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PREȘEDINTELE. NIEOLAE CEAUSESCU SI TOVARlSA
ELENA CEAUSESCU S-AU REINTILNIT IERI CU
PREȘEDINTELE SUHARTO SI DOAMNA TIEN SUHARTO

Președintei® Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Si tovarășa Elena Ceaușescu a-au
reintîlnit. miercuri, cu președin
tele Republicii Indonezia, generalul
Suharto, și doamna Tien Suharto.
Președintele Republicii Indonezia
a adresat, in numele, său șl al doam
nei Tien Suharto, vii mulțumiri pen
tru primirea călduroasă și ospitali
tatea de care s-au bucurat pe întreg
parcursul vizitei in tara noastră, pen
tru programul ce le-a fost rezervat
cu acest prilej. Șeful statului indo
nezian a adresat cele mai calde feli
citări președintelui Nicolae Ceaușescu
pentru realizările obținute de po
porul român în dezvoltarea econo
mică si socială a României si a urat

«ucces în îndeplinirea noilor progra
me de propășire a tării.
In timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția deosebită fată de
convorbirilor
rezultatele vizitei,ale
__ ____
_______
purtate în aceste zile, la București,
pentru înțelegerile convenite cu pri
lejul noului dialog la nivel înalt
româno-indonezian. S-a subliniat în
mod deosebit faptul că vizita si con
vorbirile au pus în evidentă exis
tenta unor reale posibilități pentru
amplificarea și diversificarea coope
rării reciproc avantajoase dintre cela
două țări, corespunzător potențialu
lui lqr economic în continuă creștere.
S-a manifestat convingerea că, in
spiritul înțelegerilor convenite, se va
realiza o colaborare tot mai largă
între România și Indonezia — pe

plan politic, economic, tehnlco-științific, cultural și în alts sfere de
activitate — în interesul și spre
binele ambelor țări și popoare, al
progresului și prosperității lor.
A fost reafirmată, totodată, hotărîrea României și Indoneziei de a
conlucra tot mai activ pe arena
mondială, împreună cu alte state, în
lupta pentru dezarmare și pace,
pentru soluționarea constructivă a
complexelor probleme ce confruntă
epoca noastră, pentru un climat de
înțelegere și largă colaborare între
națiuni, pentru apărarea dreptului
fiecărui popor de a se dezvolta liber
și- independent, de a-și făuri pro
priul său destin.

Repartizarea judicioasă a forțelor
-cerință esențială în actul
conducerii moderne, eficiente
în concepția partidului nostru, a
secretarului său general, afirmarea
tot mai activă a rolului partidului
de conducător politic al întregii na
țiuni se află în legătură nemijlocită
cu aplicarea în practică a unui an
samblu de modalități și mijloace
dinamice, mereu adaptate la exigen
tele noi, specifice stilului de muncă
comunist, profund revoluționar, ca
pabil în orice moment să răspundă
în gradul cel mai înalt complexității
obiectivelor și sarcinilor de înde
plinit. Unirea tuturor forțelor In ve
derea înfăptuirii hotărîrilor de
partid și legilor tării — sarcină
pregnant subliniată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — se realizează
în primul rînd prin organizarea lor
superioară, organizare în cadrul că
reia repartizarea judicioasă a forțe
lor. reprezintă o imperioasă necesi
tate, prin intermediul ei asigurîndu-se cuprinderea corespunzătoare
atît teritorial, cît și ca diversitate
problematică a tuturor locurilor și
domeniilor de activitate, fiecare cu
specificul său, creșterea continuă a
capacității de mobilizare a tuturor
factorilor de concepție si execuție.
Organizația noastră județeană de
partid își concepe aceste atribute nu
ca un scop în sine, ci ca pîrghii
viguroase de implicare puternică a
tuturor forțelor — atît a celor exis
tente la nivelul județului, cît și a
celor de Ia nivelul comitetelor mu
nicipale, orășenești și comunale, din
minerit, siderurgie, energetică, con
strucții. din agricultură, transporturi
etc. — în obținerea unor rezultate
maxime în tot ceea ce concepem și
organizăm.
Desigur, un asemenea deziderat
reprezintă, pentru organele și orga
nizațiile noastre de partid, obiecti
vul esențial al muncii de organizare
și conducere, care se află in strînsă
legătură cu dimensionarea, organi
zarea și distribuirea forțelor de care
dispunem, pregătirea lor în vederea
desfășurării unei activități cu
prinzătoare
și
de
eficacitate
cit mai ridicată. In această pri
vință, în cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU Ia Plenara
comună a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice și
Sociale se subliniază: „Avem pla
sări de dezvoltare economico-so-

cîală hune și sint asigurate toate
condițiile pentru a Ie îndeplini.
Acum, hotăritoare este activitatea
organizatorică, munca practică pen
tru realizarea lor. Trebuie să acțio
năm, în continuare, pentru perfec
ționarea conducerii si planificării".
în activitatea de repartizare a for
țelor, comitetul județean de partid
are permanent in vedere natura și
complexitatea obiectivelor și sarci
nilor ce trebuie îndeplinite. în cazul
județului Hunedoara, în rîndul aces
tora se înscriu, firesc, dezvoltarea
bazei energetice și de materii pri
me prin creșterea producției de căr
bune, minereuri feroase și neferoase,
energie electrică, oțeluri speciale,
materiale de construcții și produse
agricole. în practica muncii noastre
s-a statornicit metoda ca membrii
biroului, secretarii, membrii comi
tetului județean, alte cadre să fie
repartizați, de regulă, pentru o pe
rioadă de cel puțin un an pe muni
cipii și orașe, in marile unități in
dustriale, pe obiective de investiții,
pe consilii unice agroindustriale,
avînd ca principală sarcină îndru
marea concretă a organelor și orga
nizațiilor de partid, conlucrarea
strînsă cu acestea, intervenția ope
rativă și eficientă în soluționarea
problemelor majore de care depinde
transpunerea in viață a programelor
adoptate, a sarcinilor economicosociale ce ne revin în fiecare dome
niu. De altfel, județul avind un
mare număr de localități urbane și
întreprinderi industriale, cuprinde
rea și conducerea întregii activități
n-ar fi posibile fără antrenarea bine
organizată a tuturor forțelor de
care dispunem.
Tocmai de aceea, valorificind cit
mai deplin potențialul acestor forțe,
comitetul județean de partid a
acordat și acordă un sprijin concret
organizațiilor de partid și consiliilor
oamenilor muncii din Valea Jiului,
de la Combinatul siderurgic „Vic
toria" Călan. de pe șantierul ame
najării hidroenergetice Rîu MareRetezat, unități la care ne-am con
fruntat cu unele greutăți și neajun
suri în realizarea sarcinilor. Proble
matica stringentă a producției de
cărbune și energie electrică, de
pildă, a format obiectul unui com
plex mai larg de mijloace și moda
lități ale muncii organizatorica si

politice folosite simultan sau succe
siv, pînă la intrarea lucrurilor pe
făgașul normal.
în alte situații, în Valea Jiului
sau la Riu Mare-Retezat au fost ini
țiate analize Ia fața locului ale
biroului comitetului județean, îm
preună cu organizațiile. de partid și
consiliile oamenilor muncii, adoptindu-se măsuri care au determinat un
reviriment în activitatea productivă,
ca și perfecționarea stilului și' meto
delor de muncă ale organelor ana
lizate. Asemănător procedează cea
mai mare parte a comitetelor
de partid municipale, orășenești,
comunale și din întreprinderi.
Este insă adevărat că nu la toa
te nivelurile modalitățile de lu
cru sint suficient de operative și
flexibile, ceea ce le reduce forța de
mobilizare și de înrîurire. Se mai
fac încă analize paralele, desfășu
rate la suprafața lucrurilor, uneori
insuficient de exigente și colaterale
realităților existente, care nu se sol
dează întotdeauna cu efectul scontat,
ceea ce determină nevoia altor ac
țiuni suplimentare, sau înlocuirea
formelor care nu se dovedesc via
bile. Asemenea stări de lucruri se

Gheorqhe MATEI

secretar al Comitetului județean
Hunedoara al P.C.R.
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’ “5?‘Cel doi șefi de stat și-au exprimat
dorința de a continua dialogul româno-indonezian la nivel Înalt, apre
ciind că aceasta reprezintă o contri
buție importantă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare
dintre cele două țări și popoare, la
cauza destinderii și păcii, cooperării
și înțelegerii internaționale, a pro
gresului și independenței popoarelor.
■Ar
Schimbul de păreri privind dez
voltarea raporturilor bilaterale pe
diverse planuri, precum și în legă
tură cu o serie de probleme ale
actualității internaționale a continuat
în cadrul unui dineu.
Convorbirile și dineul au decurs
într-o atmosferă de cordialitate, de
înțelegere și stimă reciprocă.

Din această săptămînă, oamenii
muncii din agricultură au trecut la
însămințarea cerealelor și altor cul
turi de toamnă, culturi care urmea
ză să ocupe o suprafață de 3,6 mi
lioane hectare. Experiența unităților
agricole fruntașe, care și în acest an
cu condiții climatice mai puțin fa
vorabile au obținut recolte mari de
griu și orz, demonstrează că, prin
folosirea eficientă a bazei tehnicomateriale și executarea la timp și
de calitate superioară a lucrărilor,
randamentele la hectar pot crește
mult, la nivelul posibilităților agri
culturii noastre socialiste.
Intrucît ne aflăm la începutul
campaniei de însămințări este nece
sar ca in fiecare unitate agricolă,
în fiecare județ, printr-o temeinică
organizare a muncii, să se asigure
încadrarea semănatului în limitele
termenelor stabilite. în cuvintarea
rostită la incheierea lucrărilor Con
gresului al III-lea al consiliilor popu
lare, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat necesitatea ca la 15 sep
tembrie să înceapă însămînțările de
toamnă și să se lucreze în așa fel
incit la 10 octombrie lucrările să fie
încheiate. „Numai așa vom pune o
bază trainică pentru recolta anului
viitor — sublinia secretarul general
al partidului. Să asigurăm toate con
dițiile ca, pînă la 25 octombrie, toa
te culturile însămințate in toamna
acestui an să fie răsărite, pentru a
putea infrăți și pentru a putea avea,
în acest fel, garanția că, anul viitor,
vom obține o recoltă bună la griu,
la orz și la celelalte culturi". înde
plinirea acestei sarcini trebuie să
preocupe, în aceste zile, ■în mod stă
ruitor comitetele județene de partid,
organizațiile de partid de la sate,
consiliile populare, direcțiile agri
cole județene, conducerile și spe
cialiștii fiecărei unități agricole.
Rezultatele cercetărilor agricole,
precum și experiența multor unități
agricole fruntașe au demonstrat,
lucru bine cunoscut de altfel, că însămînțarea cerealelor de toamnă în
perioadele optime . de timp, științi
fic stabilite pentru fiecare zonă,
constituie un factor de care depinde
în mare măsură obținerea de re
colte mari la culturile care se însămînțează toamna. La recenta plena
ră a Consiliului Național al Agri
culturii, .Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor s-a
arătat că, în acest an, între județe
vecine, cu condiții asemănătoare, au
existat diferențe mari de producție,
ceea ce relevă preocuparea diferită
a organelor agricole, a specialiștilor

I

în aplicarea riguroasă a tehnologii
lor, slaba răspundere cu care s-a
acționat într-o serie de,unități pen
tru executarea lucrărilor de pregă
tire a terenului și de semănat. S-a
criticat, în mod deosebit, faptul că
în unele unități agricole cerealele
de toamnă nu au fost însămințate
la datele stabilite. Astfel, peste
500 000 hectare cu griu și 200 000
hectare cu orz au fost semănate in
afara epocii optime, întirzieri mari
la executarea acestei lucrări înregistrîndu-se in județele Teleorman,
Satu Mare, Bihor, Vaslui, Constanța
și Giurgiu. în Hotărirea-apel, ple
nara a chemat Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare,
Uniunea Națională a Cooperativelor
Agricole de Producție, Academia de
științe agricole și silvice, organele
agricole județene, consiliile unice
agroindustriale, conducerile unități
lor agricole de producție, pe toți
oamenii muncii din agricultură să
tragă toate învățămintele din expe
riența anului agricol 1984—1985 și
să ia măsuri pentru înlăturarea
neajunsurilor care au dus la dimi
nuarea recoltei de griu și orz și la
celelalte culturi păioase, pentru
crearea condițiilor necesare realiză
rii, în 1986, a unor producții la ni
velul planului, al potențialului agri
culturii noastre socialiste.
In această toamnă, condițiile cli
matice permit ca lucrările de pre
gătire a terenului și semănat să fie
executate Ia timp și la un nivel ca
litativ ridicat. Astfel, potrivit date
lor furnizate de Institutul de meteo
rologie și hidrologie, aprovizionarea
solului cu apă este mult mai bună
dedt în anul trecut. Ca urmare a
ploilor din prima parte a lunii sep
tembrie, solul are o rezervă aprecia
bilă de umiditate, îndeosebi în Olte
nia, nord-estul Munteniei, în Cîmpia de Vest. Transilvania. Doar în
Bărăgan sint zone unde cantitatea
de apă acumulată este mai redusă.
Ca atare, pe mari suprafețe pot fi
executate lucrări de cea mai bună
calitate la arat și pregătirea terenu
lui, ceea ce va permite ca sămînța
să fie pusă într-un strat germinativ
corespunzător, astfel incit să poată
răsări în timp scurt.
Pentru încadrarea semănatului în
termenele stabilite și executarea
unor lucrări de cea mai bună cali
tate important este ca în fiecare
unitate agricolă să fie grăbite ară
turile și pregătirea patului germi
nativ. Așa cum au indicat organele
de specialitate, inginerii agronomi
au datoria să asigure, prin prezența

Hotăririle Congresului consiliilor
populare, de pe agenda de lucru in practica activității cotidiene

In cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congresul consiliilor populare au fost jalonate cu
Claritate direcțiile fundamentale, modalitățile de ac
țiune și obiectivele principale în vederea sporirii con
tribuției organelor locale ale puterii și administrației
de stat la înfăptuirea hotărîrilor adoptate la ai
Xlll-lea Congres al partidului, la realizarea prevede
rilor planului pe acest an, ca și a cincinalului viitor,
la ridicarea gradului de civilizație al tuturor locali
tăților patriei. S-a conturat, astfel, pentru toate
consiliile populare - județene, municipale, orășenești,
comunale — un amplu program de activitate rodnică.
\ Firește, în lumina acestor orientări, consiliile popu

Istorie și actualitate
Văzînd vestita cetate
a Porolissumului, ' am
infeles de ce se spune
că rădăcinile noastre
sint adine înfipte in
pămintul
românesc.
Ani — sute și sute de
ani — cetatea a dor
mitat sub pămint, im■ brăcată fiind de pă
șuni și păduri. $i-a ivit
mai intii — sub forma
poate a unei intimplări cit o necesitate
istorică — semne ale
existenței și, ulterior,
săpăturile au scos la
•lumină o așezare care,
deși neîntregită azi, te
face să simți viața de
acum aproape două
mii de ani. Vestitul
drum roman păstrează
in dalele sale de piatră
urmele roților de car,
amfiteatrul, mai intii
de lemn și mai apoi
de piatră, avea o ca
pacitate de 2 000 de
spectatori, ce pare că-i
așteaptă. Amplasarea
castrului — care a pri
mit mai tirziu forma
de organizare muni
cipium — vădește o
bună cunoaștere a
locurilor, dominind atît
înălțimile cit și văile
înconjurătoare. Nu-i
poți gindi pe cei 10 000
—12 000 de oameni
din interior fără le. gâturi economice cu

lor activă în cimp, executarea unor
arături uniforme, la adincimea pre
văzută, fără resturi vegetale, lucrări
ce trebuie să fie executate cu cel
puțin două. săptămîni înainte de se
mănat. Aceeași atenție trebuie acor
dată pregătirii patului germinativ,
ce trebuie să fie bine mărunțit, pînă
la adincimea de încorporare a se
mințelor. Care este stadiul acestor
lucrări ?
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare, pînă în seara zilei de
17 septembrie au fost executate ară
turi pentru însămințări de toamnă
pe 1 849 000 hectare, reprezentînd
51 Ia sută din suprafața prevăzută.
Din această suprafață, peste 544 400
hectare au și fost, pregătite pen
tru semănat. De asemenea, a început
semănatul, cele mai bune rezultate
fiind obținute în unitățile agricole
din județele Olt. Satu Mare. Vîlcea.
Caraș-Severin, Mureș, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Avind în vedere
că timpul este înaintat, că în zilele
care urmează se va trece pe un front
larg la însămințări. este necesar ca
în toate unitățile agricole să fie în
treprinse măsuri energice, care să
asigure executarea arăturilor cu un
avans de cel puțin două săptărtiîni
înainte de însămințarea suprafețe
lor respective, timp in care solul să
se așeze — măsură de mare însem
nătate pentru buna germinare și ră
sărire a semințelor, pentru creșterea
și înfrățirea plantelor.
Intensificarea arăturilor Impune
ca, în momentul de față, să se ac
ționeze energic în vederea strîngerii recoltei și eliberării de resturi
vegetale a terenurilor ce urmează să
fie însămințate în această toamnă.
Pentru creșterea ritmului de lucru
la arat și pregătirea terenului este
necesar, așa cum au recomandat or
ganele de specialitate, să fie extin
sa folosirea agregatelor complexe
de mașini cu lățimi mari de lucru,
care să efectueze la o singură tre
cere mai multe lucrări.
însămințarea culturilor de toamnă
în timpul optim și la un nivel cali
tativ ridicat constituie o sarcină de
mare răspundere a tuturor organe
lor județene de partid, a organiza
țiilor de partid de la sate. în spiri
tul exigențelor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu Ia recentul
Congres al consiliilor populare ele
au datoria să asigure ca însămînțările să se desfășoare in cele mai
bune condiții, astfel Incit în anul
viitor să se obțină recolte sporite
de cereale.

alte așezări, așa că
imaginația iți popu
lează de jur-imprejur
o viață intensă, pros
peră, de o vechime
considerabilă. Deduci
și singur că monu
mentalitatea unei con
strucții are rațiuni po
litice — fastul Impe
riului roman desemnind puterea sa colo
sală în ochii popoare-

lor cucerite, dar și
solide baze economice,
necesitînd cheltuieli de
așezare și întreținere,
cheltuieli care, desi
gur, erau acoperite de
localnici. In sfirșit,
concentrarea unui nu
măr atît de mare de
soldați romani la gra
nița imperiului spune
foarte multe despre
puterea militară și economică a dacilor
liberi.
Ti se pare puțin
ciudat să fii contem
poranul acestei așe
zări, practic al acestei
istorii
fremătătoare,
adiind o dată cu vintul
subțire de vară și pa
ginile de inceput de

lare își vor întocmi planuri concrete de acțiune, vor
cristaliza obiectivele principale de urmărit, vor stabili
sarcinile imediate și de perspectivă.
Avînd însă în vedere că activitatea de îndeplini
re a hotărîrilor congresului trebuie să înceapă neintîrziat, ne propunem să prezentăm, în cadrul unui
ciclu de convorbiri și articole,, preocupările de ordin
imediat, precum și unele intenții de perspectivă ale
consiliilor populare.
In pagina a ll-a : S-A TRECUT LA ACJIUNE,
PLANURILE SE ELABOREAZĂ „DIN MERS”

(însemnări din județul Teleorman)

ENERGIA
-«problemă de maxima însemnătate,
preocupare de maximă răspundere

mileniu. Dar semnele
istoriei sint pretutin
deni in Sălaj și ele se
lasă descoperite atît
in vestigii, cit și in do
cumente sau amintiri
le oamenilor. Ti se
arată astfel parcurge
rea unui drum, nu lin,
nu presărat cu flori,
un drum aspru, in
care nu știm ce-a fost
mai intii : cumpătarea
proverbială, azi, a ar
delenilor sau viitoarea
nepotolită a vremuri
lor care i-a dus la în
țelepciunea de a cum
păni bine înaintea luă
rii unei hotăriri. Cert
e că, alături de un
peisaj mirific, alături
de o istorie extraordi
nară, oamenii fac parte
integrantă din istoria
și prin istoria patriei.
Din culmea dealu
lui, după ce~ai văzut
Porolissumul, Zalăul
ți se 'înfățișează in is
toria lui nouă, aruncindu-te in plin secol
XX. Un secol ce și-a
concentrat insă tăria
sevelor sale abia in
ultimii ani, cînd, gră
bit de a nu se sfirși
înainte de a-și semna-

Cum sint pregătite termocentralele
pentru sezonul rece? gd
Azi despre:

Asigurarea stocurilor de cărbune

Privind filele calendarului, este
momentul să ne întrebăm cu maxi
mă
seriozitate
răspundeȘi
re care este stadiul pregătirilor pentru sezonul rece in centralele
electrice, in general, și în termocentralele pe cărbune, in special ?
Cum se înfăptuiesc programele sta
bilite pentru îmbunătățirea activită
ții in unitățile producătoare de
energie electrică ? S-au luat toate
măsurile necesare pentru elimina
rea neajunsurilor manifestate iarna
trecută in funcționarea termocentra
lelor ?
In acest context, nu este lipsit de
importanță să amintim că, in iarna
trecută, cele mai multe probleme
in exploatarea grupurilor energetice
au apărut din cauza alimentării
anevoioase cu cărbune a termo
centralelor, unități care și în pre
zent trebuie să asigure circa jumă-

Constantin STAN
(Continuare
în pag. a IV-a)

(Continuare in pag. a IV-a)
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tate din puterea sistemului energe
tic național. Răsfoind colecția zia
rului de la începutul anului regă
sim numeroase semnale prin care
factori de răspundere din sectorul
energetic au acuzat o serie de
greutăți în alimentarea cu cărbune
a termocentralelor de. la Ișalnița,
Oradea, Doicești, Rovinari ș.a. Tocmai de aceea, la indicația condu
cerii partidului, s-au stabilit o serie
de măsuri pentru creșterea stocu
rilor de cărbune de la termocen
trale, precum și pentru sporirea ca
pacităților de descărcare, trans
port și preparare a cărbunelui din
depozitele de combustibil ale aces
tora.
Potrivit programului
întocmit,
PÎNĂ LA SFIRȘITUL LUNII SEPTEM
BRIE, IN DEPOZITELE TERMOCEN
TRALELOR TREBUIE SĂ SE ASIGURE
UN STOC DE 5,5 MILIOANE TONE
DE CĂRBUNE.

O Care este stadiul realizării prevederilor din
programul privind asigurarea stocurilor de cărbu
ne necesare pe timpul iernii ?
© Ce probleme trebuie soluționate urgent de
colectivele din termocentrale, unitățile miniere și
cele de transport ?
@ Ce garanții oferă factorii de răspundere că
se va asigura o bună aprovizionare cu cărbune a
termocentralelor pe tot parcursul iernii ?
Iată întrebările la care își propune să
răspundă ancheta de azi a ,,Scînteii“,
publicată în pagina a 3-a.

Noua platformă a Combinatului siderurgic Călan

Foto : Sandu Cristian
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S-a trecut la acfiune,
planurile se elaborează „din mers"
Congresul consiliilor populare a
stabilit o serie de obiective a căror
îndeplinire impune mobilizarea tu
turor resurselor materiale existente
pe plan local, a inițiativei și spi
ritului gospodăresc al organelor lo
cale ale puterii si administrației de
stat, al cetățenilor.
Despre modul cum s-a trecut la
înfăptuirea sarcinilor prioritare, re
ieșite din hotăririle congresului, am
avut o convorbire cu tovarășul Zaharia Cărbunaru, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Con
siliului popular al județului Te
leorman.
— Am avut cinstea de a participa
la lucrările congresului, acest im
portant forum democratic — ne-a
spus, pentru început, interlocutorul.
Cuvîntările rostite de secretarul ge
neral al partidului au jalonat con
siliilor populare un bogat program
de lucru, care trebuie să fie înfăp
tuit exemplar. In sesiunile consiliilor
populare, în ședințele comitetelor și
birourilor executive se vor analiza
pe larg, se vor dezbate aprofundat
și stabili în amănunt planuri de ac
țiune adecvate, pentru ca obiectivele
ce ne revin să devină realitate.
Deputății, cetățenii, specialiștii vor
veni, desigur, cu inițiative și pro
puneri utile în vederea stabilirii căi
lor și mijloacelor de transpunere în
practică a acestor programe. Dar,
așa cum ne-a cerut tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cuvlntarea de
încheiere a congresului, o dată în
torși acasă trebuie să trecem ime
diat la treabă, să dovedim prin fapte
că am înțeles importanta rolului pe
care consiliile populare il au în'buna
desfășurare a activității economicosociale. Cu alte cuvinte, elaborarea
planurilor de lucru să se realizeze
concomitent cu acțiunile practice, să
se facă „în mers", fără a se pierde
timp.
IN CENTRUL ATENȚIEI — PRO
BLEMELE AGRICULTURII.
In spiritul acestor exigente, ne-am
gindit la citeva acțiuni imediate. De
exemplu, pornind de la imperativul de
a situa agricultura în centrul preocu
părilor, ca problemă fundamentală a
consiliilor populare, s-au inițiat cite
va acțiuni privind recoltarea, care
deține în aceste zile prioritatea prio
rităților. Am luat, astfel, măsuri
pentru a controla cum este organi
zată în toate comunele recoltarea și

a îmbunătăți desfășurarea ei cu im
plicarea activă a consiliilor populare.
Toți lucrătorii consiliilor populare
sint, in aceste zile, in mijlocul oame
nilor pentru a putea interveni la fața
locului, eficient in mersul tuturor
lucrărilor de sezon. Se poate spune
chiar că primăriile comunale și-au
mutat sediul în cimp. Recolta aces
tui an fiind afectată de secetă, cu
atit mai mult nu ne putem îngădui
nici o intîrziere, nici un fel de risipă.
— Ce măsuri aveți in vedere pen
tru ca, in perspectiva cincinalului
următor, consiliul popular al jude
țului să-și îndeplinească mai bine
rolul de gospodar al pământului ?
MAI MULT TEREN AGRICOL
IN ACELEAȘI HOTARE ALE JU
DEȚULUI.
— Desigur, aceasta este o problemă
de mare însemnătate pe care o

preocupări de sporire a suprafețelor
vor fi însoțite, firește, de folosirea
lor intensivă. Dispunem de toate
condițiile — fertilitate a solului, o
bună dotare, irigații pe aproape ju
mătate din culturi, pentru a obține
recolte mari, constante.
— Una din problemele principale
din dezbaterile Congresului consilii
lor populare a fost proiectul Legii
privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară șl autofi
nanțarea. Ce intenționați să între
prindeți in această direcție ?
AUTOFINANȚAREA — O PRO
BLEMĂ DE SPIRIT GOSPODĂ
RESC.
— Din lectura proiectului de
lege, cit și din dezbaterile în con
gres am înțeles importanța realiză
rii echilibrului dintre venituri și
cheltuieli, in bugetul fiecărui consi

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN
vom studia și dezbate amănunțit,
așa că nu aș putea da „pe loc“ un
răspuns complet. Pot să anticipez
însă, arătînd că aceste măsuri de
perspectivă vor avea, ca punct de
pornire, reanalizarea schițelor de
sistematizare a celor 231 de sate și
orașe teleormănene. Un studiu recent
întocmit ne-a demonstrat că se pot
obține reduceri considerabile —
chiar de peste 40 la sută — a supra
fețelor construibile in mediul rural,
ceea ce ar reda agriculturii nu mai
puțin de 10 000 hectare. Alte terenuri
vor deveni productive prin dezafec
tarea unor sate fără perspectivă de
dezvoltare, cu case vechi și un nu
măr mic de locuitori și mutarea acestora in centrul comunei, prin des
ființarea unor drumuri, inclusiv prin
respectarea strictă a normelor da
densitate a construcțiilor.
La refacerea schițelor de sistema
tizare se va ține seama și de rezul
tatele acțiunii de cadastrare a pămîntului, aflată pe punctul de a se
încheia. Vom avea, astfel, o evidență
clară a suprafețelor existente — în
intravilan și extravilan — a struc
turii și destinației lor, o hartă fidelă
a posibilităților județului care, sîntem siguri, va scoate la iveală noi
terenuri pentru agricultură
*.
Aceste

liu popular, concomitent cu sporirea
contribuției la dezvoltarea țării. Care
este situația in județul nostru ? 67
de localități (intre care două mu
nicipii — Alexandria și Turnu Mă
gurele — un oraș — Videle — și
64 de comunei se autofinanțează, ceea
ce reprezintă 73 la sută din total,
față de 51 la sută, cit era în plan.
Municipiul Alexandria, comunele
Drăgănești-Vlașca, Purani și alte
comune, pe lingă acoperirea to
tală a cheltuielilor proprii, au
contribuit Ia fondul județean de
dezvoltare cu sume importante. Sint
rezultate bune, care ne dau certi
tudinea îndeplinirii sarcinii de au
tofinanțare a tuturor localităților,
pină la sfirșitul anului 1986. Pen
tru aceasta vom trece, de îndată, la
acțiune.
Există importante resurse de creș
tere a volumului producției indus
triei mici, de la 1.3 miliarde lei in
acest an la 4,2 miliarde în 1990. In
tenționăm să înființăm centre, de pre
lucrare și semiindustrializare în bazi
nele legumicole din zonele Videle,
Zimnicea, Roșiori de Vede. La Suhaia, Schela, Bragadiru și în alte
comune s-a acumulat o bună expe
riență în domeniul artizanatului, al
valorificării tradițiilor în arta popu
lară, pe care am putea să o extin

Municipiul Alexandria cu modernele sale construcții

dem, înființînd noi unități, fără Chel
tuieli de investiții. Există spații de
producție și meseriași pentru dez
voltarea unor unități de prestații in
domeniul blănăriei, al prelucrării
pieilor în general. Aceasta, pentru
inceput. Sint convins că, sfătuindu-ne cu cetățenii, cu specialiștii,
vor mai ieși Ia iveală și alte resur
se, ca și alte modalități de a le fo
losi în vederea realizării de veni
turi la bugetele locale, ale județului.
O altă direcție de acțiune, în ve
derea autofinanțării, ar fi dezvolta
rea rețelei de unități prestatoare de
servicii și diversificarea acestora,
sector în care sintem, încă, defici
tari, îndeosebi in mediul rural. Con
siliile populare, în strinsă colaborare
cu unitățile agricole și ale coopera
ției de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor din teritoriu vor
trebui să înființeze, în toate comu
nele, acele servicii care acum lip
sesc. Și lipsesc tocmai acelea de
mare trebuință și cu tradiție : con
strucții și întreținerea locuințelor, de
dogărie, rotărie, fierărie, cojocărie.
Sint comune de unde oamenii vin
la oraș doar pentru înlocuirea unui
geam spart. Și nu e normal. Elimi
narea acestor carențe i-ar satisface
și pe cetățeni și, în același timp, ar
aduce noi venituri Ia bugetul consi
liului popular.
Aceste activități vor fi abordate
șî prin prisma perspectivei. Noile
centre civice ale comunelor includ
și unități prestatoare de servicii. Va
trebui ca, din timp, să pregătim me
seriași pentru toate profilele, astfel
încît să putem satisface cerințele lo
cuitorilor satelor, la nivelul noilor
exigențe, în permanentă și firească
creștere, din mediul urban, cu atît
mai mult în lumina cerințelor de apropiere a condițiilor de viață de la
sate de cele de la orașe.
In încheiere, aș dori să subliniez
că acestea sint doar citeva din direc
țiile imediate de acțiune care se con
turează pentru consiliul popular.
Așa cum am mai arătat, în urma
consultării maselor de cetățeni, a co
misiilor permanente, a tuturor deputaților vom stabili planuri detaliate
pentru ca totalitatea obiectivelor
puse în fața noastră de congres să
fie realizate întocmai.
Convorbire realizată de

Rodica ȘERBAN
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Noul spital din Curtea de Argeș

SERVICIILE PENTRU CETĂȚENI

- ORGANIZATE EFICIENT, RESPONSABIL

Cum este asigurată întreținerea
fondului de locuințe?
Fondul locativ, această uriașă
avuție națională, s-a îmbogățit
imens în ultimii 20 de ani, prin con
strucția nenumăratelor ansambluri
noi de locuințe, cartiere, orașe în
tregi. Nu există localitate în care
să nu se fi construit masiv, casele
noi, moderne devenind un însemn
distinctiv și o importantă compo
nentă a nivelului de trai în con
tinuă creștere. In cincinalul viitor
este prevăzută construirea a încă
750 000 apartamente — expresie eloc
ventă a eforturilor susținute ale
statului pentru îmbunătățirea în
continuare a condițiilor de locuit ale
cetățenilor.
Desigur, investițiile mari făcute în
acest sector impun și o preocupare
susținută pentru buna conservare a
fondului de locuințe. Importante
răspunderi pentru a menține in bune
condiții ceea ce s-a construit de-a
lungul anilor revin, desigur, cetățe
nilor — care au obligația unei com
portări civilizate, pe lîngă îndatori
rea de a efectua reparațiile curente
din interior — cît și întreprinderilor
de gospodărie comunală și locativă
(în orașele din județe) și întreprin
derilor de construcții, reparații și
administrație locativă (I.C.R.A.L.) în
București. însuși recentul Congres
al consiliilor populare a dezbătut,
printre altele, și această importantă
problemă, atrăgînd atenția asupra
bunei organizări a activității în do
meniul întreținerii și reparațiilor de
locuințe.
Ce aspecte ridică activitatea în
treprinderilor de construcții și re
parații din Capitală, cit de stăruitoa
re sint eforturile depuse de ele
pentru reparațiile necesare locuințe
lor, ce eficiență are munca respec
tivă 1
Spre documentare ne-am oprit la
I.C.R.A.L. „Foișor" din sectorul 2 —
București, care reușește an de an
să se situeze In fruntea tuturor în
treprinderilor similare din țară.

ghe Cișmlgiu, directorul întreprin
derii. Printr-o bună organizare a
muncii, întreprinderea reușește să
răspundă „la zi" cerințelor popu
lației.
Cum e organizată munca ? Am ve
rificat zile în șir modul de lucru și
eficiența lui pe teren, la centrul de
gospodărire locativă nr. 4 (de pe
^șps. Mihai Bravp), p.eea ce ne-a dat
o imagine clară a întregii activități
a întreprinderii. Intr-o zi au venit
la centrul nr. 4 — 20 de cetățeni. Fie
care cu sesizarea lui : unuia i se
spărsese o țeavă de Ia apartament,
altuia i se stricase acoperișul la casă
ș.a.m.d.
Șeful centrului a notat totul tntr-un registru ; apoi a scos dintr-un
panou, pe care sînt aplicate citeva
cutii de lemn, fișele de pontaj ale
meseriașilor, Înscriind pe ele, in
funcție de specific, adresele cazuri
lor sesizate, natura lucrării solicita
te, termenul de execuție. Am asistat
a doua zi cum meseriașii preluau

nu orice pagină scrisă are dreptul de
a sta la gazeta de perete. în plus,
în general se evită referirile concrete
la realitatea din secții, ateliere, din
organizațiile de partid. Foarte puține
referiri se fac la gazetele de perete
la acțiunea celor 3 R, lucru de ne
înțeles în unități care pot fi date
drept exemplu pentru modul în care
utilizează celelalte forme ale propa
gandei vizuale. Să fie oare mai greu
de scri3 un articol la gazeta de pe
rete decît de executat un panou ?

In finalul acestor rinduri evi
dențiem hotărlrea secției de propa
gandă a Comitetului municipal de
partid Tecuci de a avea in atenție
și pe viitor o asemenea problemă, cu
grija necesară pentru eliminarea de
ficiențelor existente și impulsionarea,
și prin intermediul propagandei vi
zuale, a acestei activități de interes
național, în avantajul oamenilor
muncii de aici, al locuitorilor din
Tecuci, al țării întregi.

Cum 7 Iată ce vom încerca să
arătăm, succint, în rindurile ce
urmează.
Profilul și activitatea I.C.R.A.L.ului „Foișor" pot fi creionate in
citeva fraze. „întreprinderea noas
tră are încadrați 1 000 de oa
meni. suficienți , pentru cele cir
ca 10 000 de reparații, mai mari
sau mai mici, executate anual Ia
cele 45 000 de apartamente pe care
le gospodărim" — ne relata Gheor-

Din experiența I.C.R.A.L.
Foișor, distins cu titlul
de „Erou al Muncii
Socialiste"

comenzile și plecau să le execute.
Cine-i controlează dacă se duc unde
le-a indicat șeful centrului? Maiștrii.
Dar pe aceștia ? Intre centrele
I.C.R.A.L. și asociațiile de locatari
există o strînsă legătură, încît orice
abatere de la drumul corect spre
adresa indicată este imediat adusă
la cunoștința șefilor de centre
I.C.R.A.L. Apoi abaterea, cit ar
fi de măruntă, e pusă neintîrziat in
discuția colectivului și analizată, inlăturîndu-se cauzele care au favori
zat-o, prevenlndu-se recidivele.
Săptâmînal, tuturor celor șapte
centre, cite are întreprinderea,
le este analizată munca de către
membrii conducerii I.C.R.A.L.-ului.
Cite cereri au avut în intervalul de
timp respectiv,
cite au rezolvat,
cum ? Și, prin sondaj, se aleg adrese
ale cetățenilor în cauză, verifieîndu-se concret pe teren lucrările, ca. litatea lor, respectarea termenelor
de execuție.
Materia primă cu care se lucrează
este asigurată în proporție de 60 Ia
sută din materiale refolosibile :
grinzi, tablă, cărămizi, țevi. Nu e de
mirare deci că întreprinderea înre
gistrează anual, din lucrări în gene
ral mărunte, un beneficiu net de 25
milioane lei.
Și, tot așa, nu e de mirare că în
ultimii trei ani întreprinderea a fost
decorată de fiecitre dată cu „Ordinul
Muncii"
clasa I, iar .recent a
fost distinsă cu titlul de „Erou al
Muncii Socialiste".
Sperăm să fie un îndemn pentru
noi realizări și un exemplu demn de
urmat pentru celelalte întreprinderi
similare care lucrează cu publicul.
Exemplu care — de ce nu ? — ar
putea fi cunoscut mal bine prin or
ganizarea unor schimburi de expe
riență între I.C.R.A.L. „Foișor" șl
celelalte întreprinderi de profil —
evident, în beneficiul activității aces
tora din urmă. '

Gheorqhe GRAURE
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!

recuperarea
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOȘITIN ECONOMIE.

dențiate și susținute la nivelul tu
turor locurilor de muncă, în armonie
deplină cu celelalte cerințe și direc
ții de care se ocupă propaganda vi
zuală în ansamblul ei.
Din păcate, nu același lucru îl
putem afirma și despre modul în
care se prezintă gazetele de perete.
Cu rare excepții ele nu reușesc să
fie ceea ce se cere de Ia aceste
mijloace de propagandă. Nu s-a în
țeles încă în unitățile menționate,
dar și în alte unități din județ, că

Sugestii pentru noi resurse valorificabile

recondiționare și refolosire a materialelor
Mai întîi, o constatare de ordin
general : in toate unitățile din Tecuci
în care ne-am aflat — întreprinderea
de reparații auto, întreprinderea de
construcții metalice, întreprinderea
de ambalaje metalice pentru industria
alimentară — se manifestă o pre
ocupare constantă pentru ca propa
ganda vizuală să înfățișeze acțiuni
le, experiența, inițiativele comuniști
lor, ale oamenilor muncii pentru re
cuperarea, recondiționarea și refolosirea materialelor. Se poate spune
că acțiunea' „Celor 3 R" este dis
tinct susținută printr-o largă gamă
de modalități. împreună cu Valeria
Mihalache, secretar adjunct al co
mitetului de partid de la în
treprinderea de reparațîi auto,
observăm citeva dintre aceste nou
tăți. De pildă, la unele locuri de
muncă succinte anunțuri gen „Știați
că" oferă elocvente calcule pe tema
amintită.. Unul dintre ele afirmă :
„Cu o manoperă de 26,40 lei și un
consum de materiale de 2,78 lei se
poate recondiționa un arbore primar
AK 5 care costă 291 lei". Alături de
asemenea precizări, panouri — de
osebit de frumos realizate —prezintă,
în dinamica sa, acțiunea de recondi
ționare in întreprinderea pieselor și
subansamblelor pină în 1990, reținînd,
de exemplu, că „Prin contribuția oa
menilor muncii, a specialiștilor din
unitate s-a extins recondiționarea la
o proporție de 50 la sută din numă
rul total de repere al întreprinderii".
Nu lipsesc chemările mobilizatoare,
precum cea observată în secția
turnătorie : „Oțelari, lucrînd o zi pe
săptămînă cu electrozi recondiționați
se pot economisi 18 tone electrozi
pe an". Ceea ce trebuie remarcat
aici este caracterul concret, explicit
al panourilor, cu menționarea, de fie
care dată, a eficienței rezultate.
Aceeași atentă preocupare pentru
conținutul eficient al propagandei
vizuale consacrate acestui capitol am
tntilnit și la întreprinderea de con

strucții metalice, unitate relativ
nouă, însă cu o activitate politico-educativă suficient de matură.
„Am pus accentul pe mijloacele și
formele care conving, ne spunea De
lia Chiriei, secretar adjunct al
comitetului de partid pe între
prindere, considerînd că astfel vom
putea influenta desfășurarea efi
cientă a activității de recuperare,
recondiționare și refolosire a mate
rialelor".
Iată- cum arată unele dintre aceste

Din activitatea
unor organizații de partid
din municipiul Tecuci
panouri. „Cind aruncați o bucată de
tablă de 250 x 100 x 10 mm, gindiți-vă
că aruncați din propriul buzunar
7,50 lei" se află scris pe unul dintre
ele. încă de la intrarea In hala-monobloc a fabricii, un anunț vizibil avertizează : „Nu uita ! Recuperează I
Recondiționează î Refolosește mate
rialele ! Tu cum acționezi ?“ Pentru
folosirea cît mai bună a metalului am
întilnit generalizată la toate Tocu
rile de muncă inițiativa : „La locul
nostru de muncă se aplică inițiativa
«Din aceeași cantitate de metal cît
mai multe produse finite»". Dumitru
Tudor, șeful secției pregătirea fabri
cației, ne-a vorbit despre existența
unui atelier specializat în realizarea
de produse din resturi de metal, pro
duse livrate către circa zece bene
ficiari în fiecare lună. De unde se
Observă că inițiativa trăiește, iar lo
zinca nu a rămas doar scrisă pe pe
rete, ci reflectă o realitate vie.
Constatările de mai sus pot fl
completate cu cele întîlnite șl la în
treprinderea de ambalaje metalice

pentru industria alimentară. Din dis
cuțiile avute cu maistrul Ionel Sîrbu,
secretarul comitetului de partid, cu
ing. Eugen Ionescu, directorul unită
ții, cu alți specialiști și oameni ai
muncii a reieșit că acțiunile pe linia
celor 3 R au aici o vechime apre
ciabilă, în prezent realizindu-se o in
tensificare a preocupărilor, lucru e*
vidențiat și prin intermediul propa
gandei vizuale. La locuri vizibile
sînt prezentate obiectivele acțiunii, la
fiecare categorie de materiale ce se
pot recupera, precum și procentul de
recuperare atins. Toate panourile au
caracter concret, mobilizator. De
pildă, la atelierul de capace, vedem
scris : „Știați că recuperind colțurile
de tablă de Ia ștraifurile zigzag se
obțin 70 kg tablă de aluminiu cu o
valoare de 3 300 lei pe schimb? Prin
prelucrarea tablei rezultate se pro
duc 8 000 dopuri pentru medicamen
te în 8 ore". Inițiativa de recupera
re a resturilor din această tablă,
Idee pornită de aici, s-a generalizat
și. tn celelalte ateliere de profil. In
secția de refolosire a resturilor de
tablă — Ioc anume creat pentru a
susține o asemenea activitate — se
prelucrează tabla folosită la ambala
rea materiilor prime intrate în uni
tate, realizindu-se, de pildă, „solzi"
(echivalentul metalic al țiglelor) pen
tru acoperirea caselor, burlane, sobe,
obiecte de artizanat — totul cu des
facere asigurată. Avram Panaite,
contabilul-șef al unității, aprecia la
circa 5 milioane lei pe an valoarea
produselor rezultate din acțiunea
celor 3 R, produse folosite în scopuri
productive în unitate sau la alți
beneficiari.
Am remarcat pe parcursul trece
rii prin secțiile de producție ale uni
tăților menționate seriozitatea cu
care privesc organizațiile de partid
propaganda vizuală dedicată acțiunii
menționate, modul in care obiectivele
și scopurile activității de recuperare,
recondiționare și refolosire sint evi-

De la Slobozia primim următorul
text trimis de M. Cotenescu, direc
torul Arhivelor statului din județul
Ialomița :
Alături de activitatea lor docu
mentară, arhivele din întreprinderi
și instituții adună numeroase dosa
re care, după expirarea termenelor
de păstrare, pot fi predate în cir
cuitul economic. De altfel, prin De
cretul nr. 472/1971 privind Fondul
Arhivistic Național se prevede obli
gația ca toți deținătorii de arhive să
selecționeze periodic documentele
adunate, in vederea stabilirii celor
care au termenul de păstrare expi
rat și care nu prezintă importantă
pentru cercetarea științifică ori ac
tivitatea practică. Aceste hîrtîi, pe
baza procedurii stabilite de lege,
trebuie să fie predate spre valorifi
care unităților de colectare a mate
rialelor refolosibile..
Prin măsurile organizatorice luate,
prin activitatea concretă desfășurată
în județul Ialomița pe linia selecțio
nării arhivelor fără valoare, în ul
timii doi ani a fost redată circuitu
lui economic cantitatea de 450 tone
maculatură, care echivalează cu mai
multe hectare de pădure salvate ast
fel de Ia tăiere. Cu toate acestea,
continuă să se găsească în arhivele
ialomițene o cantitate mare de hîrtie ce ar putea fi valorificată. Actu
almente din stocul de arhive al ju
dețului ar putea fi valorificate după
opinia noastră ca maculatură cel
puțin o treime din numărul de do
sare, din care s-ar putea asigura,
prin reciclare, fabricarea .manuale
lor școlare pentru circa 60 000 de
elevi sau publicarea ziarului local
pe o durată de 10 ani.
Cantități mari de maculatură dețin
în prezent arhivele de la Combinatul
chimic și întreprinderea de ulei
Slobozia, de la întreprinderile de in
dustrializare ■ laptelui și cărnii din
Slobozia și Urziceni, de la fabricile
de zahăr din Țăndărei și Urziceni,
de la șantierul de poduri Fetești, de
la mai multe consilii populate, coo

perative
agricole de producție,
I.A.S.-url și S.M.A.-uri, coopera
tive de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor, unde se con
centrează Ia ora actuală circa 250
tone de maculatură fără valoare.
Rindurile de față se vor nu numai
un apel către conducerile acelor în
treprinderi și instituții care tratează
cu dezinteres problemele arhivelor
ce le dețin, către aparatul încadrat
special în unitățile economice pen
tru a se ocupa de administrarea ar
hivelor, dar și un apel către orga-

Propuneri și sesizări
de la cititori
nele centrale pentru a soluționa ace
le probleme care fac să mai treneze
încă activitatea de selecționare a
hîrtiilor : existența unor termene
prea lungi de păstrare pentru unele
categorii de documente (in special
pentru documentele unităților agri
cole și cooperației), inexistența unor
indicatoare cu duratele de păstrare
pentru unitățile cu dublă subordo
nare etc.
*
...Și Ia Galați activitatea de colec
tare a materialelor refolosibile se
cere perfecționată. Pe mai multe
pagini, cititorul M. Șerban din Ga
lați, str. Roșiori, nr. 6, bl. G-l, ap.
33 ne istorisește dificultățile întinîpinate și cît de mult timp a pierdut
pentru a putea preda la centrele de
colectare ale I.J.R.V.M.R, din locali
tate unele materiale refolosibile din
propria gospodărie. Pornind de la
pățania sa, cititorul face observația,
mal generală, că in municipiul Ga
lați există puține centre de colecta
re, iar la cele existente nu se res
pectă întotdeauna orarul de funcțio
nare. Adeseori pot fi văzute pe ușile
acestor unități diverse anunțuri :
„Gestionarul plecat la ședință";

„Gestionarul plecat Ia depozit", pe
teren etc., incit cetățenii fac calentoarsă cu materialele refolosibile
pe care vor să le predea.
Un pod al nimănui. „în munici
piul Rimnicu Vilcea, la trecerea
peste riul Olt spre Govora, s-a con
struit cu puțin timp în urmă un pod
nou, din beton — ne scrie corespon
dentul nostru voluntar Toma Chisăroiu, din Rm. Vilcea, str. Armoniei
nr. 33, bl. P-4, sc. C, ap. 7. Podul
vechi, din fier, după ce o perioadă
de timp a fost folosit pentru trece
rea pietonilor, a devenit in prezent
impracticabil, fiind luat de apă și
dizlocat din vechiul postament. O
parte din pod a căzut și zace în apă,
supus degradării. De ce nu se de
montează vechiul pod, incit ceea ce
nu poate fi refolosit să fie trimis
la topit, la fier vechi ?“ — se întrea
bă în final corespondentul nostru.
Nomenclatorul materialelor recu
perabile poate fi extins. In scriso
rile trimise redacției de Nicolae Benea din Timișoara, bd. Leontin Sălăjan nr. 39, ap. 61, Ene Nicolaie din
Ploiești, str. 23 August, bl. 15, ap. 7
și C. Fedru din București, str. Hriso
vului nr. 1, ap. 27 ne este semnalat
faptul că In prezent unitățile comer
ciale recuperează doar o parte din
ambalajele din sticlă. încît multe
alte ambalaje rămin nefolosite :
sticlele de sirop, de suc de roșii, bor
canele (de mică capacitate) in care
se vind conserve de pește, ca și
sticluțele de parfum ș.a. tn finalul
scrisorilor lor. cititorii tac propune
rea ca și acești recipient! din sticlă
să fie incluși in nomenclatorul ma
terialelor recuperabile.
Desigur, in măsura in care este po
sibil tehnic și eficient economic ca
și aceste ambalaje să fie refolosite
— fără a influența nefavorabil cali
tatea mărfurilor îmbuteliate — su
punem spre studiu factorilor în drept
propunerea de mai sus.
Grupaj realizat de

Dan PLĂEȘU
Mihai IONESCU

De la C. E. C.
Depunătorii la C.E.C. bene
ficiază _ de multiple drepturi si
avantaje, printre care și păs
trarea secretului privind nu
mele depunătorului, ale titula
rilor depunerilor și operațiuni
lor efectuate de C.E.C. Legep fi
nanțelor și Statutul C.E.C. re
glementează că informații în
legătură cu sumele depuse la
C.E.C. se dau de organele Ca
sei de Economii și Consemnatiuni numai in scris, pe bază
de cerere scrisă sau de adresă,
cu condiția prezentării libretu
lui sau indicării numărului
acestuia :
— titularilor
libretelor de
economii ;
— persoanelor Indicate prin
clauza de împuternicire înscri
să în libret, dar numai pentru
operațiile făcute de acestea ;
— depunătorilor, numai pen
tru sumele depuse de aceștia
pe numele altor persoane ;
— persoanelor Împuternicite
de către titulari prin procură
sau printr-o altă formă de îm
puternicire legală, in limitele
stabilite prin imputernicire :
— părinților și tutorilor, pen
tru depunerile aparținind titu
larilor minori ;
— persoanelor înscrise
la
dispoziția testamentară, nu
mai după decesul titularului si
numai pentru soldul existent
la data decesului ;
— moștenitorilor legali sau
testamentari prin atestarea acestei calități de către organe
le notariale sau instanțele ju
decătorești numai pentru soldul
existent la data decesului titu
larului.
Potrivit legii, nici o altă per
soană in afară de cele arătate
mai sus nu are dreptul să
ceară date informative asupra
depunătorilor și operațiunilor efectuate de aceștia la Casa de
Economii și Consemnațiuni.
Este important de reținut că
instrumentele de economisire
oferite populației de unitățile
C.E.C. din întreaga tară răspund
toate aceluiași scop : păstrarea
în cea mai deplină siguranță
a economiilor bănești personale
și sporirea acestora prin dobînzi și cîștigurl.
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RĂSPUNDERE

I

IȘALNIȚA

Bine, dar s-ar putea (și ar trebui)
si mai bine!
a

Nu puține au fost greutățile pe
care energeticienli de la termocen
trala Ișalnița le-au întimpinat iarna
trecută în alimentarea cu cărbune.
„Am învățat însă din aceste ne
ajunsuri, și pentru apropiatul sezon
rece ne-am pregătit mult mai bine
— ne spune inginerul Ion Bărbulescu, directorul unității. în primul
rind aș menționa faptul că am sporit
capacitatea depozitului central de
cărbune cu incă 100 000 tone, astfel
incit acesta poate să cuprindă în
prezent aproape un milion tone de
cărbune, la care se adaugă încă
150 000 tone la termocentralele Cra
iova II și Calafat. La data de 16
septembrie, stocul total existent era
de 1 005 000 tone, cu posibilități ca
pină la 1 noiembrie să se depoziteze
întreaga cantitate de cărbune pre
văzută în program. (N.R. — terme
nul fixat este de 30 septembrie !).
Spun aceasta întrucit in luna oc
tombrie vor intra în reparații două
grupuri de cite 315 MW fiecare,
agregate care în prezent consumă
masiv din cărbunele primit zilnic.
Avem însă nevoie șl de sprijinul
C.F.R.-ului, care să ne asigure mai
multe vagoane automate, pentru a
ne putea incadra in programul de
30 000 tone cărbune descărcat pe zi.
(N.R. — tn program se prevăd 40 000
tone cărbune pe zi I). Precizez că în
lunile iulie șl august am primit 5 478
vagoane cu descărcare manuală. Or,
durata de descărcare a unei navete
compuse din 20 de astfel de vagoane
este de peste două ore, față de nu
mai 30 de minute cit durează des
cărcarea unei garnituri de vagoane
speciale, automate. Totodată, facem
un apel călduros la uzina „Trac
torul" — Brașov pentru a ne livra
cele 20 buldozere pe pneuri A-3 600,
prevăzute în program, ce ne sint
de strictă necesitate pentru manipu
larea cărbunelui în depozit".
Dar să vedem cum se derulează
concret activitatea de descărcare a

Drumul cărbunelui spre termocentrale începe de aici, din bazinele
miniere, unde se lucrează cu utilaje
de mare capacitate

ONEȘTI

cărbunelui, ce alte măsuri s-au în
treprins — pornind tocmai de la în
vățămintele iernii trecute — pentru
ca, intr-adevăr, anotimpul friguros
să nu mai creeze probleme in apro. vizionarea cu cărbune. împreună cu
Flore» Tomescu, maistru principal
la secția combustibil, am trecut pe
la toate cele patru stații de des
cărcare, o parte din depozitul cen
tral de cărbune, alte sectoare care
concură la activitatea de ansamblu
a aprovizionării cu cărbune. Un prim
aspect : pe baza unui program spe
cial întocmit și înfăptuit prin forțe
proprii, la gospodăria de cărbune
s-au asigurat condiții corespunzătoa
re bunei descărcări a vagoanelor pe
timp friguros : s-au introdus o nouă
rețea și un nou sistem de încălzire
pe toată lungimea stațiilor de des
cărcare ; s-au realizat elemente tip
„hublou" cu balamale pentru „ aeri
sirea celor patru stații de descărcare
și a subsolului acestora, pentru a
putea fi închise cind sint tempera
turi scăzute : s-au pus Ia punct
buncărele și benzile transportoare și
sint pe cale de finalizare lucrările
la tunelul de dezghețare, care, con
form programului, trebuie pus total
în funcțiune la sfîrșitul lunii sep
tembrie a.c. Lucruri bune, nimic de
zis, deși eficiența lor va ti confir
mată numai la iarnă.
Nu putem să trecem însă cu vederea faptul că și în această perioadă, cu condiții naturale favorabile,
activitatea de preluare a cărbunelui
«e mai poticnește pe ici, pe colo.
Chiar tn ziua documentării noastre
așteptau să fie descărcate 51 de va
goane cu cărbune In termocentrală
șî 195 vagoane In gara Ișalnița, iar
printre acestea din urmă 35 de va
goane stăteau tn gară de la sfirșitul
lunii august. Primim lămuriri de la
Serdlna Veceslov, tehnician la sec
ția combustibil : „Cele 51 vagoane
din incinta unității, deși se descarcă
mai anevoios, pentru că toate sint
manuale, vor fi eliberate chiar în
cursul acestei zile. Cit privește cele
35 de vagoane care stau în gară de
la sfîrșitul lunii august, acestea sint
Încărcate cu cărbune ud, din cauza
ploilor căzute. ' și dacă le-am des
cărca «-ar înfunda ' butibăfeVe". '
Nu punem la îndoială argumentele
interlocutorului nostru, dar o Între
bare pe adresa tuturor factorilor
care gospodăresc... gospodăria de
cărbune tot se impune : n-au fost
suficiente circa două săptămini pen
tru a se zvinta cărbunele din cele
35 de vagoane ce stau izolate, „pe
linie moartă", în gara Ișalnița ? Nu
este cunoscut de către toți factorii
— ceferiști și energeticieni — faptul
că de la începutul acestui an ter
mocentrala Ișalnița a plătit 951 000
lei locații pentru vagoanele nedes
cărcate în termen ? Apoi, în mod
sigur, în perioada următoare vor că
dea și mai multe precipitații. Iar
atunci cum se va proceda ? Deci, se
impune mai multă operativitate pe
fluxul de descărcare, îndeosebi în
ceea ce privește mișcarea vagoane
lor înspre și dinspre stațiile de
descărcare. Spunem aceasta Intrucît, chiar tn timpul documentării
noastre, naveta de vagoane descăr
cate de la stația nr. 1 a așteptat o
bună perioadă de timp pînă să fie
înlocuită cu altă garnitură incărcată.

SE MAI AȘTEAPTĂ APROAPE 1,5 MILIOANE

TONE DE CĂRBUNE
în fiecare termocentrală au fost
strict normate cantitățile de căr
bune necesare pentru a se asigura
buna aprovizionare și funcționare
a grupurilor energetice pe tot parcursul sezonului rece, Important
este ca prevederile din programele
speciale întocmite în acest scop să
fie realizate punct cu punct, exem
plar. deopotrivă de către lucrătorii
din minerit, sectorul energetic și

unitățile de transporturi. O situa
ție recentă arată însă că. aproape
fără excepție. Ia nici o termocen
trală stocurile existente nu se si
tuează încă la nivelul celor nor
mate, potrivit graficelor.
Dar iată ce relevă SITUAȚIA
STOCURILOR DE CĂRBUNE DIN
TERMOCENTRALE LA DATA DE
16 SEPTEMBRIE :
— In mii tone —

Termocentrala

Stoc normat

Stoc existent

® Ișalnița
© Rovinari
G Turceni
G Oradea
G Doicești
© Mintia
G Onești
@ Giurgiu
© Zalău
© Alte unități

1 150
1 000
850
200
600
350
200
150
90
910

1 005
962
763
16S
289
256
161
120
134
174

TOTAL 5 500

4 032

Deocamdată. Ia această situație
nu vom adăuga decît un singur lu
cru : la Începutul lunii septembrie,
stocul total din termocentrale era
de circa 3,8 milioane tone. Deci, în
prima jumătate a lunii, stocul a
crescut ou circa 230 000 tone de
cărbune. Aceasta. în condițiile în

care pînă la sfirșitul lunii trebuie
să se mai adauge stocurilor exis
tente încă circa 1,5 milioane tone
de cărbune. Dar să vedem mai de
taliat cum se acționează In acest
sens în cîteva centrale termoelec
trice.

DOICEȘTI

Consumuri in plină toamnă
din depozitele pentru iarnă

Am fost și anul trecut, înainte de
mul de preluare a cărbunelui, poate
venirea iernii, prin gospodăria de
crea 'în yiitor multe neajunsuri.. Decărbune a termdcferittjle'î ' Doicești.
'pozi'MȘ0^zinei . electride' ■este"';ddtaf<
Nu vom insista însă asupra situației t^-cu. două- mașini combraate<-de.';Ț’ț^,:
de atunci. Și acăhȘfci ihdebsabi .pgn- IHmăt^^țdgipHhetfețîa 'eicbuh'elfiv'cai-e"
- tru faptul că. in prezent;' aspectul .- iarna trecută nu au funcționat: co
depozitului este cu totul altul. Căile
respunzător și. din această cauză,'
de acces din depozit au .fost betona
s-au întimpinat multe greutăți in
te, s-au amenajat — cu forțe proprii
alimentarea grupurilor energetice,
— rigole pentru scurgerea apei, tria
între timp, cu sprijinul proiectan
jul a fost reparat, au apărut chiar și
tului (I.C.S.I.T.U.M.M.RiT.U. Timi
cîteva spații verzi bine întreținute.
șoara) și al producătorului (între
Singurul lucru care ne-a surprins
prinderea mecanică din Timișoara)
a fost... liniștea prea mare, chiar
s-au prevăzut și efectuat la cele
acalmia din depozit, in această pe
două mașini o serie de îmbunătățiri.
rioadă cind, in mod normal, ne-am fi
Una din mașini a și început să func
așteptat să intilnim o activitate fe
ționeze cu rezultate bune. Cealaltă
brilă pentru completarea stocului de . mașină nu poate fi pusă însă în
cărbune necesar funcționării norma
funcțiune — deși lucrările de mo
le a grupurilor energetice in perioa
dernizare s-au terminat de la În
da de iarnă.
ceputul lunii septembrie — deoarece
proiectantul nu a venit să facă mă
— Și noi am fi dorit să primim
surătorile necesare cu privire Ia eacum mai multe vagoane cu cărbu
chilibrarea acestei instalații, Aștepne, ne spune ing. Zoldi Miklos, di
tăm deci un răspuns din partea
rectorul termocentralei. Pînă la sfir
proiectantului.
șitul lunii septembrie trebuie să asi
gurăm un stoc de 600 000 tone de căr
Anchetă realizată de
bune și avem această capacitate.
Ion TEODOR,
Iată însă că. la 16 septembrie, erau
Nicolae BĂBĂIĂU,
în depozit numai 289 000 tone de căr
bune, deci nici jumătate din canti
Gheorqhe BAJLTĂ
tatea prevăzută. Sîntem pregătiți să
primim și să descărcăm zilnic circa
12 000 tone de cărbune. Nu ni se li
vrează însă decit 7 000—8 000 tone pe
zi. Intr-una din zilele săptăminii tre
cute, cele două grupuri de 200 MW
din uzina nouă au fost alimentate
exclusiv cu cărbune din depozit. Pe
data de 10 septembrie, ca să dau un
singur exemplu, am primit 7 900 tone
de cărbune și am consumat 9 800
tone. Deci am luat 1 900 tone de lig
nit din depozit.
mul de pregătire a utilajelor de
— Gum se explică această situa
transport au fost reparate deja mație ? Nu sint suficiente vagoane ? Nu
șinile de preluat, benzile transporlivrează destul cărbune unitățile mitoare, au fost placate cu tablă trece
niere ?
rile de pe o bandă pe alta. Pentru
— Chiar zilele trecute am avut
a se evita înghețarea benzilor pe
aici, la termocentrală, o discuție pe
timp de iarnă au fost schimbați tamaceastă temă cu conducerea Regiona
burii de acționare la toate instala
lei de căi ferate București. Conclu
țiile. Forțe mari sint concentrate în
zia a fost că se pot asigura suficien
Unitățile agricole din județul Arad,
aceste zile la banda transportoare
te vagoane pentru a se transporta
potrivit unui „clasament" întocmit de
numărul 8, cea mai mare instalație I zilnic
și
13
000
tone
de
cărbune,
deci
Ministerul
Agriculturii și Industriei
de acest fel, unde s-au constatat umai mult decit s-a stabilit prin pro
Alimentare privind producția medie
nele deficiente de proiectare si exe
gram. Problema este că unitățile
de lapte de vacă realizată în cele
cuție. Maistrul Ion Dragu, împreună
miniere nu livrează cantitățile pre
opt luni ale anului, ocupă un loc de
cu echipa pe care o conduce, a adus
văzute de cărbune. în luna august,
mijloc ! Ce se face pentru ca acest
unele îmbunătățiri constructive aces
de
pildă,
unitățile
miniere
au inreloc in clasament să fie mai bun ?
tei instalații. Ca urmare a execută
gistrat o restanță în livrări de 78 300
„Sprijinim prin toate mijloacele
rii acestor lucrări, ne-au precizat
tone, din care 45 000 tone la I.M. Luunitățile agricole pentru a spori
interlocutorii noștri, instalația va
poaia, 7 000 tone la C.M. Ploiești,
producția de lapte — ne spune
putea funcționa in orice condiții.
13 000 tone la I.P.C. Valea Jiului. în
Viorel Igreț, secretar al Comiteprima decadă din luna septembrie,
tului județean Arad ai P.C.R.
Deci, cadrele de conducere de Ia
unitățile miniere au rămas datoare
Cind acest sprijin este însoțit de mă
termocentrala Onești sint optimiste
cu circa 33 000 tone cărbune, numai
suri hotărite din partea celor însăr
în ce privește asigurarea stocului de
I.M. Urdari avind o restanță de
cinați să conducă activitatea in acest
cărbune normat (deși acesta este
25 800 tone. Prin urmare, ar trebui ca,
sector rezultatele sint evidente. Să
mult prea mic și nu asigură funcțio
în această perioadă, cind timpul este
vă dau un exemplu. In 1983, coope
incă bun, unitățile miniere să ia
narea unității decît pe o perioadă de
rativa agricolă Fintinele realiza, in
măsuri pentru livrarea unor cantități
15—20 zile). Un optimism îmbucură
medie, de fiecare vacă, 3 200 litri de
mai mari de cărbune.
lapte. La întreprinderea agricolă de ■
tor, dar care va trebui să fie confir
stat din localitate producția de lapte
într-adevăr, ritmul livrărilor este
mat prin fapte. Menționăm că. în
abia atingea 1 500 litri de fiecare
necorespunzător și, de aceea, vom
ultimele 5 zile, stocul de cărbune a
vacă. Analizînd situația, biroul comireveni asupra acestei probleme in
crescut numai cu 7 000 tone, iar pînă
tr-o anchetă viitoare. Să adăugăm ■ tetului județean de partid a hotărit
la sfîrșitul lunii — perioadă în care
însă că la termocentrala Doicești mai
să sprijine această unitate pentru
trebuie să se depoziteze încă 40 000
este totuși o problemă nerezolvată,
a-și îmbunătăți activitatea în secto
care, deși acum nu influențează ritrul zootehnic. între altele, s-a decis
tone cărbune — mai sint 12 zile !
ca inginerul-șef al Trustului I.A.S.
Arad să preia conducerea întreprin
SUPUNEM ATENȚIEI
derii agricole de stat Fintinele. Mă
surile luate și-au dovedit eficacita
• MINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR sâ asi
tea. Acum, l.A;S. Fîntînele obține
gure numărul de vagoane stabilit prin programele intocmite, in special,
zilnic, in medie, de la fiecare vacă,
10 litri lapte de la un efectiv de
pentru completarea stocurilor de cărbune la termocentralele Ișalnița și
1 200 vaci". Ne-am propus să des
Doicești.
cifrăm, la fața locului, ce 8-a făcut
• ÎNTREPRINDEREA „TRACTORUL” BRAȘOV sâ livreze fără intirziere
pentru a se realiza acest salt —
cele 20 de buldozere pe pneuri A-3600 așteptate la termocentrala Ișalnița.
de 2 000 litri — la producția de lapte.
Pe inginerul Dumitru Toacsen,
• FACTORII DE RĂSPUNDERE DE LA TERMOCENTRALA IȘALNIȚA
directorul întreprinderii, l-am găsit
să rezolve toate problemele de care depinde descărcarea operativă a
la complexul zootehnic. „Deși răs
vagoanelor încărcate cu cărbune.
pund de întreaga activitate a între
• Situația cea mai dificilă există la termocentrala Doicești, unde
prinderii, cea mai mare parte a
stocul de cărbune este incă foarte mic, iar ritmul livrărilor este total
timpului mi-o petrec iri zootehnie —
ne
spune directorul. Iar cind spun
necorespunzător. Trebuie, prin urmare, ca ctit UNITAJILE MINIERE, CIT Șl
„zootehnie" am în vedere rezolvarea
CELE DE TRANSPORT să ia măsurile ce se impun pentru asigurarea sto
tuturor problemelor legate nu numai
cului de cărbune necesar funcționării normale a termocentralei in sezonul
de îngrijirea animalelor, ci și de
rece.
producerea furajelor". In discuția pe
care am purtat-o cu directorul, cu-

olt:

Toate resturile vegetale sint adunate și insilozate

Numărul mare de animale — bovine și ovine — existent în județul
Olt, cu suprafețe limitate pentru furaje, preoum și deficitul de fin de
terminat de condițiile climatice din
acest an impun măsuri speciale
pentru echilibrarea balanței furaje
re. în prezent, așa cum a indicat co
mandamentul județean pentru agri
cultură și cum aveam să constatăm
la fața locului, în numeroase uni
tăți agricole se acționează cu forțe
reunite pentru stringerea de pe cimp
a tuturor resurselor vegetale de ori
ce natură și depozitarea lor ca atare
sau in amestec. Ce rezultate au fost
obținute ?
La C.A.P. Seaca, ce deține peste
1 500 bovine și aproape 2 500 ovine,
Ion Ioniță, șeful fermei zootehnice,
pe care l-am aflat în baza furajeră,
la amenajarea unor silozuri, ne spu
nea : „Seceta nu ne-a permis să adu
năm decit 570 tone de fin, în gene
ral de lucernă. Ne mal lipsesc vreo
300 de tone și le completăm cum pu
tem pentru a asigura furaj de cali
tate. Am adunat 90 tone pleavă și
100 tone capitule de floarea-soarelui,
pe care le amestecăm cu porumb to-

VASLUI:

suma la iarnă. Pleava, capitulele,
vrejurile, frunzele șl coletele de sfe
clă le amestecăm cu coceni tocați.
Nici cocenii nu sint în cantitățile
din anii agricoli buni. De aceea, nici
o frunză nu este lăsată în cimp".
Trebuie spus că există, totuși, unele unități în care nu se depun su
ficiente eforturi pentru a se strînge
toate rezervele de furaje. Ne referim
la cooperativele agricole Schitu, Vlădila, Fărcașele, Sprincenata și Drăgănești. în urma discuției purtate cu
unii dintre factorii cu responsabili
tăți în acest sens de la cooperativele
agricole, fermele zootehnice și con
siliile populare în cauză, am primit
asigurarea că în zilele următoare se
va acționa pentru echilibrarea balan
ței furajere, nelăsindu-se în cîmp
nimic din ceea ce poate fi adunat
Organizațiile de partid au datoria să
intervină ca acestea să nu rămină
simple vorbe ; trebuie traduse în
fapte, cu responsabilitatea cuvenită.

cat. La fel vom proceda cu frunzele
și coletele de la sfecla de zahăr de
pe cele 305 hectare. Pleava o vom
folosi și în amestec cu tăiței. Stringem toate resturile vegetale".
Cooperativa agricolă Valea Mare
are aproape 350 bovine și 600 ovine.
Virgil Staicu, inginerul-șef al uni
tății, ne-a relatat că planul la fin
este aproape realizat. „Intenționăm
ca cea mai mare parte din porumb
să o recoltăm manual — ne spunea
interlocutorul. Cocenii li tăiem di
mineața devreme sau pe inserat,
pentru a se păstra in întregime frun
zele — un bun furaj pentru oi. Tocătura de porumb rezultată de la
combinele C 6 P o insilozăm în ames
tec cu pleavă și capitule de floareăsoarelui. Am strins 60 tone de vre
juri de mazăre și fasole, pe care' îi
vom folosi, de asemenea, în ames
tec".
Sectorul zootehnic ai C.A.P. Mă
runței cuprinde 1 250 bovine șl 800
oi. Președintele unității, Mihai Mitrică, preciza : „Nu vom putea rea
liza decît trei sferturi din planul pre
văzut la fin. Acționăm în schimb
pentru a stringe tot ce se poate con-

Afiliat GRIGOROȘCVTĂ
corespondentul „Scinteii"
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în perioada care a trecut din acest
an, in județul Vaslui s-au obținut re
zultate bune atit in realizarea efec
tivelor, cit și a producțiilor zooteh
nice. La această oră, in unitățile agricole se înregistrează, peste preve
derile de plan, 7 519 bovine, 34 612
porcine și 300 000 păsări. Totodată,
față de aceeași perioadă a anului
trecut, cantitățile de produse livrate
la fondul de stat sint mai mari
cu 2 050 tone carne, 10 000 hl lapte,
87 tone lină și 4,3 milioane ouă. Pen
tru realizarea în continuare de pro
ducții sporite și în condițiile deose
bite ale acestui an secetos, stringe
rea și depozitarea furajelor în canti
tățile, și sortimentele stabilite consti
tuie principala preocupare a orga
nelor agricole județene, a conduce
rilor de unități. Pe această temă am
avut o convorbire cu ing. Ion Dima,
director cu producția zootehnică la
direcția agricolă județeană.
— Pînă acum — ne-a spus inter
locutorul — am recoltat și pus la
adăpost 84 000 tone fin, 66 500 tone
suculente și 80 000 tone grosiere,
multe unități din consiliile agroin
dustriale Codăești, Huși, Fălciu, Ne
grești depășind cantitățile prevăzute.
— Față de plan și necesități, pe
județ, aceste cantități sint sub pre-

vederi. Ce întreprindeți concret pentru completarea bazei furajere ?
— La fin, prin ceea ce stringem acum, asigurăm aproape la nivelul
planului cantitățile pentru perioada
de stabulație. La grosiere, unde pre
liminăm 25 000 tone peste plan, și la
suculente, acum este perioada in
care le recoltăm și le depozităm. în
toate unitățile au fost organizate echipe mixte de mecanizatori și co
operatori care acționează fără între
rupere la recoltare și transport. Uti
lizăm în mai mare măsură atelajele
proprii. Aceasta pentru că experien
ța anului trecut ne-a relevat impor
tanța deosebită a strîngerii la mo
mentul propice a cocenilor de po
rumb pentru siloz și a tuturor pro
duselor secundare pe care le oferă
clmpul. în acest scop, la C.A.P. Costești am organizat o instruire cu ca
racter de schimb de experiență. Aici
s-a demonstrat practic cum se pot
însiloza cocenii in amestec cu tăiței
de sfeclă de zahăr și cu paie tocate.
— în ce măsură s-a acționat pen
tru aplicarea in practică a celor pre
zentate la aceste instructaje ?
— Numeroși specialiști și pre
ședinți de cooperative au răspuns
imediat la această cerință, mobilizînd
forțe suplimentare Ia recoltarea și

depozitarea furajelor. Ca urmare, pe
ansamblul județului sint strinse pînă
acum peste 5 500 tone capitule de
floarea-soarelui și aproape 2 200 tone
vreji de fasole. Procedind in acest
fel, numeroase cooperative agricole,
intre care Fălciu. Costești, Huși,
Corni, Vulturești, Codăești, Delești.
Telejna, Tătărăni, asociațiile econo
mice intercooperatiste Costești, Roșiești, Hurdugi și altele au de pe acum asigurate cantități suplimentare
de fin, suculente și grosiere.’
— Ce se întreprinde pentru ca ac
țiunea de recoltare și depozitare a
furajelor să se desfășoare în ritm
corespunzător In toate unitățile dtn
județ ?
— Există unități agricole ale căror
cadre de conducere au tratat pro
blema cu mai puțină răspundere șl,
ca atare, au depozitat cantități neîn
destulătoare de furaje. Cooperativele
agricole Solești, Zorleni, Popeni, Pochidia. Ștefan cel Mare și altele din
consiliile agroindustriale Zorleni.
Ștefan cel Mare și Birlad au strins
pină acum doar 3:)—40 la sută din
cit s-a prevăzut. La Solești a fost
depozitată numai o treime din can
titatea de fin prevăzută. Cu toate
acestea, deși campania se desfășoară
din plin și cocenii '.de porumb se usucă văzînd cu, ophii, cooperatori!
n-au. trecuț la tnsilozarea -ce'stbra.
Aici, ca și tn celela’-x se. „,-ătîve.
unde f
■" ziată.
mands
Memb
dețean
partid,
colă a
nități <
manenț,
5 A s1 -s«i.:neanează pentr
dejeă ?£a de
furaje pr
e.
sftabulație
Cimpul >
® etc dc.c canc* „-ie repede
tități de fu—
strinse. Iată de ce _■ dȘțpune ca experiența bună a unităților fruntașe
să fie generalizată, iar conducerile
cooperativelor agricole, specialiștii
să acționeze cu mai multă energie
pentru recoltarea și depozitarea neîntirziată a tuturor furajelor, știut
fiind că de cantitatea și calitatea acestora depinde îndeplinirea planu-'
lui producției zootehnice.

Stringerea furajelor la C.A.P. Frincești, județul Vîlcea
Foto : Adel Dogaru
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stoc doar pentru 15 zile

nu este prea puțin!
Greutățile tntimpinate In Iarna
trecută i-au determinat pe energeticienii termocentralei pe cărbune
Onești să ia din vreme o serie de
măsuri menite să asigure buna desfășurare a producției în anotimpul
friguros care se apropie. Problema
principală o constituie asigurarea
stocului de combustibil. Ca urmare,
zilnic, pe rampa de descărcare a gos
podăriei de combustibil sosesc de la
unitățile miniere Lupoaia, Horezu și
Cimpeni cite 140—150 de vagoane
cu cărbune. Circa 120 de oameni,
organizați în echipe, descarcă zi și
noapte din vagoane cite 7 000—8 000
tone de cărbune, care este preluat
de mașinile de depunere Si depozitat.
— Avem asigurat plnă acum în
stoc peste 160 000 tone de cărbune
și sperăm ca pină la finele lunii
septembrie să realizăm stocul minim prevăzut de 200 000 tone, ne
spune inginerul Nicolae Artene, di
rectorul uzinei.
— Ce părere aveți despre ritmul
de livrare și despre calitatea cărbu
nelui pe care-1 primiți ?
— Ritmul este normal, conform
graficelor întocmite intre noi și fur
nizori. Cit privește calitatea, deocam
dată este mulțumitoare. Doar cărbu
nele de la Horezu conține ceva mai
mult steril in el și care cu mai
multă atenție ar putea fi evitat.
— Cite zile poate funcționa uzina
cu cărbunele aflat in stoc ?
— Cel mult 15—20 de zile. Bineîn
țeles că este puțin, dar deocamdată
acestea sint posibilitățile noastre de
depozitare. în prezent luăm măsuri
pentru ca anul viitor să realizăm
noi spații de descărcare și depozita
re spre a ne putea asigura un stoc
mult mai mare.
Concomitent cu asigurarea com
bustibilului, se muncește intens la re
vizuirea și repararea mașinilor, uti
lajelor șl instalațiilor din gospodăria
de cărbune. La tunelul de uscare,
bunăoară, unde în iarna trecută s-au
intîmpinat mari greutăți, a .fost
schimbat complet sistemul de ilu
minare, s-a îmbunătățit sistemul de
ventilație, a fost conceput și realizat
un nou sistem de închidere și etanjare. Respectind datele din progra-

Prin furajarea rațională a animalelor

IN DOI ANI, PRODUCȚIA DE LAPTE S-A DUBLAT
noscînd situația in care se găsea Ia
un moment dat I.A.S. Fintinele, ani
insistat asupra modului in care s-a
acționat aici în vederea sporirii pro
ducției de lapte.
„Venind să lucrez la această între
prindere, deși cunoșteam unele di
ficultăți din activitatea unității, am
vrut să pătrund mai adine in miezul
problemelor. în primul rind am in
ventariat cauzele care determinau ca
producția de lapte să se mențină la
un nivel scăzut. Această inventariere
am făcut-o începind de jos, cu în-

deosebit că la noi vițelele au, ca să
zic așa, un regim aparte. Cele mai
bune furaje le rezervăm vițelelor.
Procedăm astfel intrucît junincile
bine dezvoltate înlocuiesc vacile slab
productive. O parte din cele care
nu au putut fi recuperate le-am „re
condiționat" și livrat pentru carne.
Acum avem 1 200 vaci de la care
mulgem, in
i medie, 10 litri lapte,
în acest an vom realiza 3 600 litri
lapte, iar in anul viitor avem toate premisele să depășim 4 000 litri
de la fiecare vacă.

La I.A.S. Fîntînele, județul Arad
grijitorii. Am aflat că oamenii se
confruntă cu destule greutăți. Aș
enumera
calitatea necorespunză
toare a unor vaci, o bază furajeră
care nu putea să asigure hrană în
destulătoare pentru producții superi
oare de lapte, existau defecțiuni in
organizarea muncii, lipsă de grijă
pentru asigurarea unor condiții opti
me de cazare’ și hrană pentru îngri
jitori. Toate aceste aspecte le-am
discutat in organizația de partid și
în consiliul oamenilor muncii. Au
fost stabilite măsuri pe care le-am
aplicat și le aplicăm in continuare.
Iată principalele direcții in care am
acționat. O treime din vacile între
prinderii aveau o producție scăzută,
iar indicele de natalitate era neco
respunzător. O parte erau vaci din
rase locale, provenite din cumpărări,
împreună cu ceilalți specialiști ai
unității, am decis să asigurăm un
efectiv de vaci și juninci de mare
producție. în acest scop am crescut
și creștem, in sistem intensiv, vițe
lele obținute de la cele mai bune
vaci, astfel incit la 18—20 de luni ele
ajung la 370 kg și sint apte pentru
montă. Vreau să subliniez în mod

Pentru a spori nivelul producției
ne-am propus să sporim atit canti
tativ, cit și calitativ producția de
furaje. Am comasat cele 800. hectare destinate bazei furajere în
jurul fermelor zootehnice. Terenul
este irigat, astfel incit realizăm pro
ducții mari la hectar — 10 000 uni
tăți nutritive. în lunile de vară avem
un conveier verde. Pentru fiecare
vită mare asigurăm o tonă de fin și
7 tone furaje insilozate. Pentru
iarnă am depozitat 2 200 tone fin.
în ce privește suculentele, am calcu
lat că sint necesare 25 000 tone. Față
de ce am depozitat pînă acum ne
mai trebuie 6 000 tone. Le facem din
sfeclă furajeră și culturi duble.
La scurtă vreme după venirea mea
în unitate mi-am dat seama că pro
ducțiile mici de lapte se datorau și
faptului că vacile erau tratate ca
oile in turmă. Or, cele produc
tive au nevoie de hrană mai
multă, mai bună, de îngrijire deo
sebită. Iată de ce noi am fă
cut lotizări după capacitatea de pro
ducție a vacilor, ceea ce ne permite
să le furajăm diferențiat. Și mai este
ceva : trebuie să asiguri vacilor și

(

un confort corespunzător in adăpos
turi. Prin lucrări simple, adăpostu
rile au fost modernizate, vacile au
apă, așternut curat.
Pentru buna desfășurare a activi
tății in zootehnie munca oamenilor
este hotăritoare. Ce făcea înainte în
grijitorul ? Arunca furajele in ieslea
vacilor, le punea aparatul de muls
pe uger și ieșea afară să‘ tragă o ți
gară. Am zis că așa ceva nu se poate
admite. în zootehnie, ca și in alte
sectoare de activitate, trebuie să ai
buni meseriași. Cu sprijinul organi
zației de partid am acționat in ve
derea creșterii răspunderii in mun
că a oamenilor. Munca îngrijitorilor
s-a imbunătăiit și, o dată cu aceasta,'
a crescut retribuția lor. îngrijitori ca
Petru Merceak, Constantin Banei,
Elvira Florea și alții, care realizează
zilnic 14—15 litri lapte de la vacile
pe care le îngrijesc, incasează lunar
3 000—4 000 lei. Am asigurat, totoda
tă, îngrijitorilor condiții bune de ca
zare și masă, iar rezultatele sint pe
măsura așteptărilor noastre".
...Și, adăugăm noi, și pe măsura
cerințelor. în fiecare zi I.A.S. Fin
tinele livrează la fondul de stat
aproape un vagon de lapte. Și încă
un rezultat. Față de 8 milioane lei
pierderi înregistrate în ’983, in acest .
an producția de lapte - -estei tn
*-<£.
prinderi se rentabili?
*
me'ntul de față, uni
*
pe. locul doi într
agricole de stat d
producția de lapt
află I.A.S. Pecie
din rasa Holstei'
fost aplicate a'
fi ușor genera'
încă producția
Ia nivel necor
așa cum spun
torul întrepri:
răspundere.
zootehnia iți
facții.
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CERINȚE Șl PREOCUPĂRI PENTRU SPORIREA EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII POLITICO-IDEOLOGICE
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Î11 practica muncii de zi cu zi pentru modelarea conștiinței noi, revo
luționare, se nasc și se verifică numeroase metode de lucru, inițiative și
experiențe Valoroase care conferă activității politico-educative forță de
influențare și putere de convingere sporite, îi imprimă un caracter mai
viu, mobilizator, eficient. în chip firesc, popularizarea unor asemenea
inițiative și preocupări, generalizarea experienței înaintate acumulate in
acest domeniu, intr-un loc sau altul, constituie un mijloc de perfecțio
nare a stilului șl metodelor de muncă in activitatea politico-cducativă,
contribuind astfel la sporirea finalității formative și Ia ridicarea acesteia
la un nivel calitativ mai inalt, corespunzător cerințelor etapei actuale
de construcție a societății socialiste in țara noastră. în rîndurile de față
sint prezentate citeva opinii și preocupări privitoare la îmbunătățirea
conținutului și creșterea eficienței unor schimburi de experiență destășurate în domeniul muncii politice și cultural-educative iu județele Alba
și Dîmbovița.

O larg cuprinzătoare sfe
ră problematică. Int:iul nostru
interlocutor este tovarășul loan
Sicoe, președintele Comitetului jude
țean Alba de cultură și educație so
cialistă. „Sub îndrumarea nemijlo
cită a comitetului județean de
partid, a fost alcătuit și realizat un
cuprinzător program de consfătuiri,
dezbateri și schimburi de experiență,
astfel incit practic să fie populari
zate, însușite si generalizate cele
mai valoroase metode de lucru și
inițiative apărute
în activitatea po
litică și culturaleducativă desfă
șurată de institu
țiile și așezămintele de cultură
din județul nostru. Ca să mă refer doar la acest
an, au fost orga
nizate schimburi
de experiență și
consfătuiri privi
toare la formele
și metodele folo
site de conduce
rile celor 8 case
de cultură din ju
deț pentru cu
noașterea cerin
țelor maselor șl
atragerea oamenilor muncii la elabo
rarea și realizarea programelor
eultural-artistiee ; activitatea desfă
șurată de căminele culturale pentru
îmbunătățirea conținutului și eficien
ței manifestărilor organizate in ca
drul Festivalului național «Cîntarea
României» ; sporirea contribuției
muzeelor la educarea patriotică, re
voluționară, științifică a oamenilor
muncii, și în primul rînd a tinerei
generații ; perfecționarea stilului și
metodelor de muncă folosite de co
misiile de răspîndire a cunoștințe
lor cultural-științifice și tehnice ;
creșterea aportului universităților
cultural-științifice la perfecționarea
pregătirii profesionale a oamenilor
muncii și stimularea creativității
tehnice etc. Fiecare dintre acțiunile
enumerate, ca și altele pe care nu
le-am mai amintit, a fost organizată
în localitatea în care, în domeniul res
pectiv, s-a acumulat experiența cea
mai bogată, cu roadele cele mai pli
ne, adică acolo unde viața a confir
mat deja valoarea și eficiența ac
țiunilor și manifestărilor culturaleducative pe care le dorim extinse
și aplicate de fiecare așezămînt de
cultură și educație".

lor cultural-științiflce șl tehnice»,
au apreciat-o ca pe o acțiune utilă,
aceasta s-a datorat, cred, faptului că
aici au fost înfățișate experiențe
efectiv valoroase, acumulate în
munca unor asemenea comisii — ne
spunea tovarășul Oliviu Iac'ob, in
structor al Comitetului județean
Alba de cultură și educație socia
listă. Și anume : permanentizarea
dialogului cu locuitorii comunei,
prin antrenarea tutur.br intelectuali
lor localității la activitățile comisiei,
prin colaborarea tuturor factorilor
educaționali pe baza unui program

Dimbovița. In primul caz am dorit
să facem larg cunoscută experiența
valoroasă acumulată in cele două
întreprinderi privind sporirea ca
pacității de convingere a propa
gandei vizuale prin ancorarea ei
strînsă, operativă, sistematică în
problematica majoră a vieții între
prinderii. prin realizarea unor su
gestive calcule economice ; creșterea
rolului opiniei colectivelor muncito
rești în eradicarea mentalităților
înapoiate, a lucrului de mintuială, a
indisciplinei, prin folosirea unui larg
evantai de forme, precum vitrinele
calității, gazetele satirice, brigăzile
artistice, foile volante, etc. ; utili
zarea filmului în activitatea de for
mare și dezvoltare a conștiinței
muncitorești ; stimularea creației
tehnico-științifice prin microexpoziții tehnice, foi volante, emisiuni ale
stațiilor de radioamplificare.
în. ceea ce privește schimbul de
experiență de la Văleni-Dîmbovița,
acesta a fost centrat in jurul citorva
preocupări esențiale și reușite ale
comitetului comunal de partid de
aici, pe care le-am dorit generali
zate la scara întregului județ. Si
anume : Implicarea mai profundă a

tovarășul Toma Gelu, Instructor al
Comitetului județean Alba de cul
tură și educație socialistă. Practica
ne-a arătat că sint cu deosebire efi
ciente acele acțiuni care nu se re
zumă doar la prezentarea seacă a
unor informări, ci acelea cărora li
șe conferă un caracter complex,
partea teoretică, informativă fiind
completată prin acțiuni concrete, cu
caracter de model, în urma cărora
se organizează dezbateri, schimburi
de opinii, confruntări. de păreri cu
privire la conținutul și eficiența
manifestărilor cultural-educative la
care s-a participat. Astfel, in cadrul
unei consfătuiri la care au participat
colectivele de conducere ale caselor
de cultură din județ, tema acesteia
— preocuparea pentru ridicarea ni
velului calitativ al acțiunilor cultu
ral-educative și creșterea finalității
lor formative — a prilejuit nu nu
mai o trecere în revistă a unor va
loroase acțiuni eultural-artistiee, ci
și participarea la unele dintre ele.
Pe această bază, s-au putut purta
discuții la obiect, s-au formulat în
trebări ’ ori sugestii cu adresă pre
cisă".

SCHIMBURILE DE EXPERIENȚĂ
în sprijinul perfecționării muncii
de educație revoluționară

unitar, prin folosirea întregii zestre
documentare existente (comuna Sălciua) ; ancorarea mai profundă a
activității comisiilor în viața oame
nilor din zonă, prin inițierea unor
acțiuni menite să ducă la revitalizarea unor ocupații tradiționale, la
cunoașterea unor tehnologii proprii
agriculturii și zootehniei montane
moderne,
de
mare
randament
(Abrud, Bucium, Avram Iancu) ;
orientarea activităților comisiei și
spre formarea gîndirii economice a
oamenilor (Abrud).
O apreciere care este, cred, vala
bilă și pentru schimbul de expe
riență organizat la Alba Iulia cu
privire la sporirea rolului universi
tății cultural-științifice in perfec
ționarea pregătirii profesionale și
stimularea
creativității
tehnicoștiințifice a oamenilor muncii, în
creșterea puterii de convingere a
educației materialist-științifice. Apreciere întemeiată pe faptul că aici
s-au evidențiat, printre altele, preo
cuparea pentru ca tematica cursuri
lor organizate cu deosebire în uni
tățile economice să fie nemijlocit
legată de sarcinile prioritare ale
producției (întreprinderea de utilaje
Alba Iulia, întreprinderea mecanică
„A populariza noul, expe
Aiud, Centrul teritorial de calcul
electronic, etc.) ; eforturile pentru a
riența cu adevărat valoroa
crea climatul optim afirmării poten
țialului creator al oamenilor muncii
să, aptă să sporească efi
(Sebeș — unde funcționează un cerc
ri
ciența muncii de educație".
de creativitate tehnică,' cu'O actîviReușita unei consfătuiri sau., a ...ta.țe sistematică constînd în dezbateri,
sesiuni de comunicări/expoziții tehunui schimb de exp
află
area . nice etc. .—, Cugir, Alba ’Iulia) ;
în legătură nemijloi
icru
preocuparea pentru ca în cursurile
și noutatea metod
nu
universității cultural-științifice să
popularizate. Asemi
stăfie înfățișate concluziile materialiste
trebuie să repete lu
ce decurg din cele mai noi cuce
deruind adică asupra
riri ale geniului uman, pentru
tății
venit deja bun cot
sporirea caracterului atractiv al dez
jbuie
factorilor educa fio
baterilor prin folosirea materialelor
u, să
să fie o pledoarii
audiovizuale,
filmului
științific,
xiența
convingă de valo;
cărții social-politice, expozițiilor do
au ac■nei noi metode
s
cumentare, etc".
e ințeini educative,
„între schimburile de experiență
;lor pre.rise caracteristicii
organizate in județul nostru in a«plicare a
zentate, căile con
cest an — ne spunea tovarășul
lor, mijloacele
. .„ușurare a re
Teodor Dumitriu, activist al Comite
zultatelor lQr. I-am rugat pe inter
tului județean Dîmbovița al P.C.R.
locutorii noștri să exemplifice.
— se numără și cele desfășurate la
„Dacă participant» la consfătuirea
Fieni (la întreprinderea «Steaua
organizată la Abrud cu tema «Stilul
electrică» și Combinatul de lianți și
și metodele de muncă folosite de
azbociment) și in comuna Vălenicomisiile de răspîndire a cunoștințe-

activității politico-educative (a tu
turor formelor și mijloacelor sale)
in munca pentru indeplinirea sarci
nilor In profil teritorial ; antrenarea
tuturor forțelor comunei, in primul
rind a intelectualilor satului, la îm
bogățirea vieții eultural-artistiee a
localității ; realizarea sistematică,
pe această bază, a unor acțiuni pri
vind educația patriotică, juridică,
moral-cetățenească, materialist-științifică la care să participe întreaga
suflare a așezării ; conducerea uni
tară a ihtregii activități de educație
socialistă ca premisă a valorificării
dșpline a potențialului cultural-educativ al localității ; crearea unui
complex cultural comunal, care să
cuprindă căminul cultural, biblioteca, cinematograful, punctul de do
cumentare polltico-ideologică, o ex
poziție etnografică, realizindu-se pe
această bază o mai bună valorificare
a dotărilor culturale cu care este
înzestrată comuna".

Activități complexe cu
puternică forță de convingerg „Modalitățile concrete In

Control sis
tematic al aplicării expe
riențelor va
loroase. ”Desl*

gur — ne spu
nea
tovarășul
Teodor Dumitriu
— schimbul de
experiență nu re
prezintă decît pri
mul pas în vede
rea generalizării
unor inițiative și
metode de lu
cru valoroase in
domeniul
mun
cii politico-edu
cative. Important
este ca tot ce s-a popularizat
Să fie însușit și aplicat cu operatlvitate, devenind astfel un aju
tor de preț în activitatea de edu
care și formare a conștiinței noi,
revoluționare. Eficiența schimbu
lui de experiență se verifică, ast
fel, in măsurile concrete adoptate
pentru a transpune in viață învă
țămintele dobîndite în acest cadru.
Bunăoară, cele dobîndite la Fieni
pot fi regăsite în numeroase în
treprinderi din Tîrgoviște, Găești,
Titu, Pucioasa, unde există o propa
gandă vizuală concretă, mobiliza
toare, vitrine ale calității și microexpoziții tehnice aduse la zi. gazete
satirice interesante etc. Același lu
cru se poate spune și despre schim
bul de experiență de la VăleniDimbovița, învățămintele acumulate
aici potențind în numeroase comune
eforturile și căutările proprii pentru
sporirea puterii de înrîurire a mun
cii politico-educative. Desigur, re
ceptivitatea la care mă refeream nu
se face simțită peste tot ; de aceea
se impune, in continuare, să găsim
modalitățile cele mai potrivite ca
periodic să controlăm ce anume și
cit s-a aplicat din metodele valoroa
se popularizate in cadrul schimbu
rilor de experlentă“.
'

care se desfășoară schimburile de
experiență sint multiple — sublinia
Sintetizind opiniile exprimate aici, se poate conchide că schimbul de
experiență este rodnic, îndeplinindu-și menirea, atunci cind promovează
cu adevărat metode noi; valoroase'de- lucru, cînd esto înțeles și realizat
ca o activitate complexă ce prilejuiește cunoașterea „pe viu" a expe
riențelor înaintate, cind este urmat dc aplicarea operativa a invațamip*
telor vehiculate în acest cadru.

la prezența ?t pe me
leagurile sălăjene, a
tocmit o platformă in
dustrială, a ridicat
orașul, a adus oameni
noi, i-a dezmorțit pe
cei mai vechi, i-a pus
să rezoneze altfel la
trepidațiile sale. Spu
nem, în general, des
pre orașele noastre că
sint tinere, intr-un
paradox publicistic, cu
toate că au o vechime
de peste... Dat datele
ne vorbesc, in cazul
acesta, cu foarte mul
tă pregnanță, despre
efectiva stare de tine
rețe a orașului : la
fiecare al treilea lo
cuitor al său unul este
de virstă utecistă 1 tn
1968, la o populație de
15 000 de locuitori existau 104 apartamente
și nici o întreprindere
industrială de interes
republican. In 1985, la
L peste 62 000 de locui
tori sint 15 000 de apartamepțe, iar plat
forma industrială de
ține citeva premiere
naționale și unele
chiar mondiale. Și asta
in decurs de nu
mai 17 ani! Să reușești

în decursul numai
atitor ani să redai lu
mii civilizate un oră
șel condamnat parcă
la amorțeală, fără re
surse naturale deose
bite, este un fapt ne
obișnuit.
Neobișnuit
în raport cu o istorie
grăbită, dar obișnuit
pentru niște oameni
care au purtat ca pe-o
desagă vremurile în
spate. Schimbările in
structura producției, în
structura urbanisticii
produc în mod necesar
schimbări, mutații esențiale in psihologia
oamenilor. Si oamenii,
oamenii tineri îndeo
sebi, ai Zalăului m-au
convins de învingerea
multor prejudecăți, de
o receptare concretă și
în același timp de o
asumare directă a vre
murilor trăite. De la
aplecarea cu o pasiu
ne nemaipomenită, cu
acea răbdare călită în
tr-o viată de om, pen
tru documentul reve
lator, pentru docu
mentul istoric care să
lumineze o întreagă
perioadă, a lui Doru
E. Goron, la pasiunea
pentru domeniile de
virf ale industriei a

lui Nicolae Dârjan, de
la mobilitatea și avi
ditatea de a cunoaște
cit mai multe a Iui
Laurențiu Butiri pină
la școala de educație
care este Filatura de
bumbac din platformă,
totul este ardere, trăi
re intensă, deschidere
spre problemele lumii
contemporane, o lume
care, fără îndoială,
conține și istoria cetă
ților dacice de pe me
leagurile sălăjene și
istoria devenirii ora
șului și participarea
localnicilor la tot ceea
ce in patrie s-a înfăp
tuit. Numai prin inte
grare, existența omu
lui se împlinește, nu
mai prin tot ceea ce
este omenesc și nu
mai prin valorile uma
ne perene existența
omului devine contem
porană cu vremurile
in care trăiește. Aceste adevăruri se im
pun minții și sufle
tului cu o putere nouă,
cu o vibrație nouă,
sporite și una și alta
de o istorie care vine
de demult și se în
dreaptă spre viitor.
Spre un viitor de
certitudini.

DE LA C. E. C,
Banii strînși la C.E.C. nu stau
morți, ca in fosta pușculiță. Ei fac
pui, se înmulțesc numai prin fap
tul că stau adunați laolaltă,
C.E.C.-ul ii sporește cu dobinzi și
ciștiguri. După ce a economisit
vreo cîțiva ani la C.E.C., un om
își poate face o căsăcioară. Se duce
cu libretul C.E.C., își scoate banii".
JȘentru reș”'.area acestui îndemn
f
-o v ■ . Arghezi, Casa de
'onsemnațiuni recoformei de depu-onsimțămint scris
'•mă simplă și la
cetățean.
odernă de ecoimeroase avanri, printre care
de a se mai
ată la unitălectuarea de
tuîndu-se la
ounătorului ;
>.te și regulividuală de

economisire ; depunătorul benefi
ciază de toate drepturile și avan
tajele generale ale economisirii la
C.E.C. cit și de cele specifice in
strumentului de economisire fo
losit.
Depunătorilor care nu folosesc
încă această formă de economisire,
Casa de Economii și Consemnațiuni le recomandă să se adreseze
ghișeelor C.E C. din unitatea in
care lucrează, ori în lipsa acestora
direct serviciilor financiare, prin
care se solicită depunerea lunară
sau chenzinală a sumei pe care o
doresc din retribuția personală, pre
cum și instrumentul de economi
sire pe care să fie depuse sumele
respective.
Prin depunerea lună de lună a
economiilor la C.E.C. se pot strînge
sumele necesare procurării unor
obiecte de valoare mare și de fo
losință îndelungată, petrecerii con
cediilor de odihnă, efectuării de
excursii și altele.

Dezbaterile pe marginea ediții
tehnico-științifică, inițiat de C.C. vitatea numeroaselor brigăzi artis
al U.T.C., tinerii specialiști de la tice organizate la nivelul fiecărui
lor de pină acum ale Festivalului
național „Cîntarea României" au
„Electroeontact" au ocupat locurile sector, participarea cu rezultate
frumoase la concursul ' „Cinstire
situat cu claritate locul creației
I și JÎI și au primit două mențiuni,
țn același an, la Festivalul de muncii și hărniciei", colaborările
amatorilor, cu specificul ei, in con
textul creativității românești, au
creație tehnico-științifică organizat cu filarmonica și teatrul in cadrul
la
pus în valoare puterea artei de a
... Brașov,
____ . specialiștii
... ............ de aici s-au spectacolelor organizate pentru oa
menii muncii din întreprindere.
umaniza mediul înconjurător —
situat pe locul II pe țară,
condiția-cheie a realizării libertății
Faza județeană a concursului de
Ampla participare a artiștilor
și fericirii omului, a personalității
creație tehnico-științifică pentru amatori la toate etapele concursu
tineret din anul trecut a fost do lui a pus in evidență variate forțe
sale plenare. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, crea
minată de specialiștii „Electrocon- artistice, înlesnind implicit o privi
ția, atît cea artistică, cit și cea teh
taetului" care au ocupat primele re complexă nu numai asupra unor
trei locuri și au obținut trei men modalități diferite de abordare a
nico-științifică, are menirea de a
contribui activ la făurirea omului
țiuni. La Salonul național de in tematicii propuse, prin creația
venții din anul trecut, de la Bucu plasticienilor amatori, prin progra
nou, la formarea'conștiinței socia
liste, la dezvoltarea umanismului
rești, întreprinderea „Electroconmele brigăzilor artistice sau reper
tact" Botoșani a fost prezentă cu toriul celor mai variate formații
socialist, a acelor virtuți morale pe
cinci produse create pe baza inven artistice, dar mai ales asupra do
care dorim șă le cultivăm la fie
care cetățean și pe care poporul
țiilor realizate de specialiștii uni rinței artiștilor amatori de a re
român' le are in însăși structura sa
tății.
flecta marile realizări ale poporu
psihică. „îmbinind organic, într-o
„Prin munca de la om la om, ne lui, realitățile României socialiste,
concepție armonioasă activitatea în
spunea tovarășul Dumitru Prodan, sentimentele și idealurile ce-i ani
producție și
.’ activitatea
•• •■ •
eulturalmă in activitatea lor pe oamenii
educativă șl artistică — sublinia
muncii, constructori ai socialismu
secretarul general al partidului
lui. Tot așa cum importantă a fost,
Festivalul «Cîntarea “României» s-a
însemnări din viața în cadrul tuturor edițiilor de pină
afirmat tot mai mult ca o amplă
acum ale festivalului, lărgirea ba
manifestare a muncii și creației
cuiturai-artistică
zei de masă a activității artistice
socialiste, cadru larg de manifesta
sub directa îndrumare a artiștilor
re a talentelor creatoare ale po
de
amatori
din
două
profesioniști. In multe unități eco
porului, de participare intensă a
nomice, în instituții cu variat pro
oamenilor muncii la viața spiritua
întreprinderi
fil au luat ființă numeroase cercuri
lă nouă a țării. Este o nouă con
artistice a căror activitate a găsit
firmare că tot ce s-a făurit mai de
botoșănene
modalități diferite de a veni in
preț pe aceste meleaguri — atît
sprijinul producției, al educării
in domeniul material, cit și în cel
multilaterale a oamenilor. Printre
al vieții spirituale, al culturii și
acestea,
întreprinderea de confecții
secretar al comitetului de partid
artei este rezultatul luptei, mundin
Botoșani. Este încă una din cti
pe întreprindere, prin analize res
>cii, gîndirii și simțirii poporului,
ponsabile desfășurate la nivelul toriile cu care localnicii se mîndresc.
a! strădaniilor sale pentru progres
organizațiilor de partid, printr-o întreprinderea, care în 1949 nu
și o viață mai bună. Acestor crea
continuă perfecționare a stilului și măra aproximativ 100 de munci
ții. anii socialismului le-au redat
metodelor de muncă, promovind tori,' are astăzi în rîndurile ei
întreaga strălucire, ridicindu-Ie pe
critica și autocritica, folosind adec aproximativ 4 000 de oameni. Dez
un plan superior și imbogățindu-le
vat propaganda vizuală, temele voltările cele mai importante, cele
necontenit cu noi și noi va
prezentate la invățămîntul poli mai spectaculoase au avut loc însă
lori". Cuvintele t o va r ă ș u 1 u i
tico-ideologic, vitrinele calității, în ultimii 20 de ani, astfel încit as
Nicolae Ceaușescu subliniază o dată
gazetele, programele stației de tăzi întreprinderea botoșăneană
mai mult ponderea reală pe care
radioamplificare, comuniștii, acti atinge o valoare a producției glo
creația artistică și tehnico-științi
vul de partid din întreprindere bale de circa 1 miliard lei. Ca și
fică a amatorilor a dobîndit-o în
militează permanent pentru înde la „Electroeontact", și aici este.con
viața culturală a întregii țări. Și
plinirea sarcinilor de producție ale stantă preocuparea de a găsi mo
pentru a exemplifica, ne vom re
unității și, prin aceasta, pentru dalitățile cele mai eficiente pentru
feri la activitatea desfășurată în
realizarea țelului societății noas o activitate cultural-educativă cu
două puternice colective de muncă
tre — ridicarea continuă a gradu larg ecou în conștiința miilor de
din județul Botoșani : „Electroconlui de civilizație materială și spi muncitori ai fabricii. Activitatea
tact" și întreprinderea de con
unor artiști din cadrul întreprin
rituală a poporului".
fecții.
derii (cum sint muncitoarea Scalco
Fără
îndoială,'
prezența
artei
In
Una din cele mai spectaculoase
Georgeta și tehnicianul Archip
viața
unei
întreprinderi
atît
da
ctitorii ale '„Epocii Ceaușescu" în
importante are implicații multiple. Alexandru), activitatea formației de
acest județ, este, fără îndoială,
Artei, în sensul superior al terme dansuri, a tarafului de muzică
Electroeontact — întreprindere a
nului, ii revine rolul deosebit de a populară, a unei apreciate soliste
cărei producție echivalează, astăzi,
introduce și menține criterii de va vocale ca Galan Viorica — ne spu
producția întregului județ din anul
loare,
de a răspunde cit mal deplin nea tovarășa Lucia Tudose, mem
1965 continuind, așa cum ne spu
funcției
sale de modelator al con bră a comitetului sindicatului pe
nea directorul adjunct Octavian
științelor. De la preocuparea foar întreprindere — organizarea, săptăPană, să aibă cea mai mare cifră
mînal, a unor variate activități
te vizibilă pentru calitatea mediu
de plan din județ.
lui ambiant, pentru eficiența pro cultural-educative constituie citeva
în halele moderne, luminoase
din
componentele unui complex
pagandei vizuale, la expozițiile de
ale Întreprinderii botoșănene, în
artă plastică deschise in incinta proces educativ.
care se revarsă la tot pasul ade
Descoperirea șl promovarea vâ
întreprinderii se desfășoară o gamă
vărate perdele vegetale alcătuite
largă de posibilități. Expoziția lorii — obiective de primă impor
din plantele întreținute cu grijă,
deschisă de curind în întreprin tanță a activității cultural-educa
munca zilnică se Îmbină armodere cu lucrări ale muncitorului tive desfășurate in cadrul Festiva
nios cu creația tehnico-științifică.
Dumitru Cornel, ale economistei lului național „Cîntarea RomâIâr rezultatele, deosebite, in doLuca Ortansa și inginerului Du niei" — implică și aici, la Botomeniul creației tehnico-științifice
mitru Iurea se înscrie printre ma șani, așa cum o dovedesc și exemau făcut ca, in cadrul Festivalului
nifestările cu care unitatea botoșă piele la care ne-am referit, o
național „Cîntarea României", spe
neană se poate mîndri. I s-ar pu
cialiștii de la „Electroeontact" să se
tea adăuga, așa cum ne spunea to atitudine militantă, în sensul cel
remarce prin lucrări valoroase, care
varășa Agache Maria, secretar ad mai generos șl mai complex al
... s-țau impus>■ atenției generale»Iată
_ _ al ........
„
junct
comitetului
de partid, pe termenului.
citeva dintre ele : în 1983, la faza
lingă” acțiunile curente, bogata acjudețeană a concursului de creație
tivitate a cenaclului literar, actiMarina PREUTU
.............. -"4
I!' ';.:.- .■ , .
..

Stefan BINICA, Gheorghe MANEA, Silviu ACH1M

© Gala filmului mexican — Maria
inimii mele : STUDIO (39 53 15) — 19.
© Un
comisar acuză : COSMOS
------(27 54 95)
—
9; 11; 13; :15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
© Declarație de dragoste : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13.30:: 15.45; 18;
20, FERENTARI (80 49 85) — 15: 17 19.
0 Emigrantul : FERENTARI — 11. 13.
0 Cantonul părăsit ; Stelele de ia
Sopot: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19.
9 Cu
miinile
curate :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11: 13: 15; 17; 19.
0 Cireșarii : BUZEȘTI (50 43 58) —
13.30.
® Joe Limonada : BUZEȘTI — 15.30; .
17,30: 19.30. TIMPURI NOI (15 6110)
9: 11: 13,15: 15,30: 17.45; 20.
Moștenirea : VICTORIA (18 28 79)
9,30; 11.30: 13,30; 15.30; 17,30: 19.30.
Lebedele negre : MUNCA (21 50 97)
15; 17,15: 19.30.
Șansa : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
15,30: 17.30; 19.30.
Ostaticul
PROGRESUL (23 94 10)
15: 17; 19.
Legenda
dragostei :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19. MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 12: 16: 19.
© Toată lumea este a mea : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 12.30; 15,30 18.30.
FLACĂRA (20 33 40) — 9; 12; 16; 19.

ISTORIE ȘI ACTUALITATE
(Urmare din pag. I)

FAPTELE SI HĂRNICIA OAMENILOR
IN OGLINDA MANIFESTĂRILOR ARTISTICE

(Urmare din pag. I)

întilnesc mai cu seamă la unele în
treprinderi miniere din Valea Jiului,
brigăzi ale antreprizelor de con
strucții, consilii unice agroindus
triale.
Prin repartizarea forțelor urmă
rim de fapt activizarea tuturor
membrilor organelor de partid, a
puternicului nostru activ de partid,
a deputaților și cadrelor din apara
tul de stat, a conducerilor colective
din unitățile economice, a specialiști
lor, a cadrelor din conducerea orga
nizațiilor de masă și obștești, și,
prin ei, a tuturor celor ce muncesc.
In acest context, sintem intens preo
cupați să punem, cit mai curind,
capăt situațiilor în care unii tova
răși ajung să fie copleșiți de prea
multe sarcini și, cu toată strădania,
nu reușesc întotdeauna să le înde
plinească in cele mai bune condiții,
.in timp ce alții sint mai puțin soli
citați, pentru simplul motiv, adesea
invocat, că nu au reușit într-o îm
prejurare sau alta să-și îndeplineas
că îndatoririle încredințate. în ast
fel de situații s-a ales calea cea
mai ușoară, o cale comodă, care
denotă insă superficialitate și for
malism în muncă, aprecierea subiec
tivă — neconformă cu realitățile —
a calității și potențialului multora
dintre cadrele noastre. De asemenea,
propria experiență ne-a demonstrat
cu prisosință că nu este de ajuns
să asiguri doar repartizarea forțelor,
cuprinderea unor activiști in colec
tive de îndrumare, sprijin și control. în atenția noastră se află ur
mărirea mai bună a modului in care
rezolvă fiecare sarcinile ce-i revin,
în care reușește să mobilizeze, să
unească eforturile celor din jur.
Concomitent, nu de puține ori, cînd
problemele ce-și cer soluționarea
sint complexe, dificile, sau unele
cadre au o mai mică experiență, se
simte nevoia — și acționăm in acest
sens — de a acorda prompt îndru
mare și sprijin chiar celor care au
fost trimiși să facă acest lucru în
organizațiile de partid.
Un adevăr trebuie spus răspicat :
oricit de bună și de judicioasă este

cit și la nivelul unor comitete muni
repartizarea forțelor la nivelul or
cipale, orășenești, comunale și în do
ganelor locale de partid, o însemnă
meniul folosirii aparatului și activutate covîrșitoare, decisivă pentru
îndeplinirea hotărîrilor de partid, a * lui de partid, care, pe ansamblul ju
dețului, numără aproape 15 000
legilor țării, a propriilor hotăriri și
de tovarăși. Dar dacă în privin
programe de măsuri o are activiza
ța folosirii aparatului avem un grad
rea, prin sarcini concrete, a tuturor
sporit de certitudine în obținerea
membrilor de partid. în acest scop
vom insista să muncim și mai mult
rezultatelor scontate, în ce privește
activul de partid ne confruntăm,
prin intermediul birourilor organi
mai ales in unele municipii, orașe
zațiilor de bază, al membrilor aces
tora, pentru că doar astfel ajungem . și comune, în organizațiile de partid
din marile unități, cu o folosire in
Ia substanța, la „rădăcina" muncii
completă, adesea sporadică, unilateconcrete, la eficacitatea ei, determi-

• Iubirea are multe
fete : LIRA
(31 71 71) — 15,30; 19. Ia grădină — 20.
0 Bunul meu vecin Sam : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,
FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11,30: 14;
16.30; 19,15, Ia grădină — 20.15. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12: 16; 19.
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 16; 19,
la grădină — 20. GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 19,30.
0 Legenda călărețului singuratic :
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18: 20.15. GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
S Marea
cursă :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15.30: 18.30.
0 Călărețul electric : EXCELSIOR
(65 49 45)
— 9: 11 ; 13: 15,15; 17.30;
19,45. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 10: 12.15; 14,30: 17: 19.30.
O Toate ml se Intîmplă numai mie :
PACEA (60 30 85) — 15: 17; 19.
0 Yankeii: GRADINA HOTEL PARC
(17 08 5Ș) — 20.

• A.R.I.A. (13 53 75, la Ateneul Ro
mân) : Al X-Iea Festival internațio
nal „George Enescu". Recital de orgă
Rudolf Innlg (R.F.G.) — 17; Concert
simfonic susținut de orchestra filar
monicii.
Dirijor :
Jean
Părisson
(Franța). Solist : Ion Voicu — 19,30;

Pe de altă parte, ne străduim per
manent să realizăm, intr-un echili
bru corespunzător, repartizarea pe o
perioadă mai îndelungată a apara
tului și activiștilor instructori într-o
anumită unitate teritorială sau pro
ductivă, cu o anumită elasticitate și
mobilitate in dirijarea promptă a
forțelor potrivit unor cerințe strin
gente ivite Ia un moment dat. Ac
ționăm astfel pentru menținerea
unui echilibru activ și eficient intre
activitatea curentă și de perspectivă,
spre a evita aglomerarea de sarcini

REPARTIZAREA JUDICIOASĂ A FORȚELOR
nînd unirea tuturor eforturilor In ve
derea obținerii rezultatelor scontate.
Conștienți fiind că repartizarea
forțelor nu este o operație contabili
cească, făcută din birou, acțio
năm pentru combaterea tendin
țelor rigide in care prevalează
calculele hîrtici și mal puțin cu
noașterea oamenilor din activitatea
lor practică, de zi cu zi, cu evolu
țiile sau involuțiile lor. căutînd să
valorificăm cit mai deplin pregă
tirea profesională și politică, com
petența cadrelor, spiritul lor de ini
țiativă, pasiunile și aptitudinile lor,
randamentul pe care-1 dau intr-o
muncă sau alta, ținînd seama, in
același timp, de necesitățile existente
sau care vor apare și cer o soluțio
nare temeinică, de durată. In aceas
tă ordine de idei, am combătut și
vom combate in continuare, cu toată
fermitatea, improvizațiile, convinși
fiind că acestea nu determină decît
rezultate neconcludente, facile.
Putem aprecia că avem o expe
riență bună, atît la nivel județean,

rală și, de cele mai multe ori, nu
In activitatea practică pentru înfăp
tuirea hotărîrilor și programelor, ci
în plenare, adunări, analize. Ceea
ce denotă că organele și organiza
țiile noastre de partid dispun în
această privință de un potențial de
concepție și execuție încă insufi
cient implicat in rezolvarea proble
melor care ne stau in față. în acest
context, am insistat și insistăm ca
tovarășii repartizați în anumite uni
tăți și instituții, cu diferite atribuții,
să raporteze periodic în fața orga
nelor și organizațiilor de partid din
care fac parte în legătură cu felul
cum și-au făcut datoria. De aseme
nea, concepem repartizarea forțelor
ca modalitate de cunoaștere a reali
tăților, de întărire a controlului la
fața locului, de scurtare a timpului
de intervenție, dar și ca mijloc
pentru o mai bună cunoaștere a ca
drelor, a posibilităților și perspecti
velor pe care le au sub raportul ca
pacității de soluționare a sarcinilor
pe care le-au primit.

nesoluțfonate, pentru imprimarea
unui spirit revoluționar mereu ofen
siv întregii munci politico-organizatorlce de partid, pentru creșterea
răspunderii fiecărui comunist in în
deplinirea îndatoririlor ce îi revin.
O altă pîrghie importantă, menită
să asigure judicioasa repartizare și
folosire a forțelor, este activizarea
comisiilor pe probleme și a consi
liilor de control muncitoresc, pre
cum și a celor de educație politică
și cultură socialistă. Cu sprijinul
acestora am efectuat și efectuăm un
important număr de. studii și con
troale pe baza cărora ne fundamen
tăm măsurile și hotărîrile ce le
adoptăm. Asemenea studii au fost
elaborate în domeniile cercetării
științifice șl ingineriei tehnologice și
promovării progresului tehnic in
minerit și siderurgie, în perfecțio
narea organizării producției și a
muncii, îmbunătățirea activității în
zootehnie, a celei politico-educative
etc. Și în acest domeniu, deși depu
nem eforturi susținute în direcția
valorificării întregului potențial teh-

(la sala Studio) : „Tribuna tinerilor
compozitori" — 17; (la Studioul de
concerte al Radiotelevlziunil): Re
cital instrumental. Aurora lenei —
pian, Iancu Văduva — trompetă,
Ilinca Dumitrescu — pian. Adrian
Tomescu — pian. Andrei Agoston —
vioară, Alexandra Guțu — violoncel
— 17; (la Opera Română, 13 18 57) :
Faust — 18.
0 Teatrul Național- (14 7171, sala ntlcă) : Examenul — 19,30; (sala Ate
lier) : Intre cinci și șapte — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 73
____
16)_ :
Ivan Vasllievtci — 19,30: (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Cintec despre
mine însumi — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi,
fluturi — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) : Boema,
bucuria mea ! — 19,30.
0 Ansamblul
..Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe sub cetini. Ia izvoare
— 18.
O Circul București (10 41 95) : Tom
și Jerry la circ — 19.
0 Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77) :
Arvinte și Pepelea — 16: (sala din
Piața Cosmonautllor) : Anotimpurile
minzului — 10; Lungul nasului — 16.

nico-științific existent în județ (dis
punem de un însemnat număr de
ingineri și subingineri, care lucrea
ză in cercetare-proiectare, econo
miști etc.), avem încă lacune, cu
deosebire in aplicarea in practică a
soluțiilor și tehnologiilor moderne
care să determine utilizarea cu ma
ximă eficiență a dotării tehnice
existente, a resurselor materiale șt
umane din economia județului.
De curind s-au desfășurat ple
narele cu activele de partid. S-au
stabilit programe concrete de mă
suri care au stat la baza dezbate
rilor din adunările generale ale oa
menilor muncii ce au avut loc in
luna august. Aplicarea acestor mă
suri este determinată in cel mai
înalt grad de felul cum sint repar
tizate forțele și răspunderile, cum
este organizată, îndrumată și con
trolată sistematic activitatea de în
făptuire a tot ceea ce s-a stabilit.
Obiectivele și sarcinile cărora tre
buie să le dăm viață in această pe
rioadă, subliniate cu pregnanță da
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și, recent,
la cel de-al treilea Congres al
consiliilor populare, Impun orga
nizației noastre județene de partid
perfecționarea pe multiple pla
nuri a activității de conducero, în
care un loc deosebit trebuie să-l
ocupe permanent judicioasa reparti
zare a tuturor forțelor de care dis
punem. Spre a conferi cit mai multă
eficacitate măsurilor politico-organizatorice pe care le întreprindem
în această perioadă, vom acționa cu
toată perseverența pentru a imprima
în întreaga activitate a cadrelor
noastre un înalt spirit revoluționar,
neîncetat orientat spre schimbare în
bine, spre înlăturarea cu mai multă
îndrăzneală a practicilor ineficiente,
cu minimă forță de mobilizare, pen
tru a asigura pretutindeni manifes
tarea unuiclimat
........................
de inaltă responsabilitate, ordine și disciplină —
garanție a înfăptuirii neabătute a
sarcinilor economico-sociale ce ne
revin in acest an și în viitorul
cincinal, pe baza mobilizatoarelor
programe adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului.
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Vizita oficială de prietenie a președintelui

Republicii Indonezia, generalul Suharto,
împreună cu doamna Tien Suharto
principalele direcții de dezvoltare a
apiculturii, una din îndeletnicirile
cu veche tradiție în tara noastră, pu
ternic revitalizată in ultima perioadă.
S-a subliniat că sporirea efectivului
de albine a înregistrat în acest an
un salt important, ceea ce a favori
zat mărirea producției de miere si
derivate apicole.
Parcurgind o serie de secții și
laboratoare ale combinatului, oaspe
ții au avut posibilitatea să urmă
rească procesul de realizare a unor
produse alimentare sau farmaceutice
preparate din materii prime apicole.
Au retinut atentia nivelul ridicat al
dotării tehnice, originalitatea și efi
cienta procedeelor folosite, valoarea
înaltă și calitatea sortimentelor ob
ținute.
A fost relevat. în același timp,
sprijinul larg acordat de stat crescă
torilor de albine, prin intermediul
asociației de specialitate, in vederea
dezvoltării, in continuare, a efecti
velor dc albine, modernizării dotării

specifice acestei actiuităti. măririi
producției de miere, ceară, lăptișor
de matcă, propolis, venin de albine,
polen și alte produse. A fost prezen
tată pe larg experiența apicultori
lor si cercetătorilor români în
direcția valorificării complexe, la un
nivel cit mai ridicat, a tuturor ma
teriilor prime apicole, lărgirii gamei
de produse alimentare. cosmetice,
vitamine, biostimulatori si alte me
dicamente originale de mare valoare
terapeutică, subliniindu-se relațiile
de colaborare pe care le întrețin
combinatul apicol și institutul de
specialitate cu instituții asemănă
toare din numeroase țări de pe toate
continentele.
înaltii oaspeți au manifestat un in
teres deosebit pentru realizările ro
mânești în domeniul apiculturii, exprimînd dorința de a se amplifica
cooperarea româno-indoneziană si în
acest sector de activitate, aprecieri
consemnate si în cartea de onoare
a complexului.

La Institutul de cercetări, proiectări și inginerie
tehnologica pentru mecanizarea agriculturii Bâneasa
în continuare s-a vizitat Institu
tul de cercetări, proiectări și ingi
nerie tehnologică pentru mecaniza
rea agriculturii de la Băneasa.
Președintele Indoneziei și doamna
Tien Suharto au fost salutați, la so
sire, de Marin Nedelcu, ministrul
industriei construcțiilor de mașini,
de reprezentanți ai conducerii insti
tutului.
Vizita a oferit înaltilor oaspeți in
donezieni imaginea de ansamblu a
realizărilor colectivului dc cercetă
tori de aici in domeniul mecanizării
complexe a lucrărilor agricole din
țara noastră. S-a informat că în
treaga sistemă de tractoare și ma
șini agricole a fost modernizată, in
ultimii ani, pe baza orientări
lor și indicațiilor date de pre
ședintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
telor de lucru efectuate la acest in
stitut și în numeroase unități agri
cole din țară.
,în cadrul expoziției organizate

aici, directorul institutului, ing. Pa
vel Babiciu, a prezentat o gamă
largă de tractoare, cu deosebire cele
destinate lucrărilor in viticultură,
pomicultură și legumicultura, cu pu
teri cuprinse intre 30 și 240 CP. Au
fost înfățișate, de asemenea, prin
cipalele grupe de mașini și agregate
complexe destinate lucrărilor de
pregătire a terenurilor, administra
re a îngrășămintelor, o serie de
pluguri, combine, semănători, echi
pamente pentru îmbunătățiri fun
ciare și zootehnie.
Exponatele prezentate au pus în
evidență preocuparea specialiștilor
români pentru fabricarea de utilaje
agricole ce permit aplicarea celor
mai eficiente tehnologii de cultură.
Gazdele au informat că o atenție
deosebită se acordă realizării de
agregate multifuncționale, îmbună
tățirii permanente a soluțiilor con
structive, subliniind largile posibili
tăți pe care industria noastră con

structoare de mașini le are pentru
a răspunde solicitărilor tot mai di
verse în acest domeniu, pentru dez
voltarea unei colaborări fructuoase
între cele două țări. S-a arătat că
mașinile și utilajele agricole concepu
te și realizate de specialiștii insti
tutului pot fi adaptate cu ușurință
pentru o mare varietate de condiții
de climă și sol.
Președintele Indoneziei a mani
festat un deosebit interes față de
nivelul tehnic superior al mașinilor
agricole și și-a exprimat satisfacția
de a fi putut cunoaște realizările de
prestigiu ale constructorilor de ast
fel de mașini din țara noastră, pe
care i-a felicitat pentru succesele
obținute. La sfirșitul vizitei, genera
lul Suharto a consemnat în cartea
de onoare a institutului că Indone
zia ar fi interesată să folosească ma
șini agricole românești, în special
cele utilizate la recoltatul cerealelor
pe terenuri inundabile și în pantă.

La Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România
în cursul după-amiezii, președin
tele Republicii Indonezia, generalul
Suharto, și doamna Tien Suharto
au vizitat Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.
La sosire, oaspeții au fost salutați
de Suzana Gâdea, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste.
Vizita a început în sălile unde se
păstrează valoroase dovezi ale locui
rii neîntrerupte, din cele mai vechi
timpuri, a teritoriului carpațo-danubiano-pontic. Exponatele din epocile
pietrei, fierului și bronzului pun în
lumină evoluția îndeletnicirilor lo
cuitorilor acestui spațiu geografic,
înalta civilizație creată pe pămîntul
românesc.
S-a vizitat în continuare expozi-

ția „Dovezi ale dragostei, înaltei
stime și profundei prețuiri de
care se bucură președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, ale amplelor re
lații de prietenie și colaborare din
tre poporul român și popoarele altor
țări". Solii poporului indonezian au
admirat exponatele ce relevă activi
tatea neobosită a conducătorului
partidului și statului...nostru, consa-,
erată dezvoltării multilaterale a tării, .
ridicării ci pe trepte tot mai înalte
de progres și civilizație, extinderii
și întăririi continue a relațiilor ex
terne ale României, sporirii necon
tenite a prestigiului ei în lume. S-au
străbătut, de asemenea, sălile unde
sint expuse înaltele distincții confe
rite tovarășului Nicolae Ceaușescu
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La încheierea convorbirilor româno-indoneziene privind dezvoltarea,
in continuare, a colaborării econo
mice dintre cele două țări, tovarășul
Gheorghe Oprea, prim viceprimministru al guvernului, și J.B. Sumarlin, ministru secretar de stat
pentru planificarea dezvoltării na

tV

țional al Organizației Pionieri
lor. Participă județele :
Brasov,
Gorj, Sălaj. Tulcea
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea tn economie. Amplă
mobilizare pentru înfăptuirea hotărîrllor
forumului
consiliilor
populare
20,35 Tinerețea noastră — tinerețea
Epocii Ceaușescu (color). Emlsiune-concurs realizată în colaborare
cu C.C. al U.T.C., Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din' România. Consiliul Na

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 19 septembrie, ora 20 — 22
septembrie, ora 20. In țară : Vremea

Prezentăm, In continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, precum și din domeniul circulației mărfurilor și al
prestărilor de servicii.
Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, Ia 31 august *)
pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea eleclroccntrale Oradea, cu 151,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,8 la sută la pro
ducția do energie electrică la bor
nele generatoarelor, 7.2 ]a sută la
graficul de putere la dispoziția .sis
temului energetic național ; unitatea
s-a încadrat în prevederile de plan
privind productivitatea muncii, con
sumurile de combustibil pentru pro
ducerea energiei electrice și ter
mice, precum și cele pentru consu
mul propriu tehnologic au fost sub
cele normate.

IN DOMENIUL
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI
ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție gaze
naturale Tg. Mureș, eu 613,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,6 la sută la pro
ducția netă, 0.4 la sută la producția
fizică și la producția-marfă vîndută
și încasată, 10 la sută la coeficien
tul de utilizare a fondului sondelor
de exploatare, 1 la sută la produc
tivitatea muncii : cheltuielile totale
la 1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
2,7 la sută, iar cele materiale cu 2,8
la sută ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost sub cele
normate.
Locul II : Schela de producție
gaze naturale Mediaș, județul Sibiu,
cu 573,1 puncte.
Locul III : Schela de producție
•) Indicatorii privind produc
ția netă, costurile de producție
și beneficiile au fost calculați
pe șapte luni.

și tovarășei Elena Ceaușescu, precum
și obiectele de artă oferite cu pri
lejul fructuoaselor solii de pace,
prietenie și colaborare ale poporu
lui român in diferite țări ale lumii.
Au fost vizitate apoi Lapidariumul, unde se află expusă o copie a
Columnei lui Traian, impunătoare
mărturie a formării poporului ro
mân, precum și tezaurul, ce conține
numeroase piese de excepțională va
loare artistică și istorică.
La încheierea vizitei, înalții oas
peți indonezieni au consemnat apre
cieri elogioase în cartea de onoare
a muzeului.
Șeful statului indonezian și doam
na Tien Suharto au fost salutați cu
multă căldură de numeroși bucureșteni.

ROMÂNO-1NDONEZIENE

ționale a Republicii Indonezia, au
Semnat „Principiile de bază ale
aranjamentului pe termen lung pen
tru exportul și importul de mărfuri
pe perioada 1986—1990 între Guver
nul Republicii Socialiste România și
Guvernul Republicii Indonezia" și
„Memorandumul privind convorbi

petrolieră Moșoaia, județul Argeș,
cu 417,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA MAȘINILOR
DE RIDICAT. MATERIAL RULANT,
CONSTRUCȚII NAVALE,
ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea „Turbomecaniea" Bucuroșii, cu 824,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,2 la sută la pro
ducția fizică, 1 la sută la producția
netă, 5,6 la sută la producția-marfă
vîndută și încasată, depășiri de plan
au mai fost obținute la export și la
productivitatea muncii ; cheltuielile
materiale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 4.2 la sută, iar con
sumurile de energie electrică și
combustibil au fost sub cele norma
te cu 19,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de avioane Bacău, cu 739,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICA FINA ȘI SCULE,
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : întreprinderea „Optica
română" București, cu 746 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2.9 la sută la pro
ducția fizică, 1 la sută la producția
netă, 14.5 la sută la productia-marfă
vîndută și încasată: depășiri de plan
au mai fost obținute la export, pro
ductivitatea muncii și la beneficii :
consumurile de materii prime și ma
teriale au fost sub cele normate cu
3.3 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibil cu 12,3 la sută.
Locul II : întreprinderea mecanică
Bistrița-Năsăud. cu 733,1 puncte.
Locul III : întreprinderea „Indus
tria tehnică medicală" București, cu
691.3 puncte.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Chile, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al acestei țări la
București, Pablo Cabrera Gaete, a
oferit, miercuri, o recepție.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționa-

zilei
Ie. Ministerului Geologiei, Ministe
rului Afacerilor Externe, ai altor mi
nistere și instituții centrale.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Deschiderea noului au de mvățămînt în școlile
militare ale Ministerului de Interne
In școlile militare de ofițeri și
subofițeri ale Ministerului de Inter
ne a avut loc deschiderea noului an
de invățămint. Cu acest prilej, ca
drele didactice și elevii au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandan
tul suprem al forțelor armate, tele
grame în care se angajează să ac

ționeze neabătut pentru înfăptuirea
sarcinilor ce le revin din Programul
partidului, din istoricele documente
ale Congresului al XIII-lca, din le
gile țării, din ordinele, indicațiile și
orientările comandantului suprem
privind apărarea, împreună cu în
tregul popor, a independentei și su
veranității patriei, a securității sta
tului. a avuției naționale, ordinii și
liniștii publice.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

La Complexul apicol București-Bâneasa
Președintele Republicii Indonezia,
generalul Suharto, și doamna Tien
Suharto. împreună cu celelalte per
soane oficiale indoneziene, au vizi
tat. miercuri dimineața. Complexul
apicol București-Băneasa.
înaltii oaspeți au fost însoțiți de
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe, de alte persoane oficiale
române.
La sosire, numeroși oameni ai
muncii' de aici au făcut o primire
călduroasă solilor poporului indo
nezian.
Șeful statului indonezian si per
soanele care l-au însoțit au fost
salutați cu deosebită stimă de Marin
Capisizu. ministru secretar de stat la
Ministerul Agriculturii si Industriei
Alimentare, șeful Departamentului
industriei alimentare, de reprezen
tanți ai conducerii combinatului api
col și institutului de cercetare de pe
platforma complexului, ai Asociației
crescătorilor de albine.
Au fost infătișate. cu acest prilej.

Cronica

rile dintre delegațiile română și in
doneziana ocazionate de vizita pre
ședintelui Republicii Indonezia în
România".
La semnare au fost prezenți tova
rășul Gheorghe Petrescu, viceprimministru al guvernului, alte persoa
ne oficiale române și indoneziene.

va fi frumoasă, Îndeosebi în sudul
țării, unde va predomina cerul senin.
In regiunile nordice cerul va fi schim
bător și izolat va
ploua. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 5
și 15 grade, mal coborite în cursul
nopții în Transilvania si nordul Mol
dovei. iar cele maxime între 17 și 27
de grade. în centrul târli, dimineața,
pe alocuri, ceată, tn București : Vre
mea va fi frumoasă cu cerul mal mult
senin. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor
oscila între 8 și 11 grade, iar cele ma
xime, în creștere ușoară, intre 24 șl
27 de grade.

ÎN INDUSTRIA PETROCHIMICA —
SUBRAMURA RAFINĂRII
ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Întreprinderea rafinăria
Brașov, cu 432,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9,6 la sută la pro
ducția fizică, 1,7 la sută la produc
ția netă, 2.6 la sută la producția-marl'ă vîndută și incasată, 1.8 la sută
la productivitatea muncii, 1,1 la sută
la beneficii; consumurile de materii
prime și materiale au fost sub cele
normate cu 3,4 la sută, iar cele de

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII
„SCÎNTEII"

MUREȘ

Suplimentar —
275 milioane kWh
energie electrică
Energeticienii mureșeni au obți
nut în aceste zile noi și importante
succese in întrecerea socialistă.
Astfel, prin repararea și moderni
zarea cu 30 de zile înainte de ter
men a turboagregatului nr. 5 de
200 MWh de la centrala electrică
din Iernut și prin exploatarea ju
dicioasă a instalațiilor și agregate
lor de la termocentralele din Fintinele și Tîrnăveni, ci au pulsat su
plimentar, in perioada care a tre
cut din acest an, in sistemul ener
getic național, 275 milioane kWh
energie electrică. De remarcat că
acest spor de producție a fost rea
lizat în condițiile economisirii a 400
tone combustibil convențional și
diminuării consumului propriu cu
1,3 milioane kWh energie electrică.
Cu aceasta, cantitatea de energie electrică livrată in plus față de sar
cinile de plan în perioada actualu
lui cincinal se ridică la 2,2 miliarde
kWh energie electrică, iar econo
miile realizate în exploatarea agregatelor însumează 15 000 tone
combustibil convențional, , în timp
ce consumul propriu a fost dimi
nuat cu peste 30 milioane kWh energie electrică. (Gheorghe Giur
giu).

TELEORMAN
Economii de resurse
materiale și energetice
_ Prin perfecționarea tehnologiilor
de fabricație, extinderea recondiționării pieselor de schimb și rein
troducerea în circuitul productiv
a materialelor refolosibile, oamenii
muncii din unitățile industriale din
județul Teleorman au economisit,
în perioada care a trecut din acest,
an, peste 1 670 tone metal. De ase
menea. ca urmare a aplicării unor
măsuri tehnice si organizatorice
care au vizat încadrarea riguroasă
în normele dc consum, au fost
înscrise in contul economiilor aproape 4 milioane kWh energie
electrică. Printre colectivele cu
cele mai bune rezultate se numără
cele de la întreprinderea. de, pa
nouri și tablouri electrice si între
prinderea de rulmenți din. Alexan
dria, întreprinderea mecanică de
material rulant și întreprinderea
mecanică pentru agricultură și in
dustrie alimentară din Roșiori ac
Vede. (Stan Ștefan).

BACĂU
Un modern ansamblu
de locuințe
La Bacău, în partea de nord a
municipiului, se înaltă un nou si
modern ansamblu de locuințe, care
va avea in final peste 4 900 de
apartamente. Cunoscut sub denumi
rea de ansamblul „Ștefan cel
Mare", noul cartier va dispune de
toate dotările edilitar-gospodărești
necesare : spații comerciale, uni
tăți prestatoare de servicii, cen
trală telefonică automată, o scoală
cu 24 săli de clasă, crese. grădinițe,
parcuri și spatii de joacă pentru
copii. Va fi înălțat aici și un spi
tal cu 4 300 paturi și policlinică.
Pînă acum au fost construite si
predate beneficiarilor peste 1 500
apartamente. Cu acestea, numărul
apartamentelor înălțate în mu
nicipiul de pe Bistrița în anii
ce cu mindrie îi numim „Epoca
Ceaușescu" se ridică Ia 50 000.
O dată cu ansamblul de locuințe
„Ștefan cel Mare" prinde contur

Locul III : întreprinderea mecanică
a agriculturii și industriei alimenta
re Timișoara — M.A.I.A., cu 675,7
puncte.
ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI.
CAUCIUCULUI ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele,
încălțăminte și marochinărie „13 De
cembrie" Sibiu, cu 792,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,1 la sută la pro
ducția fizică, 1,4 la sută la producția
netă, 2,3 la sută la export. 5,4 la sută

noul centru al municipiului si se
înaltă ultimele blocuri in noile an
sambluri „George Bacovia" și „Bistrita-Lac". care totalizează circa
9 000 de apartamente. (Gheorghe
Baltă).

DRĂGĂȘANI

Utilaje cu performanțe
tehnice ridicate
Un colectiv de ingineri și tehni
cieni de la întreprinderea de talpă
și încălțăminte din cauciuc Drâgășani a conceput și realizat o ori
ginală presă de vulcanizare a se
mifabricatelor din cauciuc, utilaj
care era prevăzut să fie adus din
import. Calitățile ridicate de fia
bilitate aliniază acest complex uti
laj în rindul celor mai moderne
prese de vulcanizat realizate în
alte țări. In primul an al viitorului
cincinal, Ia întreprinderea din Drăgășani se vor realiza 60 de prese
în cadrul noii linii tehnologice amenajate pînă la ora actuală, acoperindu-se integral cerințele in
dustriei noastre de prelucrare a
cauciucului. (Ion Stanciu).

VASLUI

7 000 000 de aparate
de măsură și control
Colectivul de muncitori. ingi
neri și tehnicieni de la întreprin
derea de aparate de măsură și
control din- municipiul Vaslui ra
portează realizarea produsului cu
numărul 7 000 000. Semnificativ
pentru continua dezvoltare a aces
tei tinere unități de pe platforma
industrială vasluiana și pentru eforturile permanente de înnoire și
modernizare a producției, care se
exportă în tot mai multe țări ale
lumii, este faptul că numărul de
7 000 000 a fost inscris pe un pro
dus nou, de înaltă tehnicitate. Este
vorba de manometrul cu afișare
numerică. El a fost conceput și
realizat aici, fiind utilizat la insta
lațiile de automatizare ca aparat
de tablou. (Petru Necula).

IALOMIȚA

Noi secții de prestări
servicii pentru populație
• Uhiânea județeatră a cooperati
velor meșteșugărești Ialomița și-a
sporit simțitor volumul prestărilor
de servicii către populație prin
darea în folosință a unor noi
secții tn municipiul Slobozia, ora
șele Urziceni și Țăndărei. tn mu
nicipiul. Slobozia,
cooperativa
„Muncă și producție" a deschis noi
secții pe bulevardele Ștefan cel
Mare și Matei Basarab, Ia parterul
blocurilor construite de curind.
Tot la Slobozia, cooperativa „Con
structorul" a amenajat o unitate
complexă pentru recondiționarea
frigiderelor, televizoarelor, apara
telor de radio, aspiratoarelor și
garniturilor de mobilă, precum și
ateliere pentru reparații instalații
electrice și sanitare, tapițerie și
vopsitorie pentru obiecte de îm
brăcăminte din piele, de reparat
stilouri și brichete, decorațiuni in
terioare, design și optică. în ora
șul Urziceni s-au deschis 11 sec
ții noi de prestări servicii, un ac
cent deosebit punindu-se pe meș
teșugurile tradiționale, cum sint
cojocăria. dogăria, împletiturile
din răchită, confecții plăpumi și
saltele. în cel mai tînăr oraș ialomițean,
Țăndărei, la parterul
blocurilor de pe șoseaua Bucu
rești s-au amenajat secții pentru
confecții îmbrăcăminte și lenjerie,
tricotaje și broderie, reparații ra
dio — tv, ceasornicărie și un stu
dio foto. (Mihai Vișoiu).

fondul pieței și beneficii ; cheltuie
lile totale realizate la 1 000 lei productie-marfă au fost mai mici decît
cele planificate cu 6,6 la sută, iar
cele materiale cu 8.6 la sută.
Locul II : întreprinderea de ulei
Constanța, cu 632,3 puncte.
Locul III : întreprinderea pentru
industrializarea sfeclei de zahăr
Bod. cu 613,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligrafi
că Sibiu, cu 535,7 puncte.

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE OPT LUNI
energie electrică și combustibil cu 4
la sută.
Locul II: întreprinderea rafinăria
„Crișana", Suplacu de Barcău. jude
țul Bihor, cu 277,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI — ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de piese
de schimb și utilaje pentru industria
chimică Satu Mare — M.I.Ch., cu
1 030,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 15,1 la sută la pro
ducția netă. 3,5 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată. 1,2 la sută
la productivitatea muncii; depășiri
de plan au mai fost obținute la pro
ducția fizică, export și Ia beneficii;
cheltuielile totale la 1 000 lei productie-marfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 4,2 la sută, iar cele
materiale cu 4,6 la sută.
Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construcții
căi ferate Harghita — M.T.Tc., cu
803,3 puncte.

la producția-marfă vîndută si încasa
tă ț depășiri de plan au mai fost ob
ținute la beneficii și la livrări de
mărfuri ta fondul pieței ; consumuri
le de materii prime și materiale, energie electrică și combustibil au fost
sub cele normate.
Locul II : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Pionierul" București,
cu 673,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Dîmbovița" Bucu
rești, cu 594,1 puncte.
IN INDUSTRIA ULEIULUI,
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR
ZAHAROASE

Locul I : întreprinderea de pro
duse zaharoase „Kandia", Timișoara,
cu 893,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu ; 17.8 la sută la pro
ducția netă. 3,6 la sută Ia producțiamarfă vîndută și încasată, 3 la sută
la productivitatea muncii ; depășiri
de plan au mai fost obținute la pro
ducția fizică livrări de mărfuri la

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,9 la sută, la pro
ducția fizică, 7,8 la sută la produc
ția netă, 7,9 la sulă la producțiamarfă vîndută și încasată. 8,1 la
sută la productivitatea muncii. 1.6
la sută la livrări la fondul pieței ;
cheltuielile totale realizate la 1 006
lei producție-marfă au fost mai mici
decît cele planificate cu 1.6 la sută,
iar consumurile de energie electri
că și combustibil au fost sub cele
normate cu 7,2 la sută.
Locul II : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi", cu 377,9 punc
te.
Locul III : Combinatul poligrafic
„Casa Scînteii" București, cu 323,8
puncte.
TN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— DEPOURI DE CALE FERATĂ

Locul I : Depoul de cale ferată
Timișoara, cu 307,1 puncte.
Principalii indicatori de olan au
fost depășiți cu : 2.2 la sută la volu

Festivalul internațional „George Enescu“
Festivalul internațional ..George
Enescu" a programat miercuri, pe
scena Operei Române, una dintre
capodoperele enesciene cu un
profund mesaj umanist : tragedia
lirică ..Oedip". Sensurile complexe
ale acestei creații, închinată dem
nității omului, nobleței condiției
umane, au fost tălmăcite cu sensi
bilitate și mare forță evocatoare
de colectivul Operei Române (di
rijor Cornel Trăilescu). de barito
nul David Ohanesian, interpretul
rolului titular.
Sub cupola Ateneului Român au
avut loc. in aceeași zi, două con
certe cuprinzind valori ale muzi
cii enesciene și universale. Astfel,
alături de „Intermezzo op. 12" de
George Enescu, orchestra de came
ră a Filarmonicii ce poartă numele
marelui nostru muzician a inter
pretat, sub bagheta lui Nicolae
Iliescu, lucrări de Corelli, Hăndel,
Locatelli. Haydn și Mozart. Seria
prezențelor artistice de peste ho
tare in festival a fost deschisă cu
violonistul Alberto Lysy din Ar
gentina. aflat pentru prima dată
în tara noastră.

Cel de-al doilea concert al zilei
a prilejuit reintîlnirea publicului
nostru cu violonistul sovietic
Viktor Tretiakov și cu Orchestra
simfonică a Radioteleviziunii, di
rijată de Iosif Conta. Au fost in
terpretate „Simfonia a IlI-a cu cor,
în do major, op. 21", de George
Enescu, „Concertul pentru vioară
și orchestră" de Ceaikovski și
poemul simfonic „Till Eulenspiegel“ de Richard Strauss.
Programul celei de-a doua zile a
festivalului a cuprins, de asemenea,
simpozionul de muzicologie, or
ganizat de Consiliul Culturii și
Educației Socialiste și Uniunea
compozitorilor și muzicologilor la
Conservatorul ..Ciprian Porumbescu" din Capitală. Contempora
neitatea artei lui George Enescu,
noile valențe ale monumentalei sale
creații au constituit coordonatele
tematice ale comunicărilor prezen
tate de compozitori și muzicologi
din Capitală și din țară, precum și
din Bulgaria, R.D.G. și U.R.S.S.

(Agerpres)

ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE EUROPENE
Rezultat bun al echipei Steaua
în „Cupa campionilor europeni"
VEJLE B.K. - STEAUA 1-1
Ne aflăm cu echipa noastră Steaua
București la Vejle, un oraș danez de
50 000 de locuitori, plin de verdeață.
Stadionul, cu aproape 20 000 de
locuri, este și el amplasat într-o
zonă verde ; vremea rece face ca la
ora meciului Vejle — Steaua, din
primul tur al „Cupei campionilor",
spectatorii să ocupe abia jumătate
din capacitatea tribunelor. Așteotăm
cu nerăbdare începerea partidei,
împreună cu un mic grup de susți
nători ai campioanei noastre — an
gajați ai întreprinderii „Dacia" Pitești.
La lumina reflectoarelor distingem
pe cunoscuții jucători ai Stelei :
Ducadam — Iovan, Belodedici, Bumbescu, Bărbulescu — Balint. Stoica,
Bdloni, Majaru — Lăcătuș. Pîțurcâ.
De partea cealaltă, Vejle arfe un
mănunchi de fotbaliști valoroși, în
primul rind. firește, pe Alan Simon
sen, bine cunoscut în arena europea
nă. Gazdele încep agresiv partida,
tocmai sub conducerea lui Simonsen,
organizînd atacuri succesive. Steaua,
în replică, temperează avintul dane
zilor, închizind precis culoarele de
atac ale gazdelor și folosind multe
pase pentru menținerea mingii în
posesia bucureștenilor. Au fost în
repriza I și două ocazii ale danezi
lor prin Simonsen și Bertelsen (aces
ta a trimis balonul in bara transr
versală) : ai noștri au răsnuns prin
șuturile lui Pițurcă și Bdloni (din
lovitură liberă), dar trebuie să spu
nem că Stelei i-a reușit multă
vreme tactica jocului prudent, pină in
minutul 61. cînd rapidul virf de atac
Barnett a înscris cu precizie. Replica
campioanei noastre a venit tirziu,
abia în minutul 90, cînd Radu II,
(intrat în locul lui Majaru) a mar
cat la fel de precis golul egaliza
tor : 1—1.
Un rezultat bun al echipei Steaua,
care păstrează astfel șanse serioase
de calificare în turul secund al „Cu
pei campionilor". Așteptăm deci o
victorie concludentă în meciul-retur
de la București, din 2 octombrie.

I. DUMITRIU
DINAMO - VARDAR 2-1
în „Cupa U.E.F.A."
Ieri, în „Cupa U.E.F.A.", Dinamo
București a jucat la stadionul său cu
echipa iugoslavă Vardar Skoplje, pe
care a întrecut-o cu 2—1 (1—1). Con
dusă din minutul 9, cu 1—0. prin
punctul marcat de Pancev, din cauza
unei grave erori colective de apăra
re, echipa noastră a avut forța să
egaleze, prin Rodnic (min. 28). și apoi
să cîștige această partidă. Golul vic
toriei a fost inscris din penalti (min.
49) de Augustin.
Trebuie spus insă că. pentru me
ciul-retur (Skoplje, 2 octombrie),
dinamoviștii sint obligați să se pre-

mul de transport, 7,7 la sută la pro
ductivitatea muncii, 2,3 la sută la
greutatea medie brută a trenului de
marfă, 4,7 la sută la utilizarea mij
loacelor de transport ; costul la 1 000
tone brute km. precum și cheltuie
lile totale au fost mai mici decît
cele planificate cu 9,9 la sută ; con
sumurile de combustibil și de ener
gie electrică au fost sub cele nor
mate cu 1,3 la sută.
Locul II : Depoul de cale ferată
Adjud, cu 278,3 puncte.
Locul III : Depoul de cale ferată
Galați, cu 253 puncte.

IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
SI TELECOMUNICAȚIILOR
- SUBRAMURA TRANSPORTURI
AUTO M.T.Tc.
Locul I : întreprinderea de tran
sporturi auto Caraș-Sevcrin, cu
256,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2.7 la sută la pro
ducția netă și la volumul mărfuri
lor transportate. 6,4 la sută la bene
ficii, 1.9 la sută la venituri brute
din activitatea de transport ; consu
murile de carburanți au fost sub
cele normate cu 0.8 la sută.
Locul
II :
întreprinderea de
transporturi auto Sălaj, cu 197,1
puncte,
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri textile-incălțămintc Ploiești, cu 306,5
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,1 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata, 15,1 la
sută Ia volumul livrărilor de măr
furi pe un lucrător : depășiri de
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; viteza de circulație a mărfu
rilor realizată a fost superioară ce
lei planificate cu 9 zile.
Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri me-

gătească serios și să joace mult mai
bine decît au făcut-o ieri. Aceasta
înseamnă, în primul rind, refacerea
ordinii in apărare, printre altele, cu
răspundere precisă in marcarea in
dividuală a adversarului și elimina
rea excesului de joc la ofsaid, exces
care și-a făcut locul in această for
mație încă- din toamna trecută. Aceasta înseamnă desigur și distribui
rea tuturor echipierilor numai pe
posturile cu care sint învățați.
Credem că ambițioasa echipă care
se numește Dinamo București va
juca meciul retur în deplină ordine
tactică, conform cu experiența pe
care o dețin principalii săi jucători,
și va acționa cu toată vigoarea ne
cesară obținerii calificării.

V. MIRONESCU
XAMAX - SPORTUL STUDENȚESC
3-0
in „Cupa U.E.F.A."
Frumosul oraș elvețian Neuchatel
are aproximativ 40 000 de locuitori.
Ei bine, mai mult de jumătate din
tre ei. adică vreo 22 000. ocupaseră
pînă la refuz . tribunele stadionului
local, impunînct o atmosferă deosebit
de încinsă în jurul terenului de joc!
Gazdele au început furtunos partida
Xamax — Sportul studențesc din
„Cupa U.E,ț'',A.?,!ți?ACar9>ai noștri au. ■
aliniat formația : Speriata — Marian,
Popa. Iorgulescu, Muntea'nu I — Țlcleanu, Pană, Bozeșan — Hagi,
Sandu. Cor'd?.1 Din păcate, echipa
noastră a jucat mai slab decît ne
așteptam, primind două goluri în
prima jumătate de oră. prin Jacobacci (min. 9) și Rvff (min. 27). Pre
siunea exercitată de gazde, conduse
de cunoscutul jucător vest-german
Stielike si de vechiul internațional
elvețian Elsener, nu s-a mai concre
tizat oină la pauză. Apoi, la 20 mi
nute după reluare. Xamax majorează
scorul prin Stielike. Deși, în conti
nuare. formația noastră devine mai
îndrăzneață și reușește cîteva actiuni periculoase, ea nu marchează
acel gol care i-ar fi permis să pri
vească meciul-retur. de la București,
cu destul optimism.

,

G. M1TRO1
A. S. MONACO UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-0
în „Cupa cupelor”
Ieri, la Monte Carlo, în primul tur
al „Cupei cupelor". A. S. Monaco —
Universitatea Craiova 2—0 (l—0).
Golurile au fost înscrise de Bellone
(min. 21) și Genghini (min. 73).
Echipa noastră a avut următoarea
alcătuire : Lung — A. Popescu, Șțefăncscu, Tilihoi, Ungureanu — ]G.
Popescu. Cătoi. Mănăilă, Badea
(Cîrțu) — Cămătarii, Bicu (Geolgăii).
Meciul-retur de la Craiova se va
juca la 2 octombrie.
talo-chimice
București, cu 272,8
puncte.
Locul III ; întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri ali
mentare Ialomița, cu 253,1 puncte.

IN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE,
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană Satu
Mare, cu 1031,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1.5 la sută la pro
ducția industriei mici și la desface
rea de mărfuri cu amănuntul, 1,7 la
sută la livrări de mărfuri cu amă
nuntul, 1,7 la sută la livrări de măr
furi către fondul pieței, 18.9 la sută
la producția in alimentația publică :
depășiri importante de plan au mai
fost obținute la intrări in fondul de
stat și la export ; cheltuielile de cir
culație realizate la 1 000 lei desfa
cere au fost mai mici decît cele
planificate cu 1,9 la sută.
Locul II : Uniunea județeană Gorj,
cu 909,9 puncte.
Locui III : Uniunea județeană Olt,
cu 894,8 puncte.
ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
Locul I : întreprinderea județea
nă dc gospodărie comunală și locativă Caraș-Sevcrin, cu 1 327,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 31,4 la sută la pro
ducția și prestările în unități fizice,
26 la sută Ia încasări din activitatea
de producție prestații, 18,7 la sută la
prestări servicii pentru populație ;
depășiri de plan au mai fost (Obți
nute la producția netă, beneficii și
la productivitatea muncii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție
prestații au fost mai mici decît cele
planificate cu 15,8 la sută, iar cele
materiale cu 20.2 la sută.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și locativă Vaslui, cu 1 174,6 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și locativă Neamț cu 1 123,4 puncte.
(Agerpres)
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Schimburi ft nie ia nivel inalt
wn-daneze
COPENHAGA 18 (Agerpres).— Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, au fost trans
mise președintelui Partidului SocialDemocrat din Danemarca, Anker
Joergensen, un salut călduros și cele
mai bune urări de sănătate și suc
ces ta activitate, precum și de
prosperitate poporului danez.
Anker Joergensen a mulțumit pen
tru mesaj și a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
salut cordial, urări de fericire per
sonală, sănătate și noi succese in
activitate, iar poporului român cele'
mai bune urări de progres ta dez
voltarea economico-socială a țării.
El a dat o înaltă apreciere activi
tății și contribuției deosebite ale to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia solu
ționarea problemelor vieții interna
ționale, numeroaselor inițiative ale
României menite să ducă la rezol
varea complexelor probleme care
confruntă astăzi omenirea.
Evocind cu satisfacție relațiile de
prietenie dintre P.S.D. și P.C.R.,
președintele P.S.D. din Danemarca
și-a reamintit cu plăcere întâl
nirile și convorbirile cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rolul deosebit al
acestora in dezvoltarea bunelor ra
porturi dintre cele două partide și
popoare, dintre România și Dane
marca.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către Anker
Joergensen a tovarășului Ion Stoian,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., care, Ia invitația P.S.D. din
Danemarca, efectuează o vizită în
această țară, în fruntea unei dele
gații a P.C.R.
In timpul convorbirilor au fost
subliniate importanța dezvoltării în
continuare a colaborării dintre cele
două partide, a extinderii relațiilor
bilaterale pe multiple planuri, in
scopul întăririi prieteniei dintre po
poarele român și danez și s-a expri
mat dorința comună de a Întări con
lucrarea în problemele vieții poli
tice internaționale.

COPENHAGA
18
(Agerpres).
— Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise tovarășului
Joergen Jensen, președintele P.C.
din Danemarca, un cald salut și cele
mai bune urări de sănătate, de noi
succese și realizări în activitatea sa
și a partidului comunist.
Mulțumind, tovarășul Jodrgen Jen
sen a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu salutul său
cordial, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi succese poporului român
în opera de construcție a socialis
mului în România.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele P.C. din Danemarca a tovarășu
lui Ion Stoian, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., conducătorul
delegației Partidului Comunist Ro
mân care efectuează o vizită in
Danemarca.
Evocindu-se cu satisfacție rodnicul
dialog la nivel înalt între cele două
partide, importanța sa deosebită
pentru dezvoltarea colaborării dintre
P.C.R., și P.C.D., a fost reafirmată
dorința comună de a extinde și apro
funda conlucrarea, în interesul celor
două partide, popoare și țări.
S-a efectuat un schimb de vederi
privind activitatea și preocupările
actuale ale P.C.R. și P.C. din Dane
marca.

+

în timpul vizitei în Danemarca,
delegația Partidului Comunist Ro
mân a avut convorbiri cu o delega
ție a P.S.D. condusă de Steen Chris
tensen, secretar general al partidu
lui, precum și cu alți membri ai con
ducerii P.S.D. întîlnirile au prilejuit
o informare reciprocă asupra preo
cupărilor și activității P.C.R. și
P.S.D., subliniindu-se posibilitățile
existente pentru dezvoltarea colabo
rării dintre ele pe baza stimei ș!
respectului reciproc, In interesul ce
lor două partide, popoare și țări.

; Cea de-a patra sesiune
a convorbirilor economice dintre Nordul și Sudul Coreei
panmunjon

PANMUNJON 18 (Agerpres). —
La Panmunjon a început miercuri
cea de-a patra sesiune a convorbiri
lor economice dintre Nordul și Su
dul Coreei — transmite agenția
A.C.T.C. Delegațiile din R.P.D. Co
reeană și Coreea de Sud discută pro
punerile avansate de fiecare din
părți, în cadrul sesiunilor anteri
oare, cu privire la formarea Comi
tetului mixt pentru cooperarea eco
nomică între Nordul și Sudul Coreei.
După cum s-a mai anunțat, la
convorbirile din 20 iunie s-a ajuns

la un consens in problema creării
unui comitet mixt de cooperare eco
nomică, organism ce ar urma să fie
coprezidat de reprezentanți ai păr
ților la nivel de vicepremier. Pro
punerea în acest sens a fost făcută
de R.P.D. Coreeană și s-a convenit
ca Ia actuala reuniune să se .discute
detaliile privitoare la un asemenea
acord, precum și modalitățile con
crete de realizare a cooperării și
schimburilor economice dintre Nord
și Sud — menționează agenția ci
tată.

ORIENTUL MIJLOCIU
BERLIN 18 (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D.G.. Erich Honecker, a declarat,
intr-un interviu acordat ziarului
„Al Baas“, organ al Partidului Baas
Arab Socialist din Siria, că R.D. Ger
mană se pronunță în favoarea unei
reglementări cuprinzătoare si dura
bile a conflictului din Orientul Mij
lociu. retragerea necondiționată a
forțelor israeliene din toate terito
riile arabe ocupate în 1967. reali
zarea drepturilor naționale legitime

ale poporului palestinian, inclusiv a
dreptului de a-și crea un stat pro
priu. și asigurarea păcii si securității
pentru toate statele și popoarele din
regiune. Erich Honecker s-a pronun
țat în favoarea organizării unei con
ferințe Internaționale asupra Orien
tului Mijlociu cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. și a subliniat că R.D.G. acordă
o mare însemnătate menținerii uni
tății acestei organizații.

• Declarații ale președinților precedentei și actualei sesiuni ® România — unul
din vicepreședinții sesiunii ® Marcarea „Zilei păcii"
NAȚIUNILE UNITE 18 — Trimisul
Agerpres, N. Chilie, transmite : Pri
mele declarații făcute în cadrul ple
narei Adunării Generale la actuala
sesiune evidențiază necesitatea folo
sirii prilejului oferit de aniversarea
a 40 de ani de la crearea Organiza
ției Națiunilor Unite pentru anga
jarea unor dezbateri serioase și
aprofundate, în spirit de înaltă res
ponsabilitate.
Președintele sesiunii precedente a
Adunării Generale, Paul Lusaka
(Zambia), a evidențiat că împlinirea
a 40 de ani de la înființarea O.N.U.
trebuie să constituie pentru statele
membre „un moment de reflecție
profundă asupra situației actuale a
Națiunilor Unite, asupra a ceea ce
au făcut și ce mal au de făcut și
ce se așteaptă de la organizația
mondială în anii care vin".
în continuare, vorbitorul a trecut
în revistă contribuțiile O.N.U.. în
cele patru decenii. Ia promovarea
cooperării între națiuni, la atenua
rea încordării și disensiunilor și la
salvgardarea păcii, dar a relevat
totodată că. din păcate. în ciuda
eforturilor Națiunilor Unite, situația
mondială rămîne încărcată de tensiu
ne și pericole, amintindu-se. în con
text, că, din 1945 și pînă ta prezent,
în lume s-au produs 145 de războaie
în care au pierit circa 20 de milioane
de oameni și că multe conflicte per
sistă. unele de mai bine de zece ani.
După ce a menționat că opinia
publică mondială regretă profund
eșecul eforturilor O.N.U. în direcția
stăvilirii cursei aberante a înarmări
lor și a înfăptuirii dezarmării, pre
cum și lipsa de rezultate ta angaja
rea unui dialog autentic între statele
industrializate și țările în curs de
dezvoltare în vederea restructurării
raporturilor economice actuale și in
staurării noii ordini economice in
ternaționale. precum și în alte pro
bleme majore, vorbitorul a subliniat
că. în ciuda unor neîmpliniri. orga
nizația mondială s-a dovedit, ta cei
40 de ani de existentă, un cadru im
portant și un instrument util, un
Ioc de intîlnire. dialog și negocieri
între state cu sisteme sociale diferite.
în cuvîntul rostit la preluarea
funcției de președinte al celei de-a
40-a sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U.. Jaime de Pinies (Spania) a
apreciat că de la crearea sa. în 1945,
Organizația Națiunilor Unite a avut
ca obiective principale salvgardarea
păcii mondiale, refacerea si dezvol
tarea economică a ■ națiunilor și asi
gurarea stabilității mondiale, teluri
care își păstrează și azi valabilitatea.
„Pentru nimeni nu constituie un
secret că în etapa actuală Organiza
ția Națiunilor Unite traversează o
perioadă de criză, a ''declarat vorbi
torul. Organizația nu pare să fie la
înălțimea speranțelor pe care lumea
și Ie-a pus în ea la înființare și, de
fapt, ar trebui să reflectăm la rațiu
nile pentru care organizația noastră
priclnuiește nemulțumire în rîndul
celor care și-au pus încrederea
în ea".
Lumea trăiește într-o continuă in
certitudine produsă de lipsa de secu
ritate și continuă să suporte povara
cursei nestăvilite a înarmărilor nu
cleare și convenționale, cu atît mai
alarmantă cu cît cifrele privind pro
porțiile ei continuă să crească. O
atare cursă a înarmărilor este real
mente copleșitoare, a spus el, arătlnd că prin eliberarea unei mici
părți din aceste resurse irosite s-ar
putea eradica foametea și mizeria
cronică care există încă pe glob.
în context, vorbitorul a propus ca
actuala sesiune a Adunării Generale
să se desfășoare sub deviza „Națiu
nile Unite pentru o lume mai bună",
exprimîndu-și speranța că dezbate

rile vor marca „Începutul unei epoci
a păcii și dreptății".
El și-a exprimat încrederea că
O.N.U. dispune de posibilități reale
pentru rezolvarea marilor și grave
lor probleme acumulate în lume,
prin eforturile concertate ale tuturor
statelor membre și a subliniat ne
cesitatea ca această importantă ani
versare să fie folosită pentru a se
reda organizației prestigiul în vede
rea promovării relațiilor prietenești
între națiuni, dezvoltării cooperării
între state.

★
în cadrul primei ședințe plenare,
Adunarea Generală a procedat la
alegerea vicepreședinților Adunării
Generale și a președinților celor
șapte comisii principale ale Adună
rii. România a fost aleasă în anul din
cele 21 de posturi de vicepreședinți
ai celei de-a 40-a sesiuni a Adunării

★
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Referlndu-se la hotărîrea Congre
sului S.U.A., aprobată de președinte
le Ronald Reagan, potrivit căreia
Statele Unite iși vor reduce contri
buția financiară la activitățile foru
mului mondial dacă, pină anul viitor,
nu vor obține un sfert din totalul
voturilor privind orice decizii în pro
bleme bugetare ale Adunării Gene
rale, secretarul general al Națiunilor
Unite, Javier Perez de Cuellar, a
apreciat că aceasta „reprezintă o
violare a Cartel O.N.U.".
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Mal bine de două treimi din
cele peste 800 miliarde de dolari,
cît reprezintă cheltuielile militare
mondiale — cifra tinde in prezent
să se apropie de 1 000 de miliarde
— revin (cum s-a văzut ta partea
a doua a acestui ciclu de articole)
țărilor dezvoltate și care sînt, deci,
și cele mai înarmate ale lumii. O
comparație foarte edificatoare au
făcut experții O.N.U. între CHELTUIELILE PENTRU ÎNARMĂRI
ALE ȚARILOR DEZVOLTATE, pe
o perioadă de 22 de ani (1960—
1982) ȘI SUMELE CU CARE AU
CONTRIBUIT LA AJUTORUL
PENTRU ȚĂRILE ÎN CURS DE
DEZVOLTARE, ținînd seama de
realitatea tragică că subdezvolta
rea afectează imense regiuni, în
care trăiesc două treimi din popu
lația globului.
Așadar, ce arată această corn- •
parație, așa cum este înfățișată
în graficul alăturat. Intre 1960—
1982, țările dezvoltate au chel
tuit de 20 de ori mai mult pe
înarmări decît au furnizat sub
formă de ajutor economic pentru
țările lumii a treia. Or, se știe că
acest ajutor nu reprezintă un gest
filantropic, ci constituie o îndatori
re moral-istorică a țărilor dezvol
tate din punct de vedere industrial,
care au putut progresa, au ajuns
la stadiul la care se află în pre
zent, tocmai pe seama exploatării,
spolierii, vreme îndelungată, a bo
gățiilor țărilor coloniale, moșteni
toare, după cucerirea independen
ței, a unei situații economice și
sociale din cele mai grele.
Pentru a restitui măcar o mică
parte din ceea ce au acaparat și
au utilizat pentru propria dezvol
tare, țările puternic industrializate
și-au asumat inițial obligația să
aloce un procent, un singur procent
din produsul lor național brut
(PNB) anual — această mică pro
porție fiind apoi redusă Ia 0,7 Ia
sută — pentru a ajuta statele nă
păstuita de plaga subdezvoltării.

Or, excepttad Suedia, nici o țară
dezvoltată nu s-a conformat acestui
angajament, ajutorul pentru dez

La sediul din New York al Organi
zației Națiunilor Unite a fost difu
zată ca document oficial al celei de-a
40-a sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U. Declarația comună a Confe
rinței mondiale a comitetelor națio
nale pentru Anul Internațional al
Tineretului, desfășurată la București
ta perioada 3—6 septembrie 1985.
i împreună cu raportul Comitetului
Consultativ al O.N.U. pentru Ă.I.T.,
st cărui președinție este asigurată de
tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru
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ȚĂRILE. DEZVOL-g
TATE AU CHELTUIT ?N|
PERIOADA 1960—1982
DE DOUĂZECI DE ORI
MAI MULT PE INARMĂRI DECIT AU FURNI
ZAT SUB FORMĂ DE
“'•AJUTOR
ECONOMIC
PENTRU ȚĂRILE-LUMI!
V A TREIA
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voltare însumînd cu mult sub 0,7 la
sută din produsul brut al acestor
țări luate laolaltă (aprecierile op

siderate ca fiind cele mai săraoe din lume (venitul anual pe lo
cuitor sub 200 dolari) : potrivit

★

La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a fost marcată „Ziua
păcii". în cadrul unei ceremonii
solemne, secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
făcut să răsune „Clopotul păcii" —
fabricat din monede adunate de copii
japonezi în perioada postbelică —,
iar ecourile lui au reamintit lumii
că învățămintele istoriei nu trebuie
uitate, că aspirația supremă a omului
este salvgardarea păcii, a vieții.
„Să marcăm această Zi internațio
nală a păcii — a spus Javier Perez
de Cuellar — cu hotărîrea fermă de
a acționa împreună pentru împli
nirea obiectivului comun de edifi
care a unul viitor al păcii și secu
rității pentru toate popoarele".
*
Apărlnd, în cadrul unei conferințe
de presă, unul din principiile ce au
stat la baza creării Națiunilor Unite,
ce preconizează egalitatea tuturor
statelor, indiferent de mărimea sau
forța lor, Paul Lusaka, președintele
celei de-a 39-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U., a subliniat, la
rîndul său, că prevederile Cartei fo
rumului mondial asigură drepturi
egale pentru toți membrii organiza
ției. „Orice țară ce face parte din
Națiunile Unite are dreptul la un
singur vot. Așa este echitabil și
drept", a spus Paul Lusaka.

pentru problemele tineretului — ra
port înaintat actualei sesiuni — De
clarația comună va constitui un do
cument de referință în dezbaterile
Conferinței mondiale a O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului
care urmează să aibă loc in timpul
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale, încununînd multitudinea mani
festărilor cu caracter național, regio
nal și internațional desfășurate în
1985 în cadrul Anului Internațional
al Tineretului sub deviza „Partici
pare, Dezvoltare, Pace".

beijing,-

BEIJING 18 (Agerpres). — La
Beijing au început, miercuri, lucrări,le Conferinței Naționale a Partidului
Comunist Chinez, la care participă
992 de delegați. Conferința, a cărei
ședință de deschidere a fost prezida
tă de Hu Yaobang, Deng Xiaoping,
Zhao Ziyang, Li Xiannian și Chen
Yun, membri ai Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al
P.C.C., are înscrise pe ordinea de zi
dezbaterea și aprobarea propunerilor
C.C. al P.C.C. cu privire la proiectul
celui de-al VII-lea plan cincinal de
dezvoltare economică și socială a ță
rii și alegerea de noi membri în Co
mitetul Central al partidului, precum
și alte probleme — relatează agenția
China Nouă.
în cuvîntul de deschidere ă lucră
rilor, Hu Yaobang, secretarul gene
ral al C.C. al P.C. Chinez, a subliniat
că cei șapte ani care au trecut de la
cea de-a III-a plenară a celui de-al
11-lea Comitet Central s-au constituit
într-una dintre cele mai fructuoase
perioade ale dezvoltării economice și
sociale a Republicii Populare Chine
ze. El a exprimat convingerea că ac
tuala Conferință Națională va dobindi o importanță istorică, pentru
îndeplinirea sarcinilor trasate de cel
de-al XII-lea Congres al partidului,
vizind creșterea nivelului de civi
lizație, material și spiritual, al
poporului chinez. Sarcina reali
zării unei îmbunătățiri fundamentale
a situației economice și financiare a
țării a fost realizată, a spus vorbito
rul. Relațiile din interiorul partidu
lui și nivelul de conduită socială sînt,
de asemenea, mai bune. Mai rămîn
I de rezolvat multe probleme, in timp
ce, ta noile condiții, apar altele noi.

Ele pot fi însă cu siguranță rezolva
te, dacă se fac eforturi serioase și sa
muncește bine.
Hu Yaobang a arătat, totodată, că
în cadrul conferinței vor fi aleși 56
de noi membri și 34 membri supleant!
ai Comitetului Central, pe baza liste
lor de candidați discutate la recenta
plenară a C.C. al P.C.C. Plenara, care
urmează să aibă loc după terminarea
Conferinței Naționale, va alege un
număr de membri mai tineri în Bi
roul Politic și în Secretariatul C.C. al
P.C.C. Vorbitorul a subliniat că, in
perioada care a trecut din 1979, în
organele de conducere ale partidului
și în cele de stat s-au efectuat con
tinuu promovări de persoane mai
tinere, cu bună pregătire «i integri
tate politică.
în continuare, premierul Consiliu
lui de Stat, Zhao Ziyang, a prezen
tat propunerile C.C. al P.C.C. cu pri
vire la proiectul celui de-al VII-lea
plan cincinal.
Sarcinile majore ale viitorului
plan cincinal — precizează China
Nouă — constau în : crearea unui ca
dru economic șl social corespunzător,
în vederea restructurării economiei,
pentru asigurarea progresului con
stant al reformelor inițiate și pentru
punerea bazelor unei noi structuri
economice ; accelerarea ritmului de
construire a unor obiective-cheie, ri
dicarea nivelului tehnologic și dez
voltarea resurselor intelectuale, pre
gătirea condițiilor, materiale și teh
nologice, în vederea asigurării crește
rii economice și sociale continue în
anii 90 ; îmbunătățirea, pe mai de
parte, a nivelului de trai al po
porului.
Lucrările conferinței continuă.
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WASHINGTON

Conferință de presă a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 18 (Agerpres). —
într-o conferință de presă ținută la
Casa Albă, președintele Statelor Uni
te, Ronald Reagan, a lansat un aver
tisment Congresului împotriva adop
tării unor măsuri protecționiste,
transmit agențiile Associated Press
și France Presse.
„O cursă irațională în direcția protecționismului constituie o cale in
tr-un singur sens spre dezastrul
economic", a afirmat șeful executi
vului american, după ce a amintit
că legislația protecționistă, votată în

1930 de Congres, a contribuit la
agravarea marii depresiuni economi
ce. „Nu există nici o motivație pen
tru protectionism". S.U.A. sînt „cel
mai mare exportator din lume" și ar
fi primele care ar avea de suferit
efectele unui război comercial inter
național. Măsurile pe care inten
ționează să le adopte Congresul
riscă să genereze represalii din
partea partenerilor comerciali ai
S.U.A. împotriva industriei și agri
culturii americane, a subliniat Ro
nald Reagan.

| AGENȚIILE DE PRESĂ

R.S.A.

TRANSMIT: j

Noi acțiuni < e masă antiapartheid

PRETORIA 18 (Agerpres). — Va
lul de revolte care zguduie întreaga
Republică Sud-Africană este întimpinat de autoritățile rasiste de la
Pretoria cu tot mai multă brutalita
te. Miercuri, poliția rasistă a ucis
trei persoane de culoare, inclusiv un
copil de 10 ani, în apropiere de
Capetown. în’ zona orașului Preto
ria, o puternică demonstrație a fost
Organizată după funeraliile ’unui
copil de cinci ani ucis cu focuri de

armă de poliția regimului. în regiu
nea Capetown sînt semnalate noi
acțiuni de protest ale populației
metise împotriva închiderii de către
autoritățile rasiste a aproape 500 de
școli în semn de represalii, măsură
care a afectat aproape 400 000 elevi.
Forțele de represiune întărite cu noi
efective au tntimpinat demonstranții
(care au încercat să deschidă cu
forța școlile) cu grenade cu gaze la
crimogene, cu focuri de armă.

Raiduri agresive împotriva Angolei
LUANDA 18 (Agerpres). — După
cum informează agențiile internațio
nale de presă, agresiunea lansată de
trupele regimului rasist de la Pre
toria împotriva Angolei continuă. Un
comunicat al Ministerului Apărării
al Angolei, citat de agențiile T.A.S.S.
și A.N.O.P., a anunțat că forțele ae
riene ale R.S A. au efectuat raiduri

capăt, Ideea întrunind consensul tuturor particlpanțllor la cea de-a
doua sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării (1982). Am comentat in cîteva numere anterioare ale ziarului (vezi
„Scînteia" din 31 august și din 6 șl 13 septembrie a.c.) o serie de
constatări, care reprezintă tot atitea semnale urgente de alarmă, ale
experților O.N.U. privind consecințele dezastruoase ale acestei competiții,
constatări ilustrate in cadru) unui afiș, cuprinzînd un angrenaj de roți
dințate, fiecare sugerînd efecte ale zdrobitoarei curse a înarmărilor. Din
acest ansamblu, „decupăm" astăzi alte două aspecte, alte două imagini
elocvente.

timiste indică 0,45 la sută).
Lucrurile stau și mai prost
ta cazul celor 36 de țări con

Generale care, împreună eu pre
ședinții celor șapte comisii principale
și cu președintele adunării, alcătu
iesc Biroul Adunării Generale.

Declarația comuna a Conferinței mondiale
a comitetelor naționale pentru A.I.T.
difuzata ca document oficial al sesiunii

Planeta în angrenajul
devastator al cursei înarmărilor <iv)
Popoarelor trebuie să Ii se spună deschis și cinstit adevârul, subliniază
cu tărie președintele României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, punînd
in lumină pericolele fără precedent la adresa umanității, generate de
competiția vertiginoasă, absurdă și funestă a înarmărilor și a cheltuieli
lor militare. „A spune popoarelor adevărul" : animată de această voință,
țara noastră, alături de alte numeroase țări ale lumii, s-a pronunțat cu
fermitate in sprijinul lansării unei Campaniii mondiale de dezarmare,
pentru conștientizarea opiniei publice asupra dimensiunilor competiției
militare și a necesității unor măsuri hotărite pentru a i se pune Imediat

Lucrările Conferinței Naționale
a Partidului Comunist Chinez

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

unui foarte recent raport al
U.N.C.T.A.D,, statele puternic in
dustrializate nu și-au respectat an
gajamentul de a consacra 0,15 la
sută din produsul lor național brut
pentru ajutorarea acestor țări
(S.U.A. au alocat pentru țările cele
mai sărace doar 0,02 din PNB, Ger
mania occidentală — 0,04 Ia sută,
Franța — 0,05 la sută, Japonia -0,06 la sută I). Reprezentind, cum
s-a spus, doar „o picătură într-un
ocean de nevoi", asemenea ajutor
nu a putut și nu poate, desigur,
sprijini eficient uriașul efort pro
priu al fiecărei țări în curs de dez
voltare pentru a depăși condiția de
înapoiere economică și a accelera
progresul la care are dreptul. Ade
vărul este că, pe plan mondial, sta
rea de subdezvoltare s-a adincit,
după cum arată și datele de mai
jos :

• De la începutul actualului
deceniu producția pe locuitor a
țărilor in curs de dezvoltare a
scăzut, in fiecare an, in medie
cu 1,3 la sută, iar volumul ex
porturilor s-a diminuat cu 2,1 la
sută anual; drept urmare, se es
timează că venitul național pe
locuitor va fi la sfirșitul lui 1985
cu 5-7 la sută mai mic decit
in 1980.
• Datoria externă a țărilor in
curs de dezvoltare a crescut din
1970 pînă in prezent de aproape
nouă ori, fiind apreciată actual
mente la 895 miliarde de do
lari.
© Dacă In 1970 nivelul de
trai din țările în curs de dezvol
tare era în medie de 14 ori mai
scăzut decît în țările dezvolta
te, în prezent este de peste 16
ori mai redus.
® Numărul șomerilor totali
sau parțiali din statele în curs

de bombardament asupra unor zone
din teritoriul angolez situate Ia pes
te 200 kilometri de granița dintre
Angola și Namibia. S-a precizat că
bombardamentele, la care au luat
parte aproximativ 20’ de avioane, au
fost dirijate asupra unor poziții ale
armatei angoleze.

VIZITA. în perioada 12—18 sep
tembrie, o delegație de activiști ai
P.C.R., condusă de Ion Catrinescu,
membru al C.C., prim-adjunct de
șef de secție la C.C. al P.C.R., a
făcut, în U.R.S.S., o vizită de
schimb de experiență în domeniul
muncii organizatorice de partid.
Delegația a avut convorbiri la C.C.
al P.C.U.S., la comitetele regional
Leningrad și orășenesc Moscova ale
P.C.U.S. și a vizitat o serie de uni
tăți economice și social-culturale.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de K. V. Rusakov,
secretar al C.C. al P.C.U.S.

riențelor cu arma nucleară, rela
tează agenția T.A.S.S. Documentul
elaborat de cei doi senatori ex
primă convingerea că realizarea
unui asemenea tratat trebuie să
constituie una dintre sarcinile prio
ritare în cadrul tratativelor sovieto-americane cu privire la con
trolul asupra înarmărilor.

ARESTĂRI. Fostul premier thallandez, Kriangsak Chomanand, a
fost arestat, împreună cu patru
ofițeri superiori, în legătură cu ro
lul jucat în lovitura de stat eșuată
de la 9 septembrie, a anunțat șeful
poliției thailandeze. Au fost reți
APEL. Senatorii Charles Mathias nute, de asemenea, sub aceeași acu
și Edward Kennedy au adresat un zație, alte 20 de persoane, majori
apel tuturor membrilor Congresului tatea militari, toți urmînd să fie
S.U.A. de a semna o scrisoare prin deferiți justiției. Chomanand este
care se cere reluarea tratativelor
liderul Partidului Național Demo
vizind încheierea unui acord de in- cratic, membru al coaliției guver
terzicere totală și generală a expenamentale.
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de dezvoltare a crescut Is peste
o jumătate de miliard.

Pe bună dreptate, anii ’86 sînt,
de pe acum, considerați a fi „de
ceniul pierdut" pentru țările în
curs de dezvoltare. Or, începutul
acestui „deceniu pierdut" coincide
tocmai cu trecerea la o intensifica
re tot mai vertiginoasă a spiralei
înarmărilor. Ca urmare, sa adîncește și mai mult prăpastia într®
cheltuielile militare ale țărilor dez
voltate (cărora le . revine „partea
leului" din totalul cheltuielilor mi
litare mondiale) ®1 asistența pen
tru dezvoltare; calcule recente
arată că sumele risipite in lume pe
înarmări, în numai 15 zile și 15 ore
echivalează cu întreg ajutorul pen
tru dezvoltare pe 1983.
Apare limpede ca ar însemna
traducerea în fapt a propunerii
României ca, după blocarea ime
diată a cheltuielilor militare Ia ni
velul actual, să se treacă, Incepind
din 1986, la reducerea lor anuală
cu 5—10 la sută, jumătate din fon
durile astfel economisite urmînd a
fi repartizate pentru satisfacerea
nevoilor urgente ale țărilor sărace.
Aceasta ar fi, intr-adevăr, un ajutor eficace șl nu cel mult un
simplu paliativ, așa cum se pre
zintă lucrurile in momentul ds
față.
Șl totuși, există un domeniu în
care sînt implicate (în proporții apreciabile) și țările in curs de dez
voltare și unde, în loc să coboare,
curba trasată înregistrează un
urcuș spectaculos. Este vorba de
COMERȚUL CU ARME ȘI TRANS
FERUL DE ARMAMENT în pe
rioada 1968—1982, unde, după cum
indică
graficul de mai sus, in
decurs de 14 ani, se constată o
sporire de nu mai puțin de 3 ori,
de la 10 miliarde de dolari în 1968
la 34,3 miliarde de dolari în 1982
— jumătate pînă la trei pătrimi
din această sumă constituind im
portul de arme și material' de
război efectuat de țările slab dez
voltate. Desigur, nu intră aci in
discuție achiziționarea sau transfe
rul de anumite cantități de arme
și armamente ta scopul legitim de
autoapărare, pentru exercitarea
dreptului inalienabil la cucerirea in
dependenței sau la protejarea ei ta
fața încercărilor de amestec ori a
agresiunilor din afară. Este vorba,
în cazul de față, de tendințele tot1
mai accentuate ale statelor dezvol
tate de a antrena țările în curs de
dezvoltare în virtejul cursei înar
mărilor, fără ca să existe nici o
justificare în această privință, de
a le atrage în alianțe militare
care sînt contrare intereselor țări
lor respective, de a-și recîștiga, pe
această cale, pozițiile pierdute sau
a dobîndi altele noi.
Iată doar cîteva din constatările

I

COMERȚUL
CUARME Șl TRANSFERUL
DE
ARMAMENT
AU
CRESCUT DE TREI ORI
ÎNTRE 1968 Șl 1982.
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CONSTANTE (1985).'

MU » iO
prezentate la Conferința ia nivel
înalt de la Delhi a țărilor neali
niate :

• Țările lumii a treia au ajuns
să consacre 6 la sută din pro
dusul lor național brut în sco
puri militare, față de numai 1 Ia
sută pentru sănătatea publică și
2,8 la sută pentru educație.
• In 1980, țările puternic in
dustrializate au exportat în lu
mea a treia material de război
însumînd 19,5 miliarde dolari,
ceea ce reprezintă de două ori
valoarea totală a cerealelor im
portate de cele mai sărace țări.
între creșterea livrărilor de arme
spre o zonă sau alta a globului
și accentuarea tensiunii și spori
rea conflictelor în regiunea respec
tivă există o legătură directă. Ast
fel, potrivit SIPRI (Institutul in
ternațional de la Stockholm pen
tru cercetări in
problemele
păcii) între 1965 și 1974 me
dia anuală a
confruntărilor
militare a crescut de la 11,5 la
18,3 la sută, corespunzător intensi
ficării comerțului cu arme în care
sînt implicate țările în curs de
dezvoltare ; numai în Orientul
Mijlociu s-a înregistrat între 1970
și 1980 o sporire cu peste 500 Ia

sută a comerțului cu arme, ceea
ce s-a reflectat în exacerbarea
conflictelor din această zonă.
Grevînd puternic economia țări
lor sărace, comerțul cu arme este
adesea însoțit de condiții economice
și politice înrobitoare, țările achi
zitoare devenind, astfel, tot mai
dependente de țările furnizoare de
armament — pe lingă celelalte
consecințe dramatice, ilustrate de
faptul că, din cele peste 20 de mi
lioane de oameni care au pierit in
ciocnirile armate de după cel de-al
doilea război mondial, majoritatea
covîrșitoare sînt din lumea a treia.
Iată, așadar, noi și inexorabile
realități care arată cît de diametral
opusă, cît de incompatibilă este
competiția militară cu interesele
vitale ale popoarelor, cu cerințele
lichidării subdezvoltării, ale înse
ninării orizontului politic, asigu
rării progresului economieo-social,
a unui viitor de pace, pentru în
treaga umanitate. Iată, în același
timp, temeiurile în virtutea cărora
România socialistă, președintele ei
militează cu atîta tenacitate, dirzenie și hotărîre pentru oprirea și
inversarea acestui nefast curs, pen
tru măsuri autentice și imediate de
dezarmare.

R. CĂPLESCU
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