentală a fost cîștigat de Silvia
Kaposztai, cu un rezultat excepțio
nal : 594 puncte, nou record mon
dial ! Pe locurile următoare s-au
situat Irina Kocirova (U.R.S.S.) —
588 puncte șl Evelyne Manchon
(Franța) — 585 puncte.
Tn clasamentul final pe echipe,
formația României a ocupat primul
loc cu 1 755 puncte, fiind urmată de
U.R.S.S. — 1 750 puncte și Ungaria
— 1 745 puncte.

BOX : Patru pugiliști români in finale

Au fost mii de spectatori de fată
la prima gală a semifinalelor campio
natelor mondiale pentru tineret, el
aplaudind cu satisfacție comportarea
pe ring și rezultatele celor doi boxeri
români care au evoluat în această
reuniune. Mai întîi. la categoria 60 kg,
tinărul ieșean Giani Gogol continuă
să surprindă plăcut publicul prin re
zultatele sale foarte bune, pe care le
obține nu numai pe baza ambiției
sale și a unei vitalități deosebite, ci
și prin varietatea procedeelor teh
nice. Ieri, el a obtinut dreptul de a
lupta duminică in finală pentru titlul
de campion mondial. întrecîndu-I pe
puternicul nord-american Hinton,
după un asalt fără întrerupere, pe
parcursul căruia adversarul a fost de
două ori K.D. ! La categoria 75 kg,
lată un nume care se impune : mehedințeanul Dumitru Beșliu, originar
din comuna Gîrla Mare, va lupta și
•1 duminică pentru medalia de aur,

după ce ieri a întrecut la capătul
unui meci dinamic pe Sven Lange
(R.D. Germană). Boxerul nostru a
fost contrat în timpul unui atac în
repriza I și numărat, dar cu forța lui
de categorie, grea și ambiția sa
nestăvilită. Beșliu nu numai că și-a
revenit imediat, ci și-a copleșit ad
versarul, dobindind o netă victorie
la puncte. In finală. Gogol va boxa
cu Jiirgen Teiche (R.D.G.), iar Beșliu
cu Zahalotskih (U.R.S.S.).
în reuniunea de aseară, alte com
portări și rezultate frumoase ale am
bițioșilor tineri din lotul nostru repre
zentativ. La categoria 51 kg. brăileanul Marcelică Tudoriu a fost răsplă
tit de publicul bucureștean cu
aplauze călduroase pentru boxul său
impetuos și plin de varietate tehnică
prin care și-a surclasat adversarul,
de altfel redutabil. Bum Su Kim
(Coreea de Sud). La atacurile sufo
cante
ale
românului
și
după
K. D.-urile suferite de Bum în run
dul secund, arbitrul de ring a oprit
meciul : cîștigător Tudoriu prin in
ferioritatea adversarului ! Tn finala
categoriei : Tudoriu (România) —
Iosunov (U.R.S.S.).
Știam că unul din cei mai talentați pugiliști romani din „noul val"
este bistrițeanul Daniel Măeran de la
categoria 57 kg. In aplauzele specta
torilor, el a confirmat așteptările
noastre, întreeînd net, cu 5—0, plus
un K. D.. pe Michel Moffa, cel mai
valoros dintre cei zece boxeri cana
dieni veniți la București pentru
campionatele mondiale. în finală,
Măeran se va întrece cu Son Mun
Jim (R. P. D. Coreeană). La catego
ria 63.5 kg, merituosul nostru boxer
băcăuanul Ion Pal a fost declarat în
vins. decizie 2—3, în fața lui . Castillo
(Cuba).

CICLISM : „Turul României"

Turul ciclist al României a con
tinuat vineri cu etapa a 6-a desfășu
rată pe traseul Iași—Vaslui—Bacău
(154 km) și cîștigată la sprint de
Axel Wiertler
(R.D. Germană) în
4h 31’02”.
în clasamentul general continuă să
conducă Mircea Romașcanu (Româ
nia).
Astăzi se dispută penultima etapă :
Bacău—Focșani—Knt. Sărat—Buzău.

Institutul de meteorologie ții hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 7 septembrie, ora 20 — 10
septembrie, ora 20. în tară î Vremea
va fi rece, iar cerul variabil, mai mult
noros în regiunile nordice, centrale și
estice, unde vor cădea ploi îndeosebi
sub formă de averse. In restul terito
riului, ploile vor avea un caracter
mai restrîns. La altitudini de peste
1 00(1 metri ploile se vor transforma,
temporar, in lapoviță și ninsoare. Via
tul va prezenta unele intensificări în
deosebi în estul teritoriului și la mun
te, din direcții variabile, cu viteze de
40—70 km pe oră. Temperaturile mi
nime, nocturne, vor fi cuprinse între
zero și 10 grade. Izolat 'mai coborîte
în
depresiunile intramontane și în
nord-vestul țării, unde condițiile me
teorologice devin favorabile producerii
brumei. Iar cele maxime, diurne. între
10 și 20 de grade. în București : Vre
me răcoroasă, chiar rece, noaptea și

rare economică, tehnică și cultura
lă.
Au fost abordate aspecte ale cola
borării și cooperării dintre cele două
țări in domenii de interes comun.
La întrevedere a participat am
basadorul Republicii Zair la Bucu
rești, Musungayi Nkuembe Mampuya.
In aceeași zi, ambasadorul Repu
blicii Zair la București a oferit o
recepție în onoarea delegației par
lamentare zaireze, care se află in
vizită in țara noastră.
Au participat Nicolae Gfosan,
președintele Marii Adunări Națio
nale, deputați, alte persoane ofi
ciale.
★

Cu prilejul Zilei solidarității in
ternaționale a ziariștilor — 8 sep
tembrie — în Capitală a avut loc o
adunare organizată de Consiliul zia
riștilor din România.
A fost evidențiată
solidaritatea
ziariștilor români cu ziariștii de
pretutindeni, care își consacră acti
vitatea împlinirii idealurilor de pace,
de viață liberă și demnă, ale uma
nității.
în același timp, s-a relevat
rolul activ al presei noastre in
promovarea politicii partidului și
statului în toate domeniile, ac
țiunilor și inițiativelor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, închinate cauzei păcii și socia
lismului, întăririi colaborării și prie
teniei intre popoare.
ir

Ambasada Uniunii Sovietice la
București a organizat, vineri, o con
ferință de presă pe tema „Rezulta
tele celui de-al XII-lea Festival
mondial al tineretului și studenților
de la Moscova", care s-a desfășurat
in perioada 27 iulie — 3 august 1985.
(Agerpres)
dimineața. Cer temporar noros. Aver
se de ploaie la începutul Intervalului.
Vîntul va prezenta intensificări de
Scurtă durată, cu viteze de pînă la'40
km pe oră. Temperaturile minime,
nocturne, vor fi cuprinse între 6 șl 9
grade, iar cele maxime, diurne, intre
16 și 20 de grade.

Administrația de Stat
Loto*Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 6 SEPTEMBRIE 1985

EXTRAGEREA I : 83 20 55 48 61
47 42 13 71.
EXTRAGEREA A II-A : 10 9 22
74 73 7 37 23 87.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
872 928 Își, din care 182 489 lei, re
port la categoria l.>

MARIA SĂRBĂTOARE NilȚlONAIĂ A POPORULUI
PRIETEN Al R.P.D. COREENE
Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN
colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Democrată Core
eană, dintre popoarele român și coreean. Sint, totodată,
incredințat că prin eforturile noastre comune aceste ra
porturi vor cunoaște o continuă dezvoltare, în spiritul
Înțelegerilor realizate cu prilejul intilnirilor și convorbi
rilor noastre de la București și Phenian, în deplin con
sens cu interesele țărilor și popoarelor noastre, ale cau
zei generale a socialismului, păcii, securității și coope
rării in întreaga lume.
De ziua sărbătorii naționale a Republicii Populare De
mocrate Coreene, vă adresez dumneavoastră, dragă to
varășe Kim Ir Sen, Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea și poporului frate coreean cele mai
bune urări de noi și tot mai mari succese în munca plină
de abnegație pe care o depuneți pentru îndeplinirea ma
rilor sarcini trasate de cel de-al VI-lea Congres al
partidului, pentru realizarea aspirațiilor supreme ale
națiunii coreene, de unificare pașnică și independentă *
patriei sale.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a țării dumnea
voastră, a 37-a aniversare a creării Republicii Populare
Democrate Coreene, vă adresez un cald salut tovărășesc
și cele mai sincere felicitări, precum și cordiale urări de
pace, progres și prosperitate poporului . prieten coreean
Crearea Republicii Populare Democrate Coreene a con
stituit un moment de mare Însemnătate în istoria
poporului coreean, in lupta sa îndelungată pentru elibe
rare națională și socială, pentru făurirea unui stat liber,
independent și suveran.
Cunoaștem și apreciem în mod deosebit eforturile sus
ținute pe care harnicul și talentatul popor prieten core
ean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, in
frunte cu dumneavoastră, le-a desfășurat în cei 37 de
ani de la proclamarea republicii pentru apărarea inde
pendenței și suveranității patriei sale, ca și succesele ob
ținute in construcția socialistă a tării, în dezvoltarea
industriei și agriculturii, in ridicarea nivelului de trai
material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția
față de evoluția ascendentă a raporturilor de prietenie,

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

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
o telegramă de felicitare tovarășului
Kang Săng San, premierul Consiliu
lui
Administrativ
al
Republicii
Populare Democrate Coreene, cu pri
lejul aniversării Zilei naționale a acestei țări, prin care îi adresează un
cald salut prietenesc și cele mai sin
cere felicitări, exprimînd convinge
rea că prin eforturi comune guver
nele celor două țări vor contribui la

Se Împlinesc, Ia 9 septembrie. 37
de ani de la proclamarea R.P.D.
Coreene — eveniment istoric de
seamă care, încununind lupta ma
selor populare pentru înlăturarea
asupririi străine și exploatării, pen
tru eliberare națională și socială,
a creat condițiile trecerii la fău
rirea socialismului in partea de
nord a Tării dimineților liniștite.
Astăzi, Republica Populară Demo
crată Coreeană, depășind dificul
tățile generate de situația grea
moștenită, înfruntînd ostilitatea
forțelor coalizate ale re'acțiunii,
parcurgind un drum eroic de mun
că și de luptă pentru înfăptuirea
politicii Partidului Muncii, sub con
ducerea tovarășului Kim Ir Sen. se
prezintă ca un stat socialist demn,
independent si suveran, cu o eco
nomie națională puternică, în plină
dezvoltare.
Trăinicia noii orînduiri, ca în
truchipare a năzuințelor oamenilor
muncii de Ia orașe și sate, și-a
găsit o viguroasă afirmare în anii
de luptă împotriva agresiunii im
perialiste (1950—1953), cînd între
gul popor al tinerei republici ‘s-a
ridicat cu hotârîre și abnegație
pentru apărarea cuceririlor revo
luționare, a patriei și ființei na
ționale, a dreptului sau sacru de
a-și făuri de sine stătător destinele.
Scoțînd tara din ruine, oamenii
muncii au imprimat un ritm înalt
dezvoltării forțelor de producție și
au înfăptuit într-o etapă istorică
scurtă industrializarea socialistă,
principala sursă a creșterii avuției
naționale. în prezent, industria
realizează în numai 4—5 zile echi

dezvoltarea raporturilor de strînsă
colaborare dintre Republica Socialis
tă România și R.P.D. Coreeană, în
spiritul convorbirilor șl înțelegerilor
convenite la cel mai înalt nivel.
★

Cu prilejul celei de-a 37-a aniver
sări a creării Republicii Populare
Democrate Coreene, au adresat tele
grame de felicitare omologilor lor
președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul afacerilor externe și
ministrul apărării naționale.

valentul producției de dinainte de
proclamarea republicii. Grăitoare
sint realizările dobîndite în agri
cultură, in reconstruirea și moder
nizarea localităților, în dezvoltarea
culturii și crearea de cadre na
ționale.
Traducînd în viață hotăririle
celui de-al VI-lea Congres al
partidului, oamenii muncii din
R.P.D. Coreeană își concentrează
eforturile asupra sporirii în conti
nuare a capacităților de producție
și, creșterii eficienței activității economice, Înfăptuiesc cutezătoare
proiecte de transformare a naturii
In vederea sporirii producției agri
cole, a ridicării nivelului de trai.
în România sint binecunoscute
și se bucură de înaltă apreciere
marile realizări dobîndite de po
porul prieten al R.P.D. Coreene în
făurirea noii orînduiri. Evocarea,
și cu prilejul acestei aniversări,
a relațiilor tradiționale de strînsă
prietenie și colaborare românocoreene evidențiază puternica so
lidaritate militantă a poporului
nostru cu. lupta poporului R.P.D.
Coreene, atît în*1-.anii' grei ai răz
boiului, cît și în întreaga etapă
ulterioară a construirii socialismu
lui. Este, de asemenea, binecunos
cută fermitatea și consecvența cu
care România socialistă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii, spri
jină strădaniile R.P.D. Coreene,
inițiativele și propunerile tovară
șului Kim Ir Sen pentru reunificarea pașnică și democratică a Co

Au mai trimis telegrame de feli
citare organizațiilor și instituțiilor
similare din
Republica Populară
Democrată Coreeană Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, Consiliul Central
al Uniunii Generale a Sindicatelor
din'România, Comitetul Central al
Uniunii Tineretului Comunist, alte
organizații politice de masă șl ob
ștești și instituții centrale.

(Agerpres)

reei, fără nici un amestec din ex
terior. In spiritul aceleiași neabă
tute consecvente, țara noastră sus
ține eforturile depuse ' de R.P.D.
Coreeană pentru încununarea cu
succes a tratativelor pe care le des
fășoară, în diferite domenii, cu
partea sud-coreeană, în vederea
creării condițiilor pentru depășirea
scindării și își exprimă deplina în
credere în izbinda finală a voinței
fierbinți a întregii națiuni coreene
de a-și vedea patria unificată, de
a trăi intr-o Coree liberă, inde
pendentă și iubitoare de pace.
Dezvoltarea mereu ascendentă pe
care o cunosc relațiile de pri
etenie și colaborare româno-coreene are ca temelie hotăririle adop
tate cu prilejul frecventelor întîlniri și convorbiri dintre conducă
torii partidelor și țărilor noastre,
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Kim
Ir Sen, care au evidențiat mereu
noi posibilități de lărgire și inten
sificare a conlucrării noastre mul
tilaterale — pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural,
în toate domeniile de interes reci
proc. Beneficiind de cadrul optim
al Tratatului _de prietenie și co
laborare, semnat Ia nivel înalt, ex
tinderea și aprofundarea legături
lor trainice dintre cele două parti
de, țări și popoare servesc intere
sului făuririi noii orînduiri în
România și în R.P.D. Coreeană,
adîncirii continue a prieteniei și
colaborării dintre țările și popoare
le noastre, cauzei generale a socia
lismului, păcii, politicii de inde
pendență, destindere și securitate
in întreaga lume.

CÎNTECUL EROIC AL INSULEI WOLMI
Tnsula nu era mare. Stătea ne
clintită în fața valurilor. Părea,
față de țărm, un cercetaș aflat
intr-o poziție înaintată. O subțire
limbă de pămint ca un discret pod
natural o lega de țărm. în vre
mea războiului de agresiune I s-a
oferit acestei insule de la Marea
de Vest „șansa" să iasă din ano
nimat.
Venind dinspre mare, drumul
trupelor agresoare — pentru a de
barca în această zonă de mare im
portanță strategică și a ocupa ora
șul luzăn — trebuia să treacă prin
această mică insulă. Aminarea ocu
pării ei însemna asigurarea tim
pului necesar întăririi apărării. Și
poate victoria.
Erau doar cițiva oameni cei că
rora le-a revenit misiunea de a
apăra insula. De a o menține cit
mai mult timp neocupată. Cu orice
preț. Chiar cu prețul vieții. Și toți
știau acest lucru. Și intransigen
tul și întreprinzătorul comandant Ri
Te Hun. Și calmul și inteligentul se
cretar de partid. Și bonomul bu
cătar, un țăran purtînd în suflet
inepuizabile izvoare de bunătate și
simplitate. Și tînăra infirmieră. Șl
teiegrafista venită în insulă doar
cu cîteva ore înainte de marea în
cleștare, nutrind, cu candoare, in' clinări spre elanuri eroice, privite
cu oarecare scepticism de ceilalți :
„Ce-o să facă această adolescentă
cind se va confrunta cu urgia răz
boiului
Scepticism ce va fi
amendat sever de faptele eroice
ale tinerei radiotelegrafiste.
Erau pe insulă vreo sută de sol
dați și aveau, ca arme grele, pa
tru tunuri. Au scris în zilele de 12,
13 și 14 septembrie 1950 o pagină
de tulburător eroism în istoria
țării. Dovedind că nimic nu poate
fi mai presus ca patria. Nici măcar
viața. Că libertatea patriei era
totul.
La vremea respectivă s-au scris
emoționante reportaje despre acele
zile. Citite cu mindrie de oamenii
întregii țări. Căci toți gîndeau la
fel. Inimile eroilor din insulă ba
teau in pieptul fiecăruia. In rit
murile lor se puteau desluși dis
tinct ritmurile supreme ale voinței
de a apăra independența și liber
tatea patriei.
Au năvălit spre insulă înspăimintătoare vase de război. Sute de
avioane și-au descărcat bombe
ucigașe. în încleștarea infernală a
celor trei zile, scriind cu viața lor
numele eroismului și solidarității,
au pierit pe rind bravii apărători
ai insulei. Și bonomul bucătar. Șl
gingașa, dar dirza telegrafistă. Și
\
intransigentul comandant. Ducinx._________________________ -

du-șl toți pină la capăt, cu exem
plar curaj și eroism, misiunea.
...După încheierea armistițiului,
cînd armele au tăcut, cind au în
ceput anii reconstrucției țării dar
și ai rememorării faptelor și sa
crificiilor supreme săvîrșite în nu
mele apărării ei, a început marea
călătorie prin memoria vremii a
istoricei Insule. Numele ei deve
nind un simbol al eroismului, al
curajului.
Insula
se
numește
Wolmi. în traducere sună poetic :
„Coada lunii". Doi dintre bravii ei
apărători au fost declarați, post
mortem, eroi naționali — Ri, co
mandantul neînfricat, și cel care a
calculat și reglat tirul celor patru
tunuri. Au rămas puține lucruri de
la cei ce s-au jertfit. în valiza de
campanie a comandantului — o
uniformă militară nouă, pe care ar
fi trebuit să o îmbrace, după în
cheierea războiului, la parada mi
litară. N-a mai apucat. Au rămas
citeva scrisori trimise din insulă
către cei dragi. Sau unele neexpe
diate. O batistă cu care s-a încer
cat a se opri sîngele răniților sau
lacrimile de durere. Dar a rămas
intactă, neștearsă in
memorie,
amintirea celor ce au nimbat cu
faptele lor, încărcind-o în străluci
rile curajului, insula Wolmi, „Coa
da lunii".
Impresionat de legendarele fap
te de pe Wolmi, un artist le-a
mutat pentru totdeauna în culorile
din amploarea
unei picturi. Un
film îndrăgit, de mare popularita
te, realizat in 1982, purtînd în ti
tlu numele insulei-simbol, a reîn
viat cu patetism cele trei zile de
copleșitor eroism.
Am reținut ca deosebit de sem
nificativ faptul că,
după vizio
narea filmului, fiica unuia dintre
eroi s-a adresat, prin intermediul
televiziunii, milioanelor de oameni
ai țării. Mindră de fapta tatălui
său și hotărită să se arate demnă
de ea.
...Mi-arri amintit
toate acestea
cînd, lingă Panmunjon, de la un
punct de observație, priveam prin
binoclu un zid neîntrerupt, prin
care „cirmuitorii" părții de sud a
Coreei par a fi crezut a putea să
despartă in două trupul unei țări.
Ca și cum ai putea desprinde, dintr-o eronată înțelegere, capul de
restul trupului. Ofițerul care ne
însoțea ne vorbea cu voce liniș
tită, egală. Notăm deci că zidul,
ce se întinde ca o platoșă de ci
ment, tăind trupul țării în două,
are pe lungimea celor 240 km o
înălțime de 5—6 metri, o lățime,
ia bază, de 10 metri și 2—3 metri
la virf. Din loc în loc, în zid se

puteau distinge urmele unor uria
șe porți prin care să se poată nă
pusti sofisticate tancuri de luptă.
Privind drumul șerpuitor al ziJ
dului nu poți să nu gîndești cît
de fragil poate fi in comparație
cu eroismul poporului, cu voința
lui sacră
de a realiza, pe cale
pașnică, reunificarea țării.
Ofițerul care ne însoțea conti
nua să ne dea explicații cu voce
liniștită, egală. Lîngâ cuvintele lui
se adunau însă, firesc, imaginile
eroice ale filmului „Wolmido",
acele emoționante gesturi de alea
să omenie și solidaritate, prin care
o sută de oameni au adus o măr
turie simbolică asupra invincibili
tății idealurilor de libertate, de in
dependență ale popoarelor.

Însemnări de călătorie
din R, P. D. Coreeană
Și tot în sprijinul acestei convin
geri s-au adunat atitea alte intimplări care, prin
frumusețea lor,
dcbîndesc aura legendei. Ca in ca
zul acelei femei al cărei soț a
murit în război. Rămasă văduvă,
cu trei copii, ea a avut bucuria
sănși dea seama că fiii ei au con
știința justeței jertfei tatălui lor.
Ceea ce a determinat-o să scoată,
din lada în care a păstrat-o cu
sfințenie, șapca militară a soțului,
pe care se mai vedeau urme de
singe. Și să le-o arate fiilor ca pe o
icoană. In fața
acestei amintiri
sacre, cei trei au jurat că pentru
ei cauza reunificării patriei va fi
cauza supremă.
Kim, însoțitorul nostru, de o
amabilitate și discreție impecabile,
ziarist la „Nodon Sinmun", autor
împreună cu alți colegi ai săi care
ne-au vizitat țara al unei frumoase
cărți despre România, povestindu-ne această semnificativă Intimplare, despre care a scris, ne spu
nea că in urma apariției reporta
jului său, acum mai bine de 15 ani,
au sosit la redacție scrisori din
toate colțurile țării. Nota comună
o dădea exprimarea aceleiași do
rințe — de a face totul pentru
reunificarea țării. Familia amintită
trăiește în nordul țării, în locali
tatea He San. Fiul cel mare a de
venit între timp activist de par
tid. Un altul — ziarist. Iar cel mic,
urmindu-și tatăl, a devenit medic.
Destine noi, într-o țară care și-a
făcut din „idealul noului" o cauză
de : fiecare zi. Lui i se adaugă fi
resc, necesar, idealul de a se ac

ționa cu hotărira pentru reunifi
carea patriei.
Vorbindu-ne de permanența și
forța idealului reunificării, Kim
ne-a spus : „Poate că următoarea
întîmplare va aduce în sprijinul
acestei dorințe argumente de na
tură sentimentală. Adăugate celor
istorice, celor raționale își au și
ele rolul lor. Eram tinăr ziarist.
Am venit, după război, pe aceste
locuri unde rămăseseră doar ur
mele dezastrului —localități distru
se din temelii, cimpuri sfirtecate
de bombe pe toată întinderea lor.
Atunci m-a cutremurat întimplarea de care vreau să vă vorbesc,
într-o localitate din apropierea
graniței, ce despărțea și desparte
nedrept țara, intr-o familie era in
toi o nuntă, cind a izbucnit răz
boiul. Mirele a fost luat de agre
sori. Nu se știe ce s-a întîmplat
cu el. Au trecut peste 30 de ani de,
atunci. La noi, este obiceiul ca,
dacă după nuntă o femeie este pă
răsită, să nu se mai mărite. De
peste 30 de ani, tînăra mireasă de
atunci își așteaptă soțul. Acum,
părul miresei a albit. .Fața l-a
fost brăzdată de cute adinei. Dar
ea își așteaptă cu credință soțul.
Cu credința
că se vor revedea.
Cum am putea să ne împăcăm cu
gîndul
că o graniță
arbitrară
ne-ar putea tăia în două mereu
trupul țării, cum a tăiat în două
fără milă speranțele atitor vieți 7“
Am înțeles mai bine, ascultînd
evocările,
confesiunile oamenilor
pe care i-am întîlnit. in R.P.D. Co
reeană, sensul faptelor numeroase,
îndrăznețe și minunate de muncă
prin care țara s-a transformat din
temelii.
Și nu mi-a fost greu să mi-1
Imaginez pe căpitanul unei brigăzi
muncitorești, Ri Ciun Ian, întorcindu-se cu ranița în spate, la în
cheierea războiului (raniță pe care
o păstrează, cum ne-a spus, ca pe
o amintire) și
angajîndu-se în
noua bătălie pentru cooperativiza
re, în zona din apropierea orașului
Sariwon. Azi este secretar de
partid la ferma-cooperativă Migok,
unde 600 de agricultori au făcut
dintr-un loc altădată amenințat de
secetă și inundații un loc al re
coltelor record.
Și nu mi-a fost greu să Înțeleg
mobilurile
adinei ale curajoșilor
constructori ai marelui baraj de la
Nan Po, prin care eroismul mun
cii, dar și înalta știință a construc
ției susțin un examen pe măsura
dimensiunilor noi ale forței de
creație a unui popor stăpin pe fap
tele sale, hotărit să-și înalțe țara

în lumina împlinirilor, răspunzînd
— așa cum ni s-a spus pretutin
deni, ca un laitmotiv — chemă
rilor și îndrumărilor tovarășului
Kim Ir Sen, marele conducător al
poporului prieten coreean.
...Am călătorit mult și în multe
locuri prin R.P.D. Coreeană. Urme
le războiului au fost înlăturate. O
țară nouă s-a zidit din temelii.
Urmele războiului mai pot fi găsite
doar in muzee și, săpate adine, în
amintirile oamenilor. Și în filmele
despre acei ani.
Filme care se
realizează pe platourile „Studiou
lui cinematografic Phenian" de că
tre cei 250 artiști, angajați ai stu
dioului. Un adevărat orășel al fil
mului, cu străzi și case, prin care
epoci intregi din istoria țării își
află aici veritabile „ipostaze docu
mentare". Parcurgeam, așadar, ora
șul filmului, bulevardele cu locuin
țe in stil coreean, japonez, chine
zesc, cu case ce amintesc multe
secole de arhitectură, urmărit de
răspunsul pe
care tînăra actriță
Rin Kuang Ciun (eroină în filmele
„Tinărul din Phenian", „O fată din
Hanin") mi-1 dăduse ia întrebarea
„cum se simte cind interpretează
rolul unei tinere de acum 50 de
ani ?". „In filmele istorice — spu
sese ea — mai greu poți avea con
tacte cu oamenii de atunci. Citești
romane, vizitezi muzee, vezi alte
filme istorice". în același timp,
tînăra actriță ținuse să adauge :
„Dar sînt și filmele prezentului.
Cu ai căror eroi este o bucurie să
ne identificăm. Ei sint constructorii
noii țări. Și lor le sintem datori
prin arta noastră".
Așa este ! Realizările acestor
constructori sînt prezente la tot
pasul. Ele au făcut ca peisa
jul edilitar al trecutului, chiar
și mai apropiat, să se păstre
ze doar in amintiri. Despre acest
adevăr vorbesc poate cel mai bine
și versuri atît de îndrăgite in țara
prietenă, cărora le propun o posi
bilă echivalentă in limba română :

„Purtînd în inimă dorința înflăcă
rată de a înflori viitorul / Drumul
pe care trebuie să merg I Urcă din
pieptul meu ca valurile. / Voi
transforma țara noastră In pa
radis / întărind gloria Coreei / Ca
nici un dușman să nu întineze țara
mea. / Etern opărind minunata
mea fară“.
Transcriu cuvintele acestui frag
ment de poem și imi revin în
memorie faptele trăite pe eroica
insulă Wolmi, păstrate în imagi
nile unui film și in emoționantele
cuvinte ale unui cîntec. Cintecul
eroic al insulei Wolmi.

Nicolae DRAGOȘ

O nouă ilustrare a înaltei prețuiri de care
se bucură președintele Nicolae Ceaușescu,
România socialistă pe plan internațional
Apariția la Atena a volumului „România azi"
ATENA 6 (Agerpres). - Interesul
deosebit al
opiniei publice internaționale față de România so
cialistă, față de personalitatea președintelui

Nicolae Ceaușescu, și-a găsit o nouă ilustrare în
apariția, la Atena, a volumului „România azi", in
limba engleză.

Se dezvoltă colaborarea dintre România și Zimbabwe

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-zimbabweene
de cooperare economică și tehnică

Excelenței Sale Domnului JOSE SARNEY:

HARARE 6 (Agerpres) — La Ha
rare s-au încheiat lucrările celei
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei
mixte
guvernamentale
românozimbabweene de cooperare econo
mică și tehnică. Sesiunea a prilejuit
o analiză a modului in care sînt
puse in aplicare hotărîrile și înțe
legerile convenite cu prilejul întâl
nirilor româno-zimbabweene la cel
mai înalt nivel. Evidențiind posibi
litățile dezvoltării- mai puternice
a cooperării economice și a schim
burilor comerciale dintre România
și Zimbabwe, comisia a stabilit ac

BRASILIA D.F.
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Federative a Brazi
liei, in numele poporului român și al meu personal, vă transmit calde feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului brazilian
prieten multă prosperitate și pace.
Exprim convingerea că se vor dezvolta și intensifica bunele relații
româno-braziliene, conlucrarea dintre țările noastre în sfera relațiilor in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul brazilian sărbătorește azi
împlinirea a 163 de ani de la pro
clamarea independentei naționale.
Brazilia, cea mai întinsă si mai
populată tară a Americii Latine
(suprafața : peste 8 500 000 kmp ;
populația : circa 130 milioane lo
cuitori). dispune de importante bo
gății naturale. Cunoscută prin tra
diție ca tară cu economie predo
minant agrară, ea a înregistrat în
ultimele decenii un intens proces
de industrializare. Chiar dacă în
geografia economică națională mai
rămin încă anumite
zone
ale
subdezvoltării, Brazilia dispune azi
de un puternic potențial industrial,
cu o pondere însemnată a ramuri
lor de vîrf — microelectronică,
electronică, construcția de avioane,
industria de automobile, petrochi
mia etc. Fosta „tară a cafelei" pro
duce în prezent bunuri industriale
care au ciștigat o pondere însem
nată pe lista exporturilor.
Un rol important în propulsarea
industrializării l-a avut sectorul de
stat, care concentrează o bună par
te din ramurile de bază ale econo
miei și se distinge printr-un ritm
susținut al investițiilor. îndeosebi
in energetică. Grație unei
ase
menea orientări, în peisajul indus
trial al tării și-au făcut apariția o
serie de obiective hidroenergetice
de anvergură, incluzînd hidrocen
trala de la Itaipu, pe fluviul
Parana, cea mai mare din lume,
intrată parțial în funcțiune. Valo
rificarea mai intensă a marilor re
surse hidroenergetice de care
dispune Brazilia se desfășoară con

Lucrările conferinței Uniunii interparlamentare
OTTAWA 6 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a 74-a Con
ferințe a Uniunii interparlamentare,
la Ottawa a avut loc reuniunea gru
purilor interparlamentare din țările
europene, S.U.A. și Canada. în cursul
schimbului de vederi, participanții
au relevat importanța intensificării
acțiunilor pe plan parlamentar în
vederea realizării unor pași efectivi
în direcția transformării Europei in
tr-un continent al păcii și colabo
rării. La reuniune au fost abordate
aspecte concrete ale pregătirii celei
de-a Vl-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare pe problemele secu
rității și cooperării în Europa, care
va avea loc în primăvara anului vii
tor.
Delegația română a înfățișat ac
țiunile susținute întreprinse de Ma
rea Adunare Națională, de parla
mentarii români pe linia înfăptui
rii securității și cooperării in Eu
ropa.

ROMANIA
TODAY

Președintele Republicii Federative a Braziliei

țiuni și măsuri concrete pentru
adîncirea colaborării în domeniile
industrial, minier, geologic, agricol
și al asistenței tehnice. Au fost
adoptate, de asemenea, măsuri pen
tru creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale.
Cu acest prilej, Gheorghe Petres
cu, viceprim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, și
Simon Muzenda, viceprim-ministru
al. Republicii Zimbabwe, au semhat
Acordul pentru servicii aeriene
civile dintre Guvernul Republicii
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Zimbabwe.

în continuarea dezbaterilor în ple
nul conferinței, participanții s-au
pronunțat în favoarea intensificării
eforturilor comunității internaționa
le în vederea abolirii definitive a
ultimelor vestigii ale colonialismu
lui, eliminării
oricăror forme de
neocolonialism, rasism și apartheid.
în intervenția sa, președintele
Grupului interparlamentar român a
reafirmat solidaritatea militantă a
poporului român cu lupta justă a
poporului namibian, prezentînd acti
vitatea desfășurată de România la
O.N.U. și în alte organisme interna
ționale în vederea exercitării plena
re a dreptului poporului namibian,
sub conducerea S.W.A.P.O., la auto
determinare. Delegația română a ce
rut ca forumul mondial al parlamen
tarilor să condamne cu toată fermi
tatea politica de apartheid și discri
minare rasială a regimului rasist
minoritar din Africa de Sud, acțiu
nile agresive ale acestuia împotriva
unor state independente vecine.

Reuniunea ministerială a țărilor nealiniate
A. SPECIAL WIWN OF
GREECE’S WEEKLY
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Un amplu
capitol al
lucrării este consacrat
personalității secretaru
lui general al Partidului
Comunist Român, președințele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
„Nicolae Ceaușescu —
se arată in volum —
este un militant și gînditor politic remarcabil, a
cărui activitate este ba
zată pe aprecierea revo
luționară a celor mai
bune tradiții ale gîndirii
sociale și politice româ
nești, ne o cunoaștere
profundă a realităților
României și a posibilită
ților țării de a realiza
progrese, pe urmărirea
atentă și permanentă a
evoluției sociale ; astfel,
Nicolae Ceaușescu are un
rol decisiv în elaborarea
politicii interne și exter
ne a României si a pro
gramului
complex
de
edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate.
Președintele
Ceausescu desfășoară o
activitate permanentă pe
linia generalizării teore
tice a experienței con
strucției
socialiste
în
România, pentru elabo
rarea perspectivei lucide
privind înaintarea țării
spre comunism, fapt de
monstrat de inițiativele
și contribuția sa hotărîtoare Ia elaborarea Pro
gramului partidului, adoptat în 1974.
Tn același timp, președin
tele Nicolae Ceaușescu
denune eforturi remar
cabile în direcția rezol
vării marilor probleme
politice si sociale ale lu
mii contemporane. Acti
vitatea sa teoretică, vi
ziunea sa politică relie
fează o personalitate pu
ternică, o gîndire origi
nală, opusă imobilismu
lui și
dogmatismului,
deosebit
de receptivă
fată de nou.
Prin profunda analiză
și puterea de sintetizare
și generalizare, gîndirea
social-politică,
întreaga
activitate
teoretică
și
practică a președintelui
\ Nicolae Ceaușescu repre

zintă o contribuție va
loroasă la îmbogățirea
experienței teoretice și
practice a construcției so
cialismului.
Subliniind
rolul istoric important al
națiunii în epoca noas
tră,
cit
și
creșterea
acestuia
în
socialism,
Nicolae Ceaușescu aduce
o contribuție importantă
la afirmarea națiunii so
cialiste române ca factor
al progresului și civiliza
ției în lumea contem
porană,
la
creșterea
prestigiului
ei interna
țional".
în domeniul relațiilor
internaționale — eviden
țiază lucrarea — activita
tea
președintelui
Nicolae Ceaușescu
este
călăuzită de ideea pro
movării permanente a
principiilor suveranității
naționale și independen
tei. ale egalității
în
drepturi.
neamestecului
în treburile interne, res
pectului și avantaiului
reciproc. . renunțării la
forță și amenințarea cu
forța în relațiile dintre
state și partide. Sub con
ducerea sa. Partidul Co
munist Român. România
Socialistă
promovează
consecvent o politică de
lărgire
și întărire a
cooperării cu toate țările
socialiste, de extindere a
relațiilor cu țările în curs
de dezvoltare si nealinia
te. cu toate țările lumii
— indiferent de sistemul
lor social — de căutare a
unor soluții pașnice la
problemele litigioase, de
creare a unui climat de
securitate si pace în lume
și de edificare a unei
noi ordini economice in
ternaționale.

„Personalitate
emi
nentă a vieții politice
internaționale.
Nicolae Ceausescu
este
un militant activ pen
tru participarea statelor
mici si miilocii. a tuturor
statelor la soluționarea
marilor probleme ale con
temporaneitățiiMarile
sale calități de gânditor
Si om de stat, activitatea
sa teoretică și practică,
principială și clarvăzătoa

re, patriotismul înflăcă
rat,
internaționalismul
și umanismul comunist
au ciștigat afecțiunea și
respectul partidului și po
porului său și stima opi
niei publice mondiale".
Volumul pune în evi
dență marile
realizări
obținute de poporul ro
mân în toate domeniile
vieții economico-sociale,
îndeosebi în perioada de
după Congresul al IX-lea
al partidului, de cînd to
varășul Nicolae Ceaușescu
conduce
destinele na
țiunii noastre socialiste.
Un important capitol al
lucrării este consacrat
prezentării istoriei Româ
niei, fiind reliefate per
manența și continuitatea
poporului nostru in spa
țiul
carpato-dunărean.
„Poporul român — se arată in lucrare — a păs
trat întotdeauna vie con
știința originii sale latine
și a unității social-economice și cultural-spirituale“. Sînt descrise marile
bătălii purtate de poporul
nostru de-a lungul veacu
rilor pentru apărarea fi
inței și a independentei
sale naționale, lupta pen
tru unificarea celor trei
principate, apreciindu-se
că „realizarea, chiar și
pentru o scurtă perioadă,
a unirii, sub sceptrul lui
Mihai Viteazul, a influ
ențat gîndirea și acțiunile
politice de mai tîrziu in
lupta pentru unire și in
dependență
națională".
Actul Unirii din 1859 este
prezentat drept „rezultat
al luptei duse de masele
populare, de intelectuali
tatea animată de spirit
patriotic. Unirea a mar
cat un moment istoric de
importanță crucială în
viața poporului român,
care a creat bazele pentru
Marea Unire din 1918,
cînd a fost încheiat pro
cesul legic al formării
statului național unitar
român". De asemenea —
se subliniază în lucrare
— proclamarea indepen
denței din 1877 „a dat un
puternic impuls luptei
pentru eliberarea tuturor
teritoriilor românești de

sub dominația străină și
pentru realizarea statului
național unitar".
In paginile cărții este
prezentată lupta dusă de
partid de-a lungul anilor
pentru apărarea dreptu
rilor clasei muncitoare,
pentru transformarea re
voluționară a societății
românești.
Totodată, sînt evocate
pagini ale mișcării de re
zistență antifascistă, sub
conducerea
Partidului
Comunist Român, pentru
întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei fas
ciste : „în condițiile fa
vorabile create de coaliția antihitleristă și creș
terea rezistentei antifas
ciste a populației, la 23
August 1944 o largă co
aliție a forțelor demo
cratice, sub conducerea
Partidului Comunist Ro
mân, a înfăptuit revolu
ția de eliberare socială și
națională, antifascistă și
antiimperialistă. Revolu
ția de la 23 August a
reprezentat începutul unei
perioade de ample schim
bări sociale, politice și
economice,
deschizînd
perspectivele dezvoltării
socialiste a țării", se ara
tă în volum.
Cartea înfățișează citi
torilor evenimentele im
portante din istoria nouă
a țării, ocupîndu-se pe
larg de obiectivele stabi
lite de congresele și con
ferințele naționale ale
partidului. Trăsăturile de
finitorii ale politicii ex
terne românești, princi
piile și orientările aces
teia sînt prezentate in
tr-un capitol special, subliniindu-se că „obiecti
vul strategic al politicii
externe a României este
crearea în Balcani, în
Europa și în lume a unei
structuri a păcii, înțele
gerii și cooperării". Sînt
oglindite activitatea di
plomatică multilaterală a
României, prezenta sa
activă la O.N.U., poziția
și inițiativele țării noas
tre privind marile pro
bleme internaționale ale
lumii de azi.

Largă udeziune la generoasele idei cuprinse
in Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu
Opinii ale participanților la Conferința mondială a comitetelor
naționale pentru Anul Internațional al Tineretului
Primit cu cel mai viu interes, bucurîndu-se de o
înaltă apreciere din partea tuturor participanților,
Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat Con
ferinței mondiale a comitetelor naționale pentru
A.I.T. a stimulat dialogul rodnic din cadrul dezbate
rilor, constituind o bogată sursă de inspirație, un
factor hotărîtor pentru succesul reuniunii. Participanții
au ținut să exprime gînduri și sentimente de aleasă

Chemare vibrantă
la unirea eforturilor
în lupta pentru pace
Keyum BAWUDUN,
vicepreședintele
Federației tineretului
pe întreaga Chină,
secretar general adjunct
al Comitetului național
pentru A.I.T. din R. P. Chineză

„Am ascultat cu deosebit inte
res mesajul pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu l-a adresat con

stimă și prețuire la adresa României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu, a preocupărilor statornice ale
partidului și statului nostru îndreptate spre asigurarea
unui climat de pace și colaborare, care să asigure
tinerei generații, popoarelor lumii condițiile necesare
edificării unui viitor de pace și prosperitate, de demni
tate, bunăstare și înțelegere între națiuni.

ferinței noastre. Din bogatul cu
prins al acestui document aș dori
să subliniez, în mod special, ideea
p'otrivit căreia — în actualele îm
prejurări internaționale, cînd cursa
înarmărilor cunoaște o amploare
fără precedent, cînd pacea și mun
ca pașnică a popoarelor este grav
amenințată — imperativul vital este
ca popoarele, tînăra generație
să-și unească eforturile pentru a
pune capăt evoluției periculoase
din viața internațională și a asigura
pacea și liniștea oamenilor de pre
tutindeni. Conferința de la Bucu
rești a oferit un minunat prilej
de a aborda asemenea aspecte

desprinse din Ideile generoase ale
mesajului. De altfel, participanții
la dezbateri au evidențiat corelația
directă între pace — ca deziderat
al tuturor oamenilor — și aspira
țiile tinerei generații. Din acest
punct de vedere reuniunea de la
București s-a impus ca un rodnic
forum al dialogului fertil, menit
să sporească preocuparea guverne
lor față de tineret și, pe de altă
parte, prezența tot mai activă a
tinerilor în lupta pentru pace și
colaborare, ca și în viața politică,
economică și socială din fiecare
țară, așa cum prevăd rezoluțiile
O.N.U. adoptate cu prilejul Anului
Internațional al Tineretului".

LUANDA 6 (Agerpres). — Confe
rința ministerială a țărilor nealiniate,
ce se desfășoară în capitala Angolei,
și-a continuat vineri lucrările în șe
dință plenară și în comitetele politic
și economic, intr-un mesaj adresat
conferinței, primul ministru al In
diei, Rajiv Gandhi, președintele în
exercițiu al mișcării de nealiniere,
a chemat statele membre să-și men
țină unitatea și să acționeze pentru
întărirea mișcării ca factor pozitiv in
relațiile internaționale.
In intervenția sa, ministrul de ex
terne algerian, Ahmed Taleb Ibrahimi, a propus, între altele, ca țările
nealiniate să colaboreze în dome
niile agriculturii și industriei ali
mentare pentru a elimina penuria
de alimente, mai ales din Africa.
Secretarul general al O.U.A., Ide
Oumarou, a cerut statelor africane
și celorlalte țări nealiniate să acorde
un sprijin sporit țărilor „din prima
linie" amenințate permanent de
către regimul rasist sud-african.

Ministrul de externe al Perului,
Alan Wagner, a propus începerea
unui dialog politic între statele de
bitoare și instituțiile internaționale
creditoare, in vederea reglementării
gravei probleme a datoriilor exter
ne ale țărilor în curs de dezvoltare,
care vor atinge în acest an aproxi
mativ 1 000 de miliarde dolari, subli
niind că dialogul trebuie să aibă ca
obiectiv prioritar revizuirea condi
țiilor de împrumut.
Mișcarea de nealiniere trebuie să
acționeze unit, pentru a asigura in
teresele generale ale păcii, secu
ritatea, democratizarea relațiilor in
ternaționale, Succesul luptei pentru
o nouă ordine economică internațio
nală — a apreciat Raif Dizdarevici,
secretar federal pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei. El a estimat că
o soluție a problemei datoriilor ță
rilor în curs de dezvoltare trebuie
găsită prin dialog cu țările și insti
tuțiile creditoare, urmărindu-se asi
gurarea progresului mai rapid al sta
telor in curs de dezvoltare.

Conferința pentru examinarea modului de aplicare
a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare
GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge
neva au continuat dezbaterile celei
de-a treia Conferințe pentru exami
narea modului de aplicare a Tratatu
lui privind neproliferarea armelor
nucleare, în cadrul cărora vorbitorii
au relevat importanța acestui tratat
pentru limitarea înarmărilor și pen
tru extinderea cooperării în dome
niul folosirii energiei în scopuri
pașnice. în dezbateri s-a relevat în

semnătatea încheierii unui tratat
privind interzicerea totală și comple
tă a experiențelor cu arma nucleară,
un pas important în această direcție
constituindu-1 declararea unui mo
ratoriu asupra tuturor experiențelor
nucleare. Opinia publică mondială,
s-a arătat în cadrul conferinței, este
convinsă că printr-o asemenea măsu
ră s-ar aduce o contribuție la limita
rea periculoasei curse a înarmărilor.

ORIENTUL MIJLOCIU
o Ciocniri violente în Liban • Continuă măsurile represive
ale forțelor israeliene împotriva populației palestiniene din
teritoriile arabe ocupate
BEIRUT 6 (Agerpres). — După o
noapte marcata de puternice schim
buri de focuri, în sectorul de vest
al Beirutului au continuat să se
înregistreze, vineri, violente lupte
de stradă între milițiile șlite și
druze.
Cel puțin 22 de persoane
și-au pierdut viața și 85 au fost
rănite, vineri, în sectorul de vest al
Beirutului și în zona taberei Bourj
El Barajneh. Totodată, s-au semnalat
schimburi de focuri și între milițiile
creștine și. musulmane la linia de
demarcație dintre sectoarele de
vest și de est ale capitalei libaneze.
TEL AVIV 6 (Agerpres). — For
țele israeliene continuă măsurile re
presive împotriva populației palesti
niene din teritoriile arabe ocupate.
După cum transmite agenția France
Presse, autoritățile militare de ocu
pație au instituit interdicții de cir

Concluzii
de amplă semnificație
Mustapha El MENIF,
membru al C.C.
al Partidului Socialist Desturian,
șef al cabinetului primului ministru
al Tunisiei
„Animat de profunde sentimen
te prietenești față de poporul
român, am participat cu bucurie
la Conferința mondială a comitete
lor naționale pentru A.I.T., găzdui
tă în frumoasa dumneavoastră ca
pitală, București. Pot afirma că
reuniunea, unică în felul ei, a
fost puternic stimulată de Idei
le generoase cuprinse în mesa
jul adresat de președintele
Nicolae Ceaușescu participanților
la conferință. în lumina unor asemenea idei, se impune ca pro
blemele tinerei generații, drepturi
le sale specifice — și în primul
rînd asigurarea păcii, întărirea în
țelegerii între popoare — partici
parea sa activă în procesul dezvol
tării economico-sociale să con
stituie o preocupare crescîndă a
statelor, a comunității internațio
nale.
Iată de ce am participat și par
ticipăm activ — la nivel local, na
țional, regional și internațional —
la desfășurarea Anului Interna
țional al Tineretului, inițiat de
România și proclamat de Națiunile

culație în orașul Gaza. Totodată, unele sectoare din oraș au fost încer
cuite și au început percheziții pentru
descoperirea persoanelor care între
prind acțiuni împotriva ocupației is
raeliene.
TUNIS 6 (Agerpres). — Intr-un
apel adresat de Liga ziariștilor arabi
din teritoriile arabe ocupate unor
organizații internaționale ale ziariș
tilor și difuzat de agenția WAFA se
arată că diferite sectoare ale popu
lației palestiniene din teritoriile ocu
pate sînt ținta unei campanii repre
sive din partea autorităților militare
israeliene. Apelul condamnă aceste
măsuri și practici periculoase, ele reprezentînd o parte a unei campanii
ample care vizează împiedicarea po
porului palestinian de a trăi în li
bertate și demnitate.

Unite sub deviza „Participare, Dez
voltare, Pace". Sînt multe consi
derente în legătură cu destinele ti
neretului. Aș dori să remarc doar
că A.I.T. trebuie să rămînă ca un
eveniment de referință în spo
rirea prezenței responsabile a ti
nerilor In procesul adoptării deci
ziilor, în vederea făuririi zilei de
mîine a umanității. Este evident
că fără o asociere armonioasă a
potentelor multiple ale generației
tinere la viața politică, economică
și socială este greu de conceput o
lume a păcii și progresului.
în acest sens, conferința de la
București, desfășurată într-o at
mosferă de rodnic dialog și înțe
legere reciprocă, a prilejuit des
prinderea unor importante con
cluzii pentru activitatea de tineret,
atît cu ocazia A.I.T., cit și pentru
anii ce vin".

Remarcabilă contribuție la
promovarea cooperării
internaționale
Hitoshi HANAI,
reprezentant al Comitetului național
pentru A.I.T. din Japonia, prof. univ.
la Universitatea națională din Tokio

„Președintele Nicolae Ceaușescu
se bucură de un deosebit renume
în Japonia, urmare firească a acti
vității sale bogate pe plan inter
national în folosul păcii si al co
laborării în întreaga lume. Si în

comitent cu aplicarea unui plan de
construire a unei serii de uzine
atomoelectrice, începînd cu cea de
la Andra dos Reis, deja instalată,
în același timp, avansează proiec
tul „Proalcool", destinat sporirii
producției de alcool din trestie de
zahăr. în vederea înlocuirii petro
lului.
Procesul de dezvoltare
economico-socială a cunoscut însă se
rioase dificultăți. Noul guvern ci
vil
al
Braziliei a adoptat nu
de mult un ansamblu de măsuri
care, paralel cu statornicirea unui
regim democratic în țară, să stimu
leze redresarea economico-socială.
Poporul român urmărește
cu
simpatie eforturile constructive ale
poporului brazilian, de care se sim
te, legat prin afinități de limbă și
cultură, prin similitudinea unor
preocupări referitoare la accelera
rea dezvoltării economice. între
România și Brazilia s-au statorni
cit și se dezvoltă relații de prie
tenie și colaborare, bazate pe ega
litate și respect reciproc. Un mo
ment de importanță istorică în
dezvoltarea acestor raporturi l-a
constituit vizita efectuată în Bra
zilia, în 1975, de către președintele
Nicolae Ceaușescu. Acordurile sem
nate și înțelegerile convenite cu
prilejul vizitei constituie cadrul
fertil pentru amplificarea legături
lor româno-braziliene, în deplină
concordantă cu aspirațiile de pro
gres ale celor două țări și po
poare, cu interesele cauzei păcii și
cooperării în lume.

DE PRESA
scurt
CONVORBIRI. Președintele R.S.
Cehoslovace. Gustav Husak. l-a
I primit, vineri, la Praga pe primul
ministru al Finlandei, Kalevi SorI sa. aflat într-o vizită oficială în
| R.S.C. în abordarea unor probleme
internaționale actuale, cele două
părți, menționează agenția C.T.K.,
au subliniat necesitatea unor mă
suri concrete pentru însănătoșirea
climatului internațional și
reve
nirea la procesul spre destindere,
pentru oprirea cursei înarmărilor,
menținerea și consolidarea păcii si
securității în lume. în acest con
text, precizează agenția citată, cei
doi oameni de stat au salutat aproplatele convorbiri
sovieto-americane la nivel înalt.
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VIZITA. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D.G., l-a primit la Berlin pe
Louis Mermaz, președintele Adunării Naționale a Franței, aflat în
vizită oficială în R.D. Germană. în
cursul convorbirii desfășurate cu
acest prilej, interlocutorii au fost de
acord că toate forțele rațiunii si
realismului trebuie să-și unească
eforturile pentru a menține pacea
și pentru a elimina pericolul de
război.,

j
GUVERNUL R.P.D. COREENE
I a adresat vineri un apel guverne
lor tuturor țărilor iubitoare de
I pace din lume, chemîndu-le să
sprijine activ eforturile sale con1 sacrate realizării cit mai grabnice
• a reunificării pașnice și indepenI dente a Coreei. Apelul a fost puI blicat în legătură cu împlinirea a
40 de ani de la ocuparea de către
S.U.A. a părții sudice a Peninsu
lei Coreea. Arătînd că prezența
trupelor străine în Coreea de Sud
a împiedicat evoluția spre reunificare a țării și a creat tensiune
prin intensificarea acțiunilor pro
vocatoare la adresa R.P.D. Coreene
și amestecul permanent in trebu
rile interne ale coreenilor, guver
nul R.P.D.C. reafirmă poziția sa
fermă de a acționa In continuare
pentru a pune capăt divizării țării
și cere retragerea neîntîrziată a
, tuturor trupelor străine din CoI reea de Sud.

I
I
I
I

mesajul pe care l-a adresat participanților la conferința noastră,
președintele României, prin pozi
țiile și îndemnurile exprimate. își
aduce o remarcabilă contribuție la
dezvoltarea armonioasă a relațiilor
internaționale,
la
promovarea
cooperării între toate statele lumii.
Ne bucură foarte mult inițiativele
și demersurile președintelui
Nicolae Ceaușescu avind drept
obiectiv fundamental salvgardarea
păcii. Iată de ce,- mesajul ce ne-a
fost transmis ne-a impresionat în
mod deosebit, iar sensul profund și
bogatul conținut de idei Ie vom
face cunoscute în Japonia".

Expresia unei profunde
griji pentru viitorul
tinerei generații
Kouakou SABA ABLAUR,
președintele Comitetului național
pentru A.I.T., deputat
In Adunarea Națională din Togo
„Reuniunea noastră, destinată —
așa cum sublinia președintele
Nicolae Ceaușescu în mesajul adresat participanților — unui cît
mai fertil schimb de experiență și
opinii privind problemele tinere
tului, s-a încheiat cu rezultate din
cele mai bune. Desigur, apreciez
deosebit mesajul pentru faptul că
președintele României consideră
tînăra generație ca o imensă forță
socială, capabilă, dacă îi sînt asi

ÎNTREVEDERE LA BEIJING.
Președintele
Comisiei
Centrale
Consultative a P.C. Chinez, Deng
Xiaoping, a conferit, la Beijing, cu
fostul președinte al S.U.A., Richard
Nixon, aflat într-o vizită la invitația guvernului chinez. Au fost
discutate aspecte ale situației inter
naționale și ale actualei reforme
economice din China. Cu acest prilej, relatează agenția China Nouă,
Deng Xiaoping a exprimat îngrijorarea Chinei față de escaladarea
cursei înarmărilor și opoziția ei în
ce privește extinderea cursei înarmărilor în spațiul cosmic și, în general, față de tot ceea ce contribuie la dezvoltarea armelor spa
țiale.
SESIUNE. La Beijing s-au în
cheiat vineri lucrările sesiunii Comitetului Permanent al Adunării
Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze. După cum
transmite agenția China Nouă, în
cadrul sesiunii au fost adoptate o
serie de proiecte de lege. Au fost,
de asemenea, numiți cinci noi miniștri în guvernul central, precum
și președintele de onoare și nouL
președinte ai Academiei de Științe
Sociale a Chinei.
LA SAN FRANCISCO s-au deschis lucrările celei de-a patra întîlniri a reprezentanților opiniei pu
blice din U.R.S.S. și S.U.A. Pe ordinea de zi figurează probleme prlvind relațiile
sovieto-americane.
necesitatea opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, asi-gurarea păcii și securității.

ÎN POFIDA TOT MAI NU
MEROASELOR PROTESTE DIN
S.U.A., ca și din întreaga lume
împotriva escaladării cursei înarmărilor, aviația americană va efec
tua la 13 septembrie primul test al
armei sale antisatelit
împotriva
unei tinte plasate în spațiul extraterestru. Ținta este un vechi satelit
al Forțelor aeriene americane,
„Solwind", lansat cu șase ani în
urmă.

gurate condițiile prielnice, să se
manifeste ca factor activ în lupta
pentru apărarea păcii, pentru asi
gurarea dreptului fiecărui popor
de a-și făuri destinul așa cum își
dorește, fără nici un amestec străin.
Fără îndoială, numai într-o lume
a păcii și înțelegerii, a respectului
și stimei reciproce tineretul se
poate pregăti și învăța, poate
munci pentru dezvoltarea patriei
sale, pentru progresul umanității.
Asemenea idei profunde, expresii
ale unei griji deosebite față de
soarta tinerei generații de pretu
tindeni cuprinse în mesaj, au favo
rizat atmosfera de lucru de la con
ferință, au inspirat dezbaterile
rodnice.
Sînt deosebit de satisfăcut de
rezultatele reuniunii găzduite de
România, o țară de care ne leagă
o puternică și durabilă prietenie,
relații de colaborare pe planuri
multiple și care cunosc un curs
ascendent ca urmare a contactelor
și convorbirilor purtate între pre
ședinții țărilor noastre.
în ceea ce privește tineretul din
Togo, depunem eforturi pentru a-1
mobiliza și mai mult la programele
economice și sociale, pentru dez
voltarea țării, încredințîndu-i sar
cina de
cinste de a
participa
nemijlocit la viața socială, Ia pro
movarea
păcii și înțelegerii în
Africa și în întreaga lume, la edi
ficarea unui viitor corespunzător
aspirațiilor sale celor mai fierbinți
de demnitate și progres".
Opinii consemnata de

Ioan TIMOFTE
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